
REGVENGGS 
DE MONSARAZ 

,, h'' ' ,, 

Ex. º(s) Senhor(es) 

Ana Marta Valente Serra 


enviado por e-mail 	 anamarta.serra@hotmail.com 

V. ref. ª: 	 Ref. ª: 07-CPV-APV-2019 Data: 27 março 2019 
V. 	comunicação: Proc: 162-03 

Reg: 

Assunto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS TÉCNICOS NA ÁREA DO DESIGN E MULTIMÉDIA, 

EM REGIME DE TAREFA, POR UM PERÍODO DE DEZOITO MESES 

Consulta Prévia 

Ex.º(s) Senhor(es) 

Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de março de 2019, convida-se V. Ex.ª a 

apresentar uma proposta para a prestação de 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 09 de abril de 2019, na 

subunidade orgamca 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 10 de abril de 2019, 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, e demais legislação aplicável, bem como as disposições 

legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a 

contratar. 

Com os melhoresfumprimentos, 

~~kU~aix!~~Cai;) .. 

~ 
Presidente da Câmara Municipal 
Anexo: Os does citados no texto 
FM/CMM 
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Ex. º(s) Senhor(es) 

Carina lsabela Capucho Batista 


enviado por e-mail 	 carina.batista7@gmail.com 

V. ref.ª: 	 Ref.ª: 07-CPV-APV-2019 Data: 27 março 2019 
V. 	comunicação: Proc: 162-03 

Reg: 

Assunto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS TÉCNICOS NA ÁREA DO DESIGN E MULTIMÉDIA, 

EM REGIME DE TAREFA, POR UM PERÍODO DE DEZOITO MESES 

Consulta Prévia 

Ex.º(s) Senhor(es) 

Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de março de 2019, convida-se V. Ex.ª a 

apresentar uma proposta para a prestação de 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 09 de abril de 2019, 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 1 O de abril de 2019, 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 111-8/2017, de 31 de agosto, e demais legislação aplicável, 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 

~ D· 
Presidente da Câmara Municipal 
Anexo: Os does citados no texto 
FM/CMM 
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Ex. º(s) Senhor(es) 
Catarina dos Santos Paulo 

enviado por e-mail 	 catarina paulo6@hotmail.com 

V. ref.ª: 	 Ref. ª: 07-CPV-APV-2019 Data: 27 março 2019 
V. 	comunicação: Proc: 162-03 

Reg: 

Assunto: 	 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS TECNICOS NA ÁREA DO DESIGN E MULTIMEDIA, 

EM REGIME DE TAREFA, POR UM PERÍODO DE DEZOITO MESES 

Consulta Prévia 

Ex.º(s) Senhor(es) 

Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de março de 2019, convida-se V. Ex.ª a 

apresentar uma proposta para a prestação de 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 09 de abril de 2019, 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 10 de abril de 2019, 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, e demais legislação aplicável, bem como as disposições 

legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a 

contratar. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Gabriel Paix o Calixto 

Presi ente da Câmara Municipal 
Anexo: Os does citados no texto 
FM/CMM 
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Ex.º(s) Senhor(es) 

Pedro Maria Ramalho Rosalino Alves Roque 


enviado por e-mail 	 pedromariaroque@gmail.com 

V. ref. ª: 	 Ref. ª: 07-CPV-APV-2019 Data: 27 março 2019 
V. 	comunicação: Proc: 162-03 

Reg: 

Assunto: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS TÉCNICOS NA ÁREA DO DESIGN E MULTIMÉDIA, 

EM REGIME DE TAREFA, POR UM PERÍODO DE DEZOITO MESES 

Consulta Prévia 

Ex.º(s) Senhor(es) 

Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de março de 2019, convida-se V. Ex.ª a 

apresentar uma proposta para a prestação de 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 09 de abril de 2019, 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 10 de abril de 2019, 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, e demais legislação aplicável, bem como as disposições 

legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a 

contratar. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Gabriel P ·xão Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
Anexo: Os does citados no texto 
FM/CMM 
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