
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

'3AIDA 113l3 15-0:3'18 

enviado por e-mail 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

Ex. º(s) Senhor(es) 
Beatriz dos Santos Alves 

beatrizsantosalves3@gmail.com 

Ref. ª: 04-CPV-APV-2018 
Proc: 162-03 
Reg: 

Data: 13 março 2018 

Assunto: Contratação de um Licenciado em Educação Básica, em regime de tarefa 

Consulta Prévia 

Ex. º(s) Senhor(es) 

Dando cumprimento ao meu despacho datado de 13 de março de 2018, convida-se essa empresa 

a apresentar uma proposta para a prestação dos serviços em epigrafe, em conformidade com o 

convite e o caderno de encargos anexos ao presente oficio, 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 26 de março de 2018, na 

subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município, através de qualquer meio 

eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail propostas.aprovisionamento@cm-reguengos

monsaraz.pt. 

A abertura das propostas ocorrerá no dia 27 de março de 2018, 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 1812008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto

Lei n. º 111-B/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares 

aplicáveis, de acordo com a natureza do objeto a contratar. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Gabriel Paixão Calixto 

Anexo: Os does citados no texto 
FM/CMM 

Pagurn 1 de 1 Municip10 de Reguengos de Monsa1 az 1 Cfüna1 a Munlcipal 1 
Praça da liller dade 1 Apartado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. ('351) 266 508 0·10 1 Fax. ('351) 266 508 059 
ge1 at(,~1 cr1H eguengos·monsoi az.pt 1 www.c!ll·1 eguengos·monsaraz. pt 
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enviado por e-mail 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

Ex. º(s) Senhor(es) 
Débora Filipa Mateus Fernandes 

dmf ernandes@gmai l. com 

Ref.ª: 04-CPV-APV-2018 
Proc: 162-03 
Reg: 

Data: 13 março 2018 

Assunto: Contratação de um Licenciado em Educação Básica, em regime de tarefa 

Consulta Prévia 

Ex.º(s) Senhor(es) 

Dando cumprimento ao meu despacho datado de 13 de março de 2018, convida-se essa empresa 

a apresentar uma proposta para a prestação dos serviços em epigrafe, em conformidade com o 

convite e o caderno de encargos anexos ao presente oficio, 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 26 de março de 2018, na 

subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município, através de qualquer meio 

eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail propostas.aprovisionamento@cm-reguengos

monsaraz.pt. 

A abertura das propostas ocorrerá no dia 27 de março de 2018, 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. 0 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto

Lei n. º 111-B/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares 

aplicáveis, de acordo com a natureza do objeto a contratar. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Gabriel Paixão Calixto 

< Presi~al 
Anexo: Os does citados no texto 
FM/C!YoM 

Pog111it 1 de 1 Municip10 de Reguengos de Monsa1 az l Ct:lma1 a Municípal 1 
Praça do Liberdade 1 Apartado 6 1 7201 ·970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (d'.i1) 266 508 040 1 Fax. (+3'.i1) 266 508 059 
ge1 al<;~)cni·1 eguengos-mo11sa1 az. pt 1 www .crn-1 egut>ngos· monsaraz. pt 
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enviado por e-mail 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

Ex. º(s) Senhor(es) 
Patrícia Jesus Carapinha 

patriciacarapinha@hotmail.com 

Ref. ª: 04-CPV-APV-2018 
Proc: 162-03 
Reg: 

Data: 13 março 2018 

Assunto: Contratação de um Licenciado em Educação Básica, em regime de tarefa 

Consulta Prévia 

Ex. º(s) Senhor(es) 

Dando cumprimento ao meu despacho datado de 13 de março de 2018, convida-se essa empresa 

a apresentar uma proposta para a prestação dos serviços 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 26 de março de 2018, na 

subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município, através de qualquer meio 

eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail propostas.aprovisionamento@cm-reguengos

monsaraz.pt. 

A abertura das propostas ocorrerá no dia 27 de março de 2018, 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 Decreto

Lei n. º 111-B/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares 

aplicáveis, de acordo com a natureza do objeto a contratar. 

Com os melhores cumprimentos, 

;~-.~-:-.ª-;t:-=o==C=al=ix=t;zo~=-
Presidente da Câmara Municipal 

Anexo: Os does citados no texto 
FM/CMM 

Mu11icip10 de Regu.;ngos ele Mo11s~1az 1 Càrna1a Municipal 1 
P1aça da Libe1dade 1ApiHLado6 1 7201·970 Reguellgos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 1 Fax. (+351) 266 508 059 
ge1 nl<·!.~Cm-1 eguengos-monszu az. pt ! www.cnl·1eguengos·moosmaz.pt 
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enviado por e-mail 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

l c .(()•1· D 
.j ·-··-' u Ex. º(s) Senhor(es) 

Vanessa Linhol Antas 

vanessaantas@hotmai l. com 

Ref. ª: 04-CPV-APV-2018 
Proc: 162-03 
Reg: 

Data: 13 março 2018 

Assunto: Contratação de um Licenciado em Educação Básica, em regime de tarefa 

Consulta Prévia 

Ex. º(s) Senhor(es) 

Dando cumprimento ao meu despacho datado de 13 de março de 2018, convida-se essa empresa 

a apresentar uma proposta para a prestação dos serviços em epígrafe, em conformidade com o 

convite e o caderno de encargos anexos ao presente oficio, 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 26 de março de 2018, na 

subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município, através de qualquer meio 

eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail propostas.aprovisionamento@cm-reguengos

monsaraz.pt. 

A abertura das propostas ocorrerá no dia 27 de março de 2018, 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 1812008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto

Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares 

aplicáveis, de acordo com a natureza do objeto a contratar. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Gabriel Paix o Calixto 

Anexo: Os does citados no texto 
FM/CMM 

Munícíp10 de Reguengos ele Monsa.1 az l Càma1 a Municipal 1 
Pr ilÇa da Uller dade 1 Apartado 6 1 7201 ·'170 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 1 Fax. (•351) 266 508 059 
gernl~~'cm·1 eguengos-moosa1 az.pt 1 www. cnl·1 eguengos-monsara?. pt 
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