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e Lda. 

n.º31 

19 

1) na rua Nossa Senhora da 

a sua se a executar o 
contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de 

, sem reservas, todas as suas 

contrato nos tem10s previstos nos 

à 

processo 

em julgado qualquer crime 

devidos em Portugal; 
J) do n.0 1 do 



7) 

/ 

objeto de aplicação há menos de dois anos, de sanção administrativa ou 
judicial utilização ao seu mão de obra legalmente sujeita ao 

impostos e a segurança social, não declarada 
normas que imponham essa obrigação, em 

i) (a) em julgado dos 

L 

11. 

j) 

17 

.( . 
/. . I 

uma criminosa, tal como definida 
Comum n.º98/773/JAl, do Conselho; 

na acessão do artigo 3.º do Ato do Conselho de de maio de 
n.0 1 do 3.0 da Comum n.0 98/742/JAI, do Conselho; 

2017 

Cont. Nº 5-02 785 420 
Ru11 da Sociedade 1-1-0 31 

n00·519 Campinho 

Convenção relativa à Proteç:ão elos 

'""''"~""' Europeias; 
artigo l .º da Diretiva 

contratos 

o concorrente obriga-se, nos termos do 
Públicos, a a declaração 

bem como os documentos 

b)d)e)ei)do 

nos termos do artigo 
determinar a aplicação da 

ou em 
de contratos públicos, sem 

efoitos procedimento criminal. 



e Capucho, 

Lda., concede na rua da n.º31, em 
do objeto da empreitada "Pavimentação 

Marcos e Quinta Nova'\ 
6, datado de 08/02/2017, 

o valor acrescentado à ta..-xa vigor. 

a e se submete, em todo o que respeitar a 
ou na legislação portuguesa em vigor. 

l<ua da Socie<lade N" 31 
n00-519 Campinho 

'\ 



e 

H 
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Urbanização João Paulo Urbanização S. Marcos e 
Urbanização Quinta Nova 

Unitários 

e assentamento do 
retangular com as dimensões 
I cinzento 

retangular com as dimensões 
1 na tonalidade vermelho 

e assentamento do Pavê 
retangular com as dimensões 
1 na tonalidade cinzento 

e assentamento em l 
com 50rmn 

2017 

6125,00€ 

12,25€ 245,00€ 

140 12,25€ 1715,00€ 

350 12,25€ 


