
RECUENCOS 
DE MONSARAZ 

Ex." (s) Senhor(as) 

Inês Brites Bento 
4149 a-12 *16í Rua José Mestre Batista, 20 H 

7200-368 Reguengos de Monsaraz 

V. ref.": 

V. comunicação: 

Ref.": 58/AD/APV/2016 Data: 20 dez 2016 

Proc: 162-03 

Reg: 

Assunto: Prestação de serviços de um Técnico de Educação Pré-escolar e 1 .O Ciclo do EB, na 

modalidade de tarefa, por um