
 

 

 

 

 

 

 

Município de Cantanhede 

Praça Marquês de Marialva 

3060-133 Cantanhede 

 

 

PROPOSTA 

 

Soltráfego – Soluções de Trânsito, Estacionamento e Comunicações, S.A., NIPC/NIF 506370836, com sede 

social na Av. Comendador Ferreira de Matos, 779, em Matosinhos, e filial na Azinhaga dos Lameiros, n.º 15 Paço do 

Lumiar, em Lisboa, com capital social de 230.000 Euros, inscrita na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o 

nº 16047, titular do Alvará de Construção nº 59999, representada por Carlos Manuel Pereira Estima de Oliveira, na 

qualidade de representante legal, com poderes para o acto, depois de ter tomado conhecimento do objecto do concurso 

para “Fornecimento e instalação de sistema semafórico no KM19+800 da EN234 em Ourentã”, a que se 

refere o convite datado de 18/02/2019, bem como de todas as condições estabelecidas no respetivo Processo de 

Concurso (Convite à Apresentação de Propostas e Caderno de Encargos), obriga-se a executar o procedimento 

mencionado, pelos valores unitários para os itens a fornecer/trabalhos a executar, expressos na tabela abaixo, que não 

incluem o IVA, a que corresponde ao valor global de 9.835,00€ Euros (nove mil oitocentos e trinta e cinco euros) e 

que também ele não inclui IVA. 

 

Prazo de Execução: 30 dias (cfr. item 1.5 da Cl.ª 1.ª do CE) 

Condições de Pagamento: 60 dias (cfr. Cl.ª 4.ª do CE) 

Validade da Proposta: 150 dias (cfr. Cl.ª 9.ª do PP) 



 

 

Designação dos itens a fornecer/ trabalhos a executar Un Quant
Valor Unitário

(s/IVA)

Valor Total

(s/IVA)

Semáforo LED 3/200 un 2 395.00 € 790.00 €

Semáforo LED 1/200 Seta Esquerda un 2 160.00 € 320.00 €

Semáforo LED 3/100 un 2 225.00 € 450.00 €

Ecrã de contraste 3/200 un 2 50.00 € 100.00 €

Controlador de tráfego (6G) em rack, sem armário, com capacidade para 

contagens de tráfego, planos de programação variavéis, e capacidade de 

comunicação

un 1 1,750.00 € 1,750.00 €

Espira electromagnética com detector un 2 250.00 € 500.00 €

Báculo Suspenso un 1 650.00 € 650.00 €

Coluna 2365 un 2 120.00 € 240.00 €

Suporte D200 para semáforo suspenso un 2 75.00 € 150.00 €

Remoção de semáforos tricolores instalados no báculo do sentido Cantanhede -

> Ourentã
un 1 75.00 € 75.00 €

Reinstalação no báculo a instalar no sentido Cantanhede -> Ourentã antes do 

cruzamento
un 1 75.00 € 75.00 €

Infraestruturas de construção civil (abertura e tapamento de valas com 

reposição de pavimento em travessia R12 e passeio P11), tubagem e cablagem
vg 1 3,625.00 € 3,625.00 €

Caixa de visita (50x50), incluindo conjunto aro-tampa un 7 125.00 € 875.00 €

Base de coluna un 2 50.00 € 100.00 €

Base de báculo 1 135.00 € 135.00 €

Valor Total (s/IVA) 9,835.00 €  

 

Sobre o valor acima descrito acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), à taxa legal em vigor de 23%. 

 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à execução do contrato, ao que se 

achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

 

Matosinhos, 21 de Fevereiro de 2019 

 


		2019-02-21T11:11:41+0000
	[Assinatura Qualificada] Carlos Manuel Pereira Estima de Oliveira




