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ANEXO 1 

Modelo de declaração 

[á que se refere a alínea a) do n. º 1 do artigo 57. º] 

1 - Horácio Pimenta Medinas, NIF 188706879, Cartão de Cidadão 0825952,1, morador na Rua Maria Valejo, Lote 

28, '7200-323 Reguengos de Monsaraz, na qualidade de empresário em nome individual, tendo tomado inteiro e 

perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do 

procedimento de Construção 'de Pórtico em Pedra-Carrapatelo, Procº '12 EOP-AD/AOP-'17, declara, sob 

compromisso de honra, que 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 anex.o: 

a) ... Proposta 

b) . , . Demais documentos solicitados 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referído 

contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

,,1 - 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 de patrimónios ou em qualquer situação 

análoga, nem tem o respetivo processo pendente; 

b) Não foi condenado por sentença transitadíl em julgado por qualquer crime que afete a suíl 

honorabilidade profissional; 

e) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria profissional; 

d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança socíal em Portugal; 

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal; 

f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n" 1 do artigo 21. º do 

Decreto-Lei nº 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do nº 1 do artigo 7·1.º da Lei n" '19/2012, de 8 de 

maio, e no nº 1 do artigo 460. º do presente Código,,; 

g) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b} do n." 2 do artigo 562. º do 

Código do Trabalho; 

h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou juclicial pelíl 

utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento ele irnpostos e contribuiçôes 

para a segurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em 

Portugal; 

i) 1'1ão foi condenado por sentença transitada em julgado por algum cios seguintes crimes : 

i) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal corno definida no n.º 1 do artigo 

2. ºda Ação Comum n. º 981773/ JAI, do Conselho; 



ii) Corrupção, na aceção do artigo 3.º do Ato do Conselho de 26 de Maio do ·1997 e do n.º ·1 do 

artigo 3. 0 da Ação Comum n. º 981742/.JAl, do Conselho; 

iii) Fraude, na aceção do artigo i. º da Convenção relativa à Proteção cios Interesses Financeiros 

das Comunidades Europeias; 

iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1. ºda Diretiva n. º 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 

elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que falsei as condições normais de 

concorrência. 

5 · O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, conso;::inte o caso, a 

exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e 

corn;titui contraordenação muito grave, nos tennos do artigo 456. ºdo Código dos Contratos Públicos, a qual pode 

determinar a aplicação ela sanção acessória de privação do direito ele participar, corno candidato, corno 

concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedirnento 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 81. º do 

Código dos Contratos Públicos, a apresentar a declaração que constitui o anexo ii do referido Código, bem como 

os documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas nas alíneas b ), d ), e) e i} do n. º 4 desta 

declaração. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a nf.to apresentação dos documentos solicitados nos 

t:ermos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudk:ação que 

eventualrnente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos tennos do 

artigo 456. º do Código dos Contratos Pl'.1blicos, a qual pode determinar a aplkação da sanção acessória de 

privação do direito de participar, como 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. 

Reguengos de Monsaraz, 27 de Julho de 20·17 
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ANEXO A 

MODELO DA PROPOSTA 

Horácio Pimenta Medinas, morador na Rua maria Valejo, lote 28, 7200-323 

Reguengos de Monsaraz, Empresário em nome individual., casado, n. ° Cartão 

Cidadão08259524, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do CadE;.r·no 

de Encargos e Convite para a Construção de Pórtico em Pedra-Carrapatelo, 

Procº 12 EOP·AD/ AOP-17, a que se refere o oficio datado de 18 DE Julho de 

2017, obriga-se a executar o referido fornecimento/serviço, de harrnonía com 

o caderno de encargos, pela quantia de 10.610, 17€ (dez mil, seiscentos e dez 

euros, dezassete cêntimos), 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. 

Á 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 

r·espeitar à execução o seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação 

portuguesa em vigor. 

