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Ex. 0 (s) Senhor(es)
SIQ- Sociedade de Indústrias Químicas, Lda.
Edifício SIQ- Rua das lnsdústrias, 39
Casais do Forno
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Ref. a: 01 I ADI APV 12015
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Reg:

Data: 23 jan 2015

Aquisição de produtos quimicos para manutenção da água das Piscinas Municipais
Vitor Martelo
Ajuste Direto

Ex. 0 (s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 23 de janeiro de 2015, convida-se essa
empresa a apresentar uma proposta para o fornecimento em epígrafe, 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 17:00 horas do próximo dia 05 de fevereiro de 2015,
na plataforma eletrónica em www.bizgov.pt que deverá ser assinada eletronicamente com
certificado digital qualificado, segundo a portaria 701-G
A abertura das propostas ocorrerá no dia 06 de fevereiro de 2015, pelas 10:00 horas.
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 DecretoLei n. 0 278/2009, de 2 de outubro, bem como as disposições legislativas e regulamentares
aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a contratar.
Com os melhores cumprimentos,
José Gabriel Paixão Calixto
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