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PROPOSTA DE PREÇOS 

Carlos Gonçalves Rodrigues, com o documento de identificação nº 11124573 7 ZY3 e morada em Rua 
Estrada Nacional, 41, Barracão, 3450-031 Mortágua, na qualidade de representante legal de SILVEXPLOR 
– SILVICULTURA, UNIPESSOAL, Lda., com o número de identificação fiscal 508.576.598 e sede em Rua 

Estrada Nacional, 41, Barracão, 3450-031 Mortágua, depois de ter tomado conhecimento do objecto 
da concurso para a ”Prestação de Serviços para restabelecimento da floresta afetada por 
agentes bióticos ou por acontecimentos catastróficos – estabilização de emergência pós 
incêndio Portunhos- Barcouço” a que se refere o anúncio datado de 30 de Janeiro de 2019, 
bem como todas as condições estabelecidas no respetivo processo de concurso (Programa de 
Procedimento e Caderno de Encargos), obriga-se a executar a referida prestação de serviços, 
pelo valor unitário por hectare (há), expresso na tabela abaixo, que não inclui o IVA, a que 
corresponde ao valor global de 28 130,06 Euros (vinte e oito mil cento e trinta euros e seis 
cêntimos) e que também ele não inclui o IVA. 

Designação da tipologia da prestação de serviços Un. Quant. 

Valor 

Unitário 

(s/IVA) 

Total 

(s/IVA) 

1. Prevenção da contaminação a assoreamento 

e recuperação das linhas de água- 

Regularização do regime hidrológico das 

linhas de água. 

    

1.1. Corte e Remoção e reutilização de material 

vegetal arbóreo e arbustivo e remoção de 

sedimentos e de outros materiais retidos no 

leite. Incluindo todos os trabalhos, equipamentos 

(meios manuais e mecânicos: motorroçadora; 

motosserra; trator com destroçador em braço ou 

giratória; estilhaçadora) e fornecimentos 

necessários à sua boa execução. 

Os materiais vegetais resultantes devem ser 

reencaminhados para destino adequado e/ou 

integrados, de modo a serem reutilizados no local 

com forma de valorização. 

Os materais inertes removidos devem ser 

acondicionados em parques temporários de 

armazenamento e transportados para vazadouro. ha 6,932 4058,00€ 28130,06€ 

Valor global (s/Iva) 28130,06€ 

Sobre os valores acima apresentados acima descritos acrescerá o Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA), à taxa legal em vigor de 6%. 
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Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução 

do seu contrato, ao que achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

 

Mortágua, 13 de Fevereiro de 2018 
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