Validade da proposta: 66 dias 

Reguengos de Monsaraz, 27 de Julho de 20'17 
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Nota justificativa do preço proposto 

A nossa empresa justifica os valores apesentados baseado nos seguintes fundamentos: 

1- Custos no local de trabalho dos diversos materiais a aplicar na execução, bem 

como as diversas operações e movimentações de máquinas necessárias; 

2 - O preço final apresentado segue outros aplicados em condições, os valores pagos 

no marcado em mão de obra, trabalhos de máquina e outros custos associados, 

nomeadamente em higiene e segurança no trabalho; 

3 - Foram aplicadas as percentagens de lucros utilizadas pela empresa em 

circunstâncias anteriores. 

4 - Os preços apresentados são os possíveis, uma vez que temos necessidade de 

recorrer a equipamentos externos, nomeadamente na produção/aplicação de betão, 

movimentação de terras e aquisição de matérias-primas. 

t l.>t u'. i, \ 



Município de Reguengos de Monsaraz 

Requalificação - Construção de Pórtico em Pedra - Carrapatelo 

Proposta 

Código Designação dos Trabalhos Unid. Quant. Preços Unit. 

Estaleiro. Gestão de Resíduos. Plano de Segurança e Saúde 

1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro incluindo vedações, acessos, 
servidões, serventias e todos os demais trabalhos associados. V.G. 

1.2 

'1.3 

Implementação e actualização do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios 
humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislação em vigor. 

Implementação e actualizacão do Plano de Gestão de Residuos de Construção e 
Demolição (RCD), incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo 
com a legislação em vigor. 

Total ·1 

2 Movimento de terras 

2.1 Escavação com meios mecânicos em terreno de qualquer natureza, excluindo rocha, 
em abertura de sapatas de fundação, incluindo a carga, transporte, descarga, 
colocação, espalhamento e compactação em aterro ou a vazadouro municipal 
autorizado. 

Total 2 

3 Betões 

3.1 Betão de limpeza da Classe 12/15, com pedra e 0,40 cm de espessura sob as 
sapatas. 

3.2 Betão da classe C25/30 (XC1(P1); 012; S3; CI 0,4), aço A400NR, em elementos 
estruturais, cofrado, com acabamento "face à vista" nos contra fortes. 

3.2.1 Sapatas. 

3.2.2 Contra-fortes 

3.2.3 Untei 

Total 3 

4 Cantarias 

4.1 Assentamento de blocos de granito fornecidas pelo Dono da Obra, com argamassa 
de cimento (CEM 11/B-L 32,5R cinzento), cal aérea (CL-90) e areia ao traço 1 :1 :7, de 
acordo com a NP EN 998-2:2013, a espessura máxima das juntas deverá, sempre 
que possível, ser inferior a 1 cm, reentrantes relativamente à face dos blocos cerca de 
2 cm e tratadas de modo que sua superficie tenha o aspecto liso e uniforme, incluindo 
todos os demais trabalhos e materiais necessários à sua correcta execução. 

4.1.1 Colunas 

4.1.2 Arcos. incluindo cofragem. 

Total 4 

Total 

V.G. 

V.G. 

