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Circular aos Fornecedores

Nossa Referência: S/182/2020 || NIPG:
Lisboa, 23 de março de 2020

ASSUNTO: COVID-19 Circular Fornecedores SRU

Exmos. Senhores,
Dirigimos a presente notificação a todos os fornecedores, empreiteiros e prestadores de serviços da SRU por
nos parecer essencial comunicar de forma clara no momento que estamos a viver.
A SRU tem acompanhado as diretivas das autoridades de saúde pública e adaptado o seu plano de contingência
em função das mesmas, implementando todas as medidas recomendadas para proteção dos seus trabalhadores
e dos nossos co-contratantes.
Tendo sido decretado o Estado de Emergência, recebemos de alguns fornecedores questões quanto à
manutenção da vigência dos concursos e contratos em curso e respetivas condições.
Neste contexto cumpre-nos esclarecer que, de acordo com as medidas estabelecidas no âmbito do Estado de
Emergência decretado no passado dia 18/03/2020, objeto do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, não se
verifica nenhuma limitação à execução das prestações de serviços, empreitadas e fornecimentos contratados ou
em contratação pela SRU.
Pelo contrário, gostaríamos de transmitir a todos os fornecedores e concorrentes, numa altura de grande
incerteza e preocupação de todos com a situação económica do País, que o Plano de Atividades da SRU se
mantém integralmente, com financiamento assegurado no quadro do Plano de Investimento do Município.
Nesse sentido, a equipa da SRU está ainda mais empenhada no seu prosseguimento, agora não apenas para
servir o interesse público que determinou as contratações em causa mas também enquanto contributo relevante
para a atenuação dos efeitos económicos que sabemos que a presente crise de saúde pública terá na economia
nacional e da Cidade.
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Sendo certo que as presentes circunstâncias, que se inscrevem nas tipicamente descritas como de força maior,
poderão obrigar a ajustes no modo de execução das prestações contratadas, instamos os nossos fornecedores
a não desistir da oportunidade que representam estes contratos, assegurando que a SRU honrará os inerentes
compromissos financeiros e contribuirá para todas as medidas que visem a redução de risco para aqueles que
continuem a trabalhar para assegurar a execução destes projetos e obras.
Contamos com todos para superar este momento especialmente difícil e garantir o sucesso das intervenções
que em conjunto desenvolvemos.
Com os melhores cumprimentos

O Conselho de Administração
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