
REGUENGGS 
DE MONSAR/\Z 

V. ref.ª: 
V. comunicação: 

A 
ECIMOP - Construção Civil, Obras Públicas e 
Particulares, Arquitetura e Engenharia, S.A. 
Rua do Muro, 40 
7000-602 Évora 

Ref.ª: 06 EOP-AD/AOP-17 Data:22.Mai.2017 
Proc: 164-02/ AOP 
Reg: 

Assunto: Empreitada de "Praia Fluvial de Monsaraz - Adjudicação 

Conforme Despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal de 22 de maio de 2017, e nos 

termos do preceituado no artigo 77. º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto

Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei nº 27812009, de 2 de outubro, 

notifica-se V. Exas. que a empreitada em epígrafe lhes foi adjudicado pela importância € 

147.631,83, (cento e quarenta e sete mil seiscentos e trinta e um euros e oitenta e três 

cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação. 

Assim, em conformidade com o preceituado no artigo 81º do citado diploma legal, e por forma 

à celebração do respetivo contrato, solicita-se o envio dos seguintes documentos de habilitação 

no prazo de cinco (5) dias, de acordo com o disposto no n. º 4, do artigo 126. º, conjugado com o 

n. º 1, do artigo 90. º do mesmo diploma legal: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo li ao Código dos Contratos 

Públicos; 

b) Documento comprovativo de que não se encontra na situação prevista na alínea d) do 

artigo 55º do CCP (Certidão comprovativa da regularização da situação contributiva para 

com a Segurança Social); 

c) Documento comprovativo de que não se encontra na situação prevista na alínea e) do 

artigo 55º do CCP (Declaração comprovativa da regularização da situação Tributária); 

d) Certidões de registo criminal dos titulares dos respetivos órgãos sociais de administração 

ou gerência, que se encontrem em efetividade de funções e que comprovem todas as 

situações previstas nos pontos i), ii), iii) e iv) da alínea i) do artigo 55º do CCP; 
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Mais informo que deverão ser também enviados os seguintes elementos e documentos para 

efeitos da celebração do correspondente contrato escrito, no prazo de cinco (5) dias a 

contar da presente notificação: 

1. Identificação da(s) pessoa(s) que tomará(ão) parte na outorga do contrato como 

representante(s) da firma (nome, estado civil, naturalidade, residência, n. º de bilhete 

de identidade, n. ºfiscal de contribuinte, mail e número de fax), bem como documento 

autenticado que autoriza a sua intervenção; 

2. No caso de se tratar de pessoas alheias à Sociedade, procuração dando-lhe poderes para 

assinar, emitida pelos gerentes/administradores da Sociedade; 

3. Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial, comprovativa da constituição 

e registo de Sociedade; 

4. NIPC da sociedade, (fotocópia); 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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