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"Pavimentação e Beneficiação de Arruamentos e Passeios - Repavimentação dos
·Acessos à Rua de Évora (EN 256)" - Convite
Exmo. Senhores
Na sequência do Despacho n. 0 16/GP/AOP/2019, proferido pelo Senhor Presidente da Câmara

Municipal em 17 de dezembro de 2019, convida-se essa firma a apresentar proposta para a
empreitada de "Pavimentação e Beneficiação dé Arruamentos e Passeios - Repavimentação dos
Acessos à Rua de Évora (EM 256)" em conformidade com o convite e o caderno de encargos
anexos ao presente ofício, onde se indicam os requisitos e demais obrigações a que deve
obedecer a proposta e o critério de adjudicação a aplicar.
A proposta deverá ser entregue até às 17 horas do próximo dia 26 de dezembro de 2019, ria
plataforma eletrónica em www3.saphety.com. A proposta e todos os documentos submetidos
na plataforma eletrónica devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de
assinatura eletrónica próprios ou dos seus representantes legais conforme o estipulado no
artigo 54. º, da Lei n. º 96/2015, de 17 de agosto. Em tudo o não especificado e descrito no
convite em apreço aplicam-se, subsidiariamente, as disposições constantes do Decreto-Lei n. º
18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei n.º 111-8/2017, de 31 de agosto, bem
como as disposições legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do
fornecimento a contratar.
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