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 quisição de Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos na Área do Município de 
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1 Proposta Económica 

Proposta Económica 

 

 

A empresa EcoAmbiente – Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A., sociedade 

anónima, com número único de pessoa coletiva e de matrícula na conservatória do registo comercial 502 877 

472, com sede na Avenida da Quinta Grande, nº 53, 9º andar, Alfragide, 2610-156 Amadora, com capital social 

de 700.400,00 €, tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do objeto do Concurso Público “Aquisição de 

Serviços de Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos na Área do Município de Tarouca e de Limpeza Urbana 

Na Cidade de Tarouca, por 28 dias” vem apresentar a sua proposta no Valor Total de 11.931,00€ (onze mil, 

novecentos e trinta e um euros). 

Aos valores indicados acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor de 6%, no valor de 

715,86€ (setecentos e quinze euros e oitenta e seis cêntimos). 

Mais declara que se submete, em tudo o que respeitar ao objeto do procedimento, ao que se acha prescrito na 

legislação portuguesa e ao foro do tribunal português competente, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

 

Amadora, 31 de Janeiro de 2018 

 

 

Francisco Jorge de Jesus Damas 
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2 Condições de pagamento 

A quantia devida pelo Município de Tarouca, nos termos da cláusula 9ª do Caderno de Encargos – Cláusulas 

Jurídicas, deverá ser paga no prazo de 30 dias após a receção pelo Município de Tarouca das respetivas faturas, 

as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

Para este efeito, a obrigação considera-se vencida com a emissão da declaração de aceitação pelo Município de 

Tarouca. 

Em caso de discordância por parte do Município de Tarouca, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este 

comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a 

prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

Desde que devidamente emitidas e observando o disposto anteriormente, as faturas são pagas através de 

cheque. 
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