
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

A 
001557 14-JUL '20 Daniela Alexandra dos Santos Caldeira - Construções 

Unipessoal, Lda. 
Rua de Cima, n. º 23 

7200-129 Corval 

V. ref. ª: Ref. ª:09 EOP-CPV/ AOP-20 Data: 14/07/2020 
V. comunicação: Proc: 164-02/AOP 

Reg: 

Assunto: "Alojamento de Apoio Temporário - Reabilitação de Prédio Municipal para Criação de 
Alojamento de Apoio Residencial/Temporário - Campo .25 de Abril" - Convite 

Exmo. Senhores 

Na sequência do despacho de 1O de julho de 2020 do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

convida-se essa firma a apresentar proposta para a empreitada de "Alojamento de Apoio 

Temporário - Reabilitação de Prédio Municipal para Criação de Alojamento de Apoio 

Residencial/Temporário - Campo 25 de Abril" 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 horas do próximo dia 27 de julho de 2020; através 

do e-mail: concurso.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt, conforme estipulado na alinea g), do 

n.º 1, do artigo 115. º 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. 

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. 0 111-8/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares 

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

Com os melho)es cumprimentos, 

=-=-
José Gabriel Calixto 

, Presidente da Câmara Municipal 

JPG/CN 

Município de Reguengos de Monsaraz I Câmara Munfcíµal 
Praça da Liberdade I Apartado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 1 Fax. (+351) 266 508 059 
geral@cm- reguengos-monsarnz. pt I www.cm-reguengos-monsaraz.pt 
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REGUENG0S 
DE MONSARAZ 

001558 14-JUL '20 · 
A 
Horácio Pimenta Medinas 
Bairro Zona Norte, Lote 28 

7200-323 Reguengos de Monsaraz 

V. ref. ª: Ref. ª:09 EOP-CPV/ AOP-20 Data: 14/07/2020 
V. comunicação: Proc: 164-02/AOP 

Reg: 

Assunto: "Alojamento de Apoio Temporário - Reabilitação de Prédio Municipal para Criação de 
Alojamento de Apoio Residencial/Temporário - Campo 25 de Abril" - Convite 

Exmo. Senhores 

Na sequência do despacho de 1O de julho de 2020 do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

convida-se essa firma a apresentar proposta para a empreitada de "Alojamento de Apoio 
Temporário - Reabilitação de Prédio Municipal para Criação de Alojamento de Apoio 

Residencial/Temporário - Campo 25 de Abril" 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 ~djudicação a aplicar. 

A proposta deverá ser entregue até às 17 horas do próximo dia 27 de julho de 2020, através 
do e-mail: concurso.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt, conforme estipulado na alínea g), do 

n. º 1, do artigo 115.º 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. 

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. 0 111-B/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares 

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

Com os melho es cumprimentos, 

José Gabriel Calixto 
Presidente da Câmara Municipal 

JPG/CN 

Município de Reguengos ele Monsaraz I Càma, a Municipal 
Praça da liberdade I Apartado 6 17201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 1 Fax, (+351) 266 508 059 
geral<J~)Cm·1 e-guengos-monsaraz.pt ! www. cm·1 eguengos-monsaraz.pt 
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REGUENG0S 
DE MONSARAZ 

A 
001556 14-JUL '20 Luis Miguel Lourinho Lourenço 

Rua de S. Marcos do Campo, n. º 22-J 

7200-377 Reguengos de Monsaraz 

V. ref. ª: Ref.ª:09 EOP-CPV/AOP-20 Data: 14/07/2020 
V. comunicação: Proc: 164-02/AOP 

Reg: 

Assunto: "Alojamento de Apoio Temporário - Reabilitação de Prédio Municipal para Criaç~o de 
Alojamento de Apoio Residencial/Temporário - Campo 25 de Abril" - Convite 

Exmo. Senhores 

Na sequência do despacho de 1 O de julho de 2020 do Senhor Presidente da Câmara Municipal, 

convida-se essa firma a apresentar proposta para a empreitada de "Alojamento de Apoio 

Temporário - Reabilitação de Prédio Municipal para Criação de Alojamento de Apoio 

Residencial/Temporário - Campo 25 de Abril" 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 horas do próximo dia 27 de julho de 2020, através 
do e-mail: concurso.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt, conforme estipulado na alínea g), do 

n. º 1, do artigo 115.º 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. 

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. 0 111-8/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legi;;lativas e regulamentares 
aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a contratar. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Gabriel Calixto 
Presidente da Câmara Municipal 

JPG/CN 

Município de Reguengos de Monsaraz I Câmara Municipal 
Praça da Liberdade I Apartado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 1 Fax. ('351) 266 508 059 
geral@cm-reguengo1·monsaraz.pt I www.cm-reguengos-rnonsaraz.pt 
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