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ANEXO  A 

 

PROPOSTA PREÇO 

 

EMPRIPAR – OBRAS PÚBLICAS E PRIVADAS, S.A., com sede na Zona Industrial da Maia l Sector IX - 

Norte, Travessa de João Veiga Anjos, n.º 232, 4470-440 Maia, com o número único de matrícula, na 

Conservatória do Registo Comercial da Maia, e pessoa coletiva n.º 508 361 508, com o Capital Social de 

1.470.000 Euros, titular Alvará emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 

Construção (IMPIC I.P.), n.º 58843, depois de ter tomado conhecimento do objeto do procedimento de 

“Aquisição de mobiliário, bancos e cadeiras para o Cineteatro”, a que se refere o convite 

publicitado na plataforma ACINGOV, obriga-se a executar a referida aquisição de serviços, de harmonia 

com o caderno de encargos e oficio convite referido, pela quantia de 10.856,00 € (Dez Mil e 

Oitocentos e Cinquenta e Seis Euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado e de 

acordo com a lista de preços unitários constante da Lista de Artigos submetida na plataforma 

eletrónica. 

À quantia supramencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. 

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

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

 

Maia, 12 de Junho de 2017 
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