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Boa Tarde, em resposta ao convite para apresentação de proposta para a empreitada "Igreja de 
Santiago- Monsaraz - Requalificação das Infraestruturas Elétricas" - Proc. 0 164-02/ AOP 

Junto envio os seguintes documentos: 

Proposta detalhada 
exo I 

Anexo II 
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Mapa Equipamentos 
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Nota Justificativa 
Declaração Tecnico 
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Martins 
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Declaração 

1- Henrique Custódio Balicha Martins com residencia em $.Vicente de Valongo ex postal 
19 7200-031 Reguengos e Monsaraz, contribuinte n.º 150179000, na qualidade de 
representante legal de Sobenivel Energias unipessoal, Lda contribuinte n.0 510128343, 
tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à 
execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de requalificação das 
infraestruturas electricas da Igreja de Santiago em Monsaraz, declara, sob compromisso 
de honra, que a sua representada se obriga a executar o referido contrato em 
conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao 
qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 
2- Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes 
documentos, que junta em anexo: 

a) Nota Justificativa de preço proposto 
b) Lista de Preços Unitários 

3- Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar á 
execução do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 
4- Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou 
cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação, dissolução ou 
cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios 
ou em qualquer situaç.ão análoga, nem tem o respetivo processo pendente; 
b) Não foi condenado por sentença transitada em julgado por qualquer crime que afete 
a sua honorabilidade profissional [ou os titulares dos seus órgãos sociais de 
administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que afete 
a sua honorabilidade profissional]; 
c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 
profissional [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 
gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 
matéria profissional]; 
d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança 
social em Portugal (ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu 
estabelecimento principal); 
e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou 
no Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal); 
f) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do nº 1 
do artigo 21º do decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do nº 1 do artigo 
71° da Lei nº 19/2012, de 8 de maio, e no nº 1 do artigo460º do presente Código, durante 
o período de inabilidade fixado na decisão condenatória; 
g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do nº 2 do artigo 
562º do Código do Trabalho; 
h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou 
judicial pela utilização ao seu serviço de mão de obra legalmente sujeita ao pagamento 



de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das 
normas que imponham essa contribuição, em Portugal (ou no Estado de que é nacional 
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal); 
i) Não foi condenado por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes crimes 
[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência não foram 
condenados por alguns dos seguintes crimes]: 

1) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida 
no nº 1 do artigo 2° da Ação Comum nº 98/773/JAI, do Conselho; 

11) Corrupção, na aceção do artigo 3° do Ato do Conselho de 26 de maio de 1997 
e do nº 1 do artigo 3° da Ação Comum nº 98/742/JAI, do Conselho; 

111) Fraude, na aceção do artigo 1° da Convenção relativa à Proteção dos 
Interesses Financeiros das Comunidades Europeias; 

IV) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1° da Diretiva nº 
91/308/CEE, do Conselho, de 10 de junho, relativa à prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais; 
j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 
preparação e colaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que 
falseie as condições normais de concorrência. 

5- O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contra ordenação muito 
grave, nos termos do artigo 456° do Código de Contratos Públicos, a qual pode 
determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, corno 
candidato, como concorrente ou corno membro de agrupamento candidato ou 
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, 
sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 
criminal; 
6- Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do 
disposto no artigo 81º do Código de Contratos Públicos, a apresentar a declaração que 
constitui o anexo li do referido Código, bem corno os documentos comprovativos de que 
se encontra nas situações previstas nas alíneas b) d) e) e i) do nº 4 desta declaração. 
7- O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos 
documentos solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja 
imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a 
proposta apresentada e constitui contra ordenação muito grave, nos termos do artigo 
456° do Código de Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção 
acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou 
como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 
adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal. 

$.Vicente de Valongo, 25 de Maio de 2017 
Henrique Custódio Balicha Martins 
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ANEXO A 

PROPOSTA 

Sobenivel Energias Unipessoal, Lda, titular do Alvará n.0 85399-PUB, contendo 
as autorizações de instalações elétricas, classe 2, categoria 4 e subcategoria 
1 ;2;3;4;5;6;7;8;10;11 ;12;16;17;18;19, depois de ter tomado conhecimento do 
objeto da empreitada de Requalificação das infraestruturas electricas da Igreja 
de Santiago a que se refere o Anúncio datado de 18/05/2017 obriga-se a 
executar a referida empreitada, de harmonia com o caderno de encargos, pela 
quantia de €27 980,40(Vinte e sete Mil novecentos e oitenta euros e quarenta 
centimos), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado, conforme a lista 
de preços unitários apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante. 

À quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em 
vigor. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar 
à execução o seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa 
em vigor. 

S.Vicente de Valongo 25 de Maio de 2017 

Henrique Custodio Balicha Martins 



Justificativa Preço proposta 

1-0 valor da nossa proposta foi encontrado com base no resultado obtido pela 

valorização das quantidades e tipos de trabalhos constantes do mapa de medições e 

implantação de estaleiro 

2-0s preços unitários considerados são os resultados da elaboração do respetivo preço 

composto, com especial incidência nos artigos onde se verifica haver junção de 

diversos trabalhos e tarefas. 

3-Na experiencia acumulada pela nossa empresa na execução de diversos tipos de 

obras, e que nos garante o conhecimento e a capacidade técnica para a resolução de 

situações imprevistas que possam surgir, consideramos serem os nossos preços 

perfeitamente controláveis , cuja margem aplicada para administração e lucro se situa 

dentro dos limites praticados. 

Tivemos ainda em conta a forma racional de realizar toda a construção ,tanto no 

aspeto técnico como no da obtenção de mão- de- obra qualificada e bem assim a 

aquisição dos materiais e fornecimento de todo o equipamento e ferramentas 

necessárias à sua execução. 



Sobenivel Energias unipessoal, Lda 

Contribuinte N.n: 510128343 

S. Vicente de Valongo ex postal, 19 

Nossa Senhora de Machede 

7200-031 Nossa Senhora de Machede 

TeleL 963388<183 Fax. 

Capital Social 1 000,00 EUR 

Cons. Reg. Com. Evora 

Matricula N.2 510128343 

comercial.sobenivel@ernail.com-CAE43210 

IBAN-PT50 001000004756046000120 

Orçamento ORC 2.017/44 

V/N.2 Contrib. 

507040589 

Desc. Cli. 

0,00 

Artigo 

001 

002 

003 

004 

005 

006 

007 

008 

009 

Requisição 

Desc. Fin. 

0,00 

Descrição 

Moeda 

EUR 

Vencimento 

2017-05-25 

Instalação electrica da igreja de Santiago 
em Monsaraz 
Fornecimento e montagem de 
Alimentadores e aparelhos de iluminação 
para nave central a colocar a uma altura de 
7 metros 

Tira de leds flex strip 14.4w/m 12.v 

Perfil de alumínio micro plxled 2m 

Alimentador 320w 12v 

Calha trifasica saliente preta c/ acessórios 

Alimentador de calha tritasica 

Projetor de leds 3000k 3000 lm preto 

Calha trifasica saliente branca e/ acessórios 

Projetor de leds 3000k 3000 lm brarico 

líra de leds flex strip 14.4w/m 12v 5 
metros 

Exmo.(s) Sr.(s} 

Município de Reguengos de Monsaraz 

Praça Da Liberdade apartado 6 

Reguengos de Monsaraz 

7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Câmbio Data 

Pág. 1/3 

Original 

1,00 2017-05-25 

Condição Pagamento 

Pronto Pagamento 

Qtd. Un. Pr. Unitário Desc. IVA Valor 

32,00 UN 75,00 0,00 6,00 2 400,00 

22,00 UN 41,00 0,00 6,00 902,00 

2,00 UN 160,00 0,00 6,00 320,00 

9,00 UN 85,00 0,00 6,00 765,00 

9,00 UN 65,00 0,00 6,00 585,00 

15,00 UN 390,00 0,00 6,00 5 850,00 

10,00 UN 95,00 0,00 6,00 950,00 

12,00 UN 390,00 0,00 6,00 4 680,00 

2.,00 UN 325,00 0,00 6,00 650,00 

A Transportar 17102,00 



Sobenivel Energias unipessoal, Lda 

Contribuinte N,Q; 510128343 

S. Vicente de Valoneo ex postal, 19 

Nossa Senhora de Machede 

7200-031 Nossa Senhora de Machede 

Telef. 963388483 Fax. 

Capital Social 1 000,00 EUR 

Cons. Reg. Com. Evora 

Matricula N.Q 510128343 

comercial.sobenivel@gmail.com-CAE43210 

IBAN-P.150 001000004756046000120 

Orçamento ORC 2017/44 

V/N.'J. Contrib. 

507040589 

Desc. Cli. 

0,00 

Artigo 

010 

01.1 

012 

013 

014 

015 

016 

017 

Requisição 

Desc. Fin. 

0,00 

Descrição 

Alimentador lOOw 12v 

Moeda 

EUR 

Vencimento 

2017-05-25 

Aplique 3xlw com driver niq. Mate 

Reparação de Quadros Electricos ( 
substituição das proteções existentes e 
colocação das proteções de novos circuitos) 

Substituição de armaria para arma rio em 
poliester de classe li 

disjuntor de 16A 

Disjuntor de 1.0A 

Interruptor diferencial de 63A 

Fornecimento de cabos instalados em Roço 
, incluindo a tubagem e o tapamento do 
roço na sua forma original 
Cabo w 3xl.5mm 

Cabo xv 5x1.5mm 

Pág. 2/3 

Exmo.(s) Sr.(s} 

Municipio de Reguengos de Monsaraz 

Praça Da liberdade apartado 6 

Reguengos de Monsaraz 

7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Qtd. Un. 

2,00 UN 

1,00 UN 

1,00 UN 

10,00 UN 

'l,00 UN 

1,00 UN 

600,00 UN 

450,00 UN 

Câmbio 

1,00 

Condição Pagamento 

Pronto Pagamento 

Pr. Unitário 

75,00 

545,00 

3 250,00 

22,20 

22,20 

145,00 

3,50 

4,50 

Desc. 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

o,oo 
0,00 

Data 

2017-05-25 

Original 

Transportado 17102,00 

IVA 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

Valor 

150,00 

545,00 

3 250,00 

222,00 

155,40 

145,00 

21.00,00 

2025,00 

A Transportar 25 694,40 



Sobenivei Energias unipessoal, Lda 

Contribuinte N.2: 510128343 

S. Vicente de Valongo ex postal, 19 

Nossa Senhora de Machede 

7200-031 Nossa Senhora dt; Machede 

Telef. 963388483 Fax. 

Capital Social 1 000,00 EUf\ 

Cons. Reg. Com. E.vara 

Matricula N.2 510128343 

comercial.sobenivel@gmail.com-CAE43210 

IBAN-PTSO 001000004756046000120 

Orçamento ORC 2017/44 

V/N.Q Contrib. Requisição Moeda 

Exmo.(s) Sr.(s) 

Municipio de Reguengos de Monsaraz 

Praça Da Liberdade apartado 6 

Reguengos de Monsaraz 

7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Cilmbio Data 

Pág. 3/3 

507040589 EUR 1,00 2017-05-25 

Desc. Cli. Desc. Fin. Vencimento Condição Pagamento 

0,00 0,00 2017-05-25 Pronto 

Artigo Descrição Qtd. Un. Pr. Unitário Desc. 

018 Cabo vx 3x2.5mm 400,00 UN 4,10 0,00 

019 Caixa de derivação com lidgadores 20,00 UN 12,30 0,00 

020 Montagem e desmontagem de estaleiro 1,00 UN 400,00 0,00 

Emitido por Programa Certificado n.R 1449/ AT (Este documento não serve de fatura)/ ORC 2017 /44 / © PRIMAVERA BSS / 

Quadro Resumo de Impostos 

Taxa/Valor 

IVA(6,00) 

Carga 

N/ Morada - 2017-05-25 / 23:49 

lncid./Qtd. 

27980,40 

S. Vicente de Valongo ex postal, 19 

Nossa Senhora de Machede 

7200-031 Nossa Senhora de Machede 

Portugal (Évora) 

Total 

1678,82 

Descarga 

V/Morada 

Motivo Isenção 

Praça Da Liberdade apartado 6 

Reguengos de Monsaraz 

7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Portugal (Évora) 

Mercadoria/Serviços 

Descontos Comerciais 

Desconto Financeiro 

Portes 

Outros Serviços 

Adiantamentos 

IEC/Outras Contribuições 

IVA 

Acerto 

Total ( EUR} 

Transportado 25 694,40 

IVA Valor 

6,00 1 640,00 

6,00 246,00 

6,00 400,00 

27 980,40 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1678,82 

0,00 

29 659.22. 



Adjudicação-----------------40%----------11192.16€ 

1º Mês---------------------40%---------11192.16€ 

2-2 M ês---------------------2 0%---------5 5 96. 08€ 



Mapa de trabalhos (Requalificação da Igreja Santiago em 

Mês D S T 

Julho 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

agosto 2 3 4 5 6 7 8 9 1 o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Dias de execução de obra( Mão de obra) 



Chaves Diversas-------------------8 semanas 

Berbequim------------------------8 semanas 

Aparafusadora------------------8 semanas 

no 

Electricista-----------------------8 semanas 

Ajudante de Electricista---------8 semanas 



Memoria justificativa e descritiva do modo de execução da obra. 

Principais trabalhos da empreitada : 

1-fornecimento e montagem de todos os equipamentos e materiais defenidos no caderno de 

encargos para o bom funcionamento de toda a instalação 

2- ligação Ensaio de toda a instalação executada 

Modo de Execução de Obra: 

1- Colocação de toda a tubagem e quadros electricos 

2- Colocação de fios e cabos electricos 

3-Colocação de equipamentos 

4-Lígação de quados e todos os equipamentos 

5-Ensaio da instalação. 