m3 

m2 

rn3 

rn3 

rn3 

cj 

cj 

1,00 150,00 € 

1,00 

1,00 

6,00 25,00 € 

7,20 40,00 € 

4,32 317,00 € 

6,81 433,00 E 

1,00 240,00 € 

2,00 870,00 € 

2,00 1 787,00 € 

Totais 

150,00 € 

50,00 € 

100,00 € 

300,00 € 

150,00 € 

150,00 € 

288,00 € 

1 369,44 € 

2 9~8,73 € 

240,00 € 

4 846,17 € 

1 740,00 € 

3 574,00 € 

5 314,00 € 

10610,17€ 



HORÁCIO PIMENTA MEDINAS 

BAIRRO ZONA NORTE RUA MARIA VALEJO L0.28 

7200-323 REGUENGOS DE MONSARAZ 

TEL.964545308 

Pórtico em pedra no carrapatelo 

Designação dos trabalhos 

Estaleiro.Gestão de Resíduos.Segurança 

Movimento de Terras 

Betão em sapatas 

Cantarias-Montagem de blocos nos Montantes 

Betão em estrutura.Cofragens 

Cantarias· Montagem de blocos nos Porticos 

Mão-de-Obra 

Equipamentos 

Retro 

Telescopica 

Autobomba 

26/07/2017 

PLANO DE TRABALHO 

mês-1 mês-2 

Prazo de execução-45dias 



Horácio Pimenta Medinas 

Rua Maria Valejo, lote 28, Bairro Zona Norte 

7200-323 Reguengos de Monsaraz 

Contacto - 964545308 

Portico em pedra no Carrapatelo 

Plano de pagamento 

Estaleiro.Gestão de Residuos.Plano de Segurança e Saúde 

Movimento de terras 

''''"< 

Betões 

Cantarias 

Mês 1 

50% 

100% 

75% 

50% 

CT.188706879 

Alvará nº ICC 30895 

Mês 2 

50% 

-

25% 

50% 
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MEMÓRIA DESCRITIVA 

A presente memória diz respeito à execução da empreitada denominada "Execução de 

estrutura em betão armado para sustentação de um pórtico formado por dois arcos 

constituídos por blocos de granito provenientes da demolição de uma ponte na ribeira da 

Golhelha, no CM 1124-2", proposta por Horácio Pimenta Medinas. 

1- Introdução 

Depois de tomar conhecimento da empreitada, caderno de encargos, projetos de 

especialidade e demais disposições regulamentares para a obra em questão, propomos as 

seguintes soluções para execução da mesma. 

2- Modo de execução da obra 

A empreitada será executada conforme o solicitado no programa a concurso. Proceder-se-á às 

necessárias movimentações de terras e escavações e abertura das sapatas de sustentação. 

Após estes procedimentos será efectuada a construção das sapatas e contra-fortes com 

recurso à bombagem de betão devidamente adaptado às circunstâncias da obra em causa. Só 

depois procederemos ao assentamento das cantarias, dos blocos de granito (fornecidos pelo 

MRM). Nesta aplicação dos blocos de granito haverá recurso a argamassas, cal aérea e areia 

sempre de acordo com as quantidades necessárias e de acordo com o tipo de estrutura e peso 

dos blocos de granito. 

3- Estaleiro 

O estaleiro será adequado à dimensão da obra e composto por espaço destinado à colocação 

de ferramentas, higiene dos trabalhadores e fiscalização. 

4- Aspectos técnicos da construção da empreitada 

A obra terá um director técnico permanente com categoria de Eng. Civil. 

Na execução da obra decorrerá em primeiro lugar as tarefas para garantir a segurança em obra 

e o não acesso a pessoas estranhas a esta. Todo o pessoal da empreitada será qualificado para 

as suas funções específicas que irá desempenhar, de modo a garantir a qualidade. 

Todos os materiais a aplicar na obra serão apresentados à fiscalização e dono da obra para 

aprovação destes. 



5- Materiais e especificações 

a)Movimentação de Terras: As escavações e respectivas movimentações de terra serão 

efetuadas com recurso a maquinas especializadas para este tipo de terreno sendo depois 

carregadas e transportadas para aterro ou vazadouro municipal. 

b)Aplicação de betão: O betão será adquirido a uma empresa externa devidamente 

credenciada e acreditada e que cumpre todas as normas de qualidade. 

O betão a aplicar nas sapatas e demais fundações será do tipo Classe 12/15 com pedra e 40 

cms de espessura sobre as sapatas e da classe C25/30 XCl P1 012 53 CI 0,4, em aço A400NR. 

c) Só depois de devidamente solidificado avançaremos para a fase seguinte, ou seja, para a 

colocação dos blocos de granito, com recurso a argamassa de cimento CEM 11/B-L 32,5 

cinzento, cal aérea CL 90 e areia traço 1:1:7 conforme norma NP EN 998-2:2013. 

6- Programa de trabalhos 

O programa de trabalhos será apresentado em folha anexa a esta, sendo a unidade de 

referência a semana. As tarefas a realizar serão executadas de acordo com o plano de 

trabalhos apresentado. Após a adjudicação, este plano será pormenorizado de modo a que o 

plano de obra seja rigoroso, escalonado no tempo, com folgas. 

7- Duração da obra 

O prazo proposto para execução da obra é de 45 dias. 
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