
 

 

 

PETROIBÉRICA – Soc. de Petróleos Ibero Latinos, S.A. 

Zona Industrial da Pedrulha, Lote 12 • Mealhada • 3050 – 183 CASAL COMBA • PORTUGAL 

Tel. (+351) 231 244 270 • Fax (+351) 231 244 271 • E-mail: geral@petroiberica.pt •  Site: www.petroiberica.pt 

 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 
A firma: PETROIBÉRICA - SOC. PETRÓLEOS IBERO LATINOS, S.A., com sede 
em Zona Industrial da Pedrulha, freguesia de Casal Comba, concelho de Mealhada, 
com o capital social de € 2.300.000,00 (dois milhões e trezentos mil euros), depois 
de ter tomado conhecimento do objeto do concurso para “FORNECIMENTO 
CONTINUADO DE GASÓLEO DE AQUECIMENTO”, que se refere o anuncio 
datado de 09/08/2019, bem como de todas as condições estabelecidas no respetivo 
Processo de Concurso (Programa de Procedimento e Caderno de Encargos), obriga-
se executar o referido fornecimento, até 31 de maio de 2022, com o valor global de 
117 856,00 Euros (cento e dezassete mil, oitocentos e cinquenta e seis euros e zero 
cêntimos), que não inclui IVA, calculado considerando o preço médio por litro de 
gasóleo de aquecimento (média simples dos preços diários calculada  considerando 
o somatório do preço por litro de gasóleo de aquecimento, em cada um dos 31 dias 
do mês de julho de 2019, dividido por 31), da tabela da petrolífera abastecedora da 
empresa concorrente, do mês de julho de 2019, com arredondamento a três casas 
decimais, apensa a esta proposta e que dela faz parte integrante, que foi deduzido 
do desconto que a seguir se expressa, apara os 127.000 litros de gasóleo de 
aquecimento a concurso. 
O desconto no preço por litro de gasóleo de aquecimento a que se refere o ponto 
1.5 e o Ponto 10. Da parte I, do caderno de Encargos, a praticar durante o período 
do Contrato é de 0,102 €/l, acrescido de IVA á taxa legal em vigor. 
Sobre os valores acima descritos acrescerá Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA), á taxa legal em vigor de 23%. 
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar á 
execução do seu Contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em 
vigor. 
 
 
Mealhada, 15 de agosto de 2019 
 
 
    De V. Exas. 

                Atenciosamente 
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