
RE: Solicitação de Orçamento - Limpeza da Vala adjacente ao Mercado de
Ilhavo
doia@cm-ilhavo.pt
Enviado:quinta-feira, 21 de Julho de 2016 10:38
Para: Vitor Mota [vitor.mota@suma.pt]
Cc: Ana Vieira
Anexos: relatório final_limpeza va~1.pdf (273 KB)

Notificamos V. Exas. nos termos do disposto no artigo 160º do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, que

por despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 2016.07.18, foi adjudicado a vossa firma, pelo

valor  de  €  8.000,00  +  IVA,  o  procedimento  de  “LIMPEZA  DA  VALA  ADJACENTE  AO  MERCADO  DE

ÍLHAVO”.

Junta-se ainda, para o efeito do disposto no n.º 3 do artigo 77º do já citado diploma legal, cópia do

Relatório Final de análise de propostas.
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro, solicita-se a apresentação

dos seguintes documentos de habilitação.

Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do Decreto-Lei 18/2008, de 29 de

janeiro;

Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d),

e) e i) do artigo 55.º do já citado diploma legal, nomeadamente:

Documento do último pagamento do I.R.C.;

Documento  comprovando  encontrarem-se  regularizadas  as  contribuições  para  a

Segurança Social, se estiver caducado o que for anexado à proposta;

Documento comprovando encontrarem-se regularizadas as contribuições com a Fazenda

Pública;

Registo Criminal dos Titulares dos órgãos sociais de administração;

Fotocópia  (frente e verso) do cartão de Pessoa  Coletiva  ou de empresário  em nome

individual;

Certidão de inscrição da Sociedade na Conservatória do Registo Comercial, válida;

Com os meus melhores cumprimentos.

Juliana Ribau

Secção de Apoio Administrativo

Div isão de Obras, Investimentos e Ambiente

________________________________________
De: Vitor Mota [v itor.mota@suma.pt]
Enviado: quinta-feira, 7 de Julho de 2016 16:44
Para: doia@cm-ilhavo.pt
Cc: Paulo Campilho; Rui Morgado
Assunto: RE: Solicitação de Orçamento - Limpeza da Vala adjacente ao Mercado de Ilhavo

Eng.ª Paula Oliveira, Boa Tarde,

Conforme solicitado vimos enviar a metodologia e meios que propomos para a realização da limpeza
da Vala Hidráulica adjacente ao Mercado de Ílhavo e a respetiva proposta de preço.

Duração da prestação do serviço :

-30 dias (segunda a sábado, 06:30 12:30 horas)

Mão de Obra:
-3 Cantoneiros
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Equipamento:
- 1 Carrinha de 3500 kg
- 2 roçadoras
- Sistema de pulverização de herbicida
- Utensílios diversos de limpeza e galochas altas para os cantoneiros

Método de execução do serviço:
1º o serviço será executado por três cantoneiros 6 dias por semana de segunda a sábado no período
compreendido entre as 06h30 e as 12h30 e durante 5 semanas.
2º no inicio executa-se a remoção e corte da vegetação infestante, incluindo rizomas e raízes, na base
da vala (fundos), taludes em pedra e margens/passeios confinantes com a vala.
3º Recolha e transporte dos resíduos verdes para a UTMB da ERSUC em Eirol.
4º Aplicação de herbicida nas áreas de circulação pedonal e caminhos adjacentes.

Prazo de Pagamento:
-60 dias após emissão da fatura.

Proposta de Preço:
- 8.000,00€ (oito mil euros) + IVA

Qualquer dúvida estou à disposição

Cumprimentos

Victor Mota
Chefe de Serviços
Recolha de RSU e Limpeza Urbana
----------------------------------------------------------
T 234 303 230
F 234 310 451
M 962 738 357
www.suma.pt----------------------------------------------------------

Na Construção de Um Ambiente Melhor

-----Mensagem original-----
De: doia@cm-ilhavo.pt [mailto:doia@cm-ilhavo.pt]
Enviada: 5 de julho de 2016 14:23
Para: Vitor Mota <vitor.mota@suma.pt>
Assunto: FW: Solicitação de Orçamento - Limpeza da Vala adjacente ao Mercado de Ilhavo
Importância: Alta

Exmos. Senhores:

A Câmara Municipal de Ílhavo vem, por esta v ia, solicitar à Vossa Empresa Proposta de Preço para a
prestação dos serviços que se especificam e detalham na informação em anexo.

Com os melhores cumprimentos,

Paula Oliveira
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Chefe da Divisão de Obras, Investimentos e Ambiente

Contactos: 234329626; 912233353

________________________________

Aviso de Confidencialidade: Este e-mail e quaisquer ficheiros informáticos com ele transmitidos são
confidenciais, podem conter informação priv ilegiada e destinam-se ao conhecimento e uso exclusivo
da pessoa ou entidade a quem são dirigidos, não podendo o conteúdo dos mesmos ser alterado.
Caso tenha recebido este e-mail indevidamente, queira informar de imediato o remetente e proceder
à destruição da mensagem e de eventuais cópias.
Limitação de Responsabilidade: Como o correio electrónico pode ser afectado por dificuldades
técnicas ou operacionais, não se garante a sua recepção de forma adequada e atempada.
Quaisquer comunicações que devam observar prazos, deverão também ser enviadas por correio ou
facsímile. Qualquer opinião expressa na presente mensagem é imputável à pessoa que a enviou, a
não ser que o contrário resulte expressamente do seu texto. É estritamente proibido o uso, a
distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste e-mail e de quaisquer
ficheiros nele contidos. O correio electrónico não garante a confidencialidade dos conteúdos das
mensagens. Caso o destinatário deste e-mail tenha qualquer objecção à utilização deste meio deverá
contactar de imediato o remetente.
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