Prestação de Serviços de Vigilância e Segurança do Edifício dos Paços do Concelho do Município de
Cantanhede – CP-CCP-ABS nº 08/2020

November 10, 2020

PROPOSTA DE PREÇO

Augusto José Cardoso Azevedo, solteiro, portador do bilhete de identidade n.º 10684196, residente na Rua
Alto do Curro, nº 256, 4770-569 São Cosme do Vale, na qualidade de representante legal de da empresa
Ovisegur – Vigilância & Segurança, Lda., com sede na, Av. Dr. Carlos Bacelar – Centro Comercial do
Barreiro – Lj. 16, 4760-105 Vila Nova de Famalicão, com o NIPC 507 525 620, depois de ter tomado
conhecimento do objeto do concurso para a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E
SEGURANÇA DO EDIFÍCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO DO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE”, a
que se refere o anúncio datado de 03/11/2020, bem como de 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 mensal de 1.466,43 Euros (mil quatrocentos e
sessenta e seis euros e quarenta e três cêntimos), a que corresponde o valor global de 52.791,31
Euros (cinquenta e dois mil e setecentos e noventa e um euros e trinta e um cêntimos), para o
total dos 36 meses a concurso, que não incluem o IVA.
Sobre os valores acima descritas 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 respeitar à execução do seu
contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.
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