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Proposta

original

A. M. CACHO & BRAS, LDA, Empreiteiros de obras Públicas e Particulares,
cont. nº 501067337, com sede no Largo Rodrigo da Fonseca Magalhães , 3150 Condeixa . a .
Nova, depois de ter tomado conhecimento do objectivo do concurso para: Fornecimento de
Binder , Betão betuminoso e massa Asfáltica a Frio para Rede Viária das Freguesias
Urbanas e Rurais, sem transporte, na modalidade de fornecimento continuo, pelo período
de 19 meses” , a que se refere o convite de procedimento por CP-CCP-ABS n.º

11/2019 datado de 08.07.2019, obriga-se a fornecer 1500 ton de massa betuminosa a
frio, constantes do processo de fornecimento, em conformidade com os respectivos
documentos pelo preço unitário de 32€/Ton (Trinta e Dois Euros/ton), a que corresponde
o valor Global de: 48.000,00€ (Quarenta Oito Mil Euros) que não incluem o IVA, nos
termos da lista de preços unitários, apensa a esta proposta.
a) Transporte assegurado pelo A M Cacho & Brás Lda
b) Condições de Pagamento:60 dias após data da fatura
c) Distancia entre Local de Carga e Descarga: 35Km
d) Prazo de entrega: 2 horas após pedido

À quantia supra mencionada acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à
taxa legal em vigor de (vinte por cento, 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.

Condeixa.ª.Nova,15 de Julho de 2019
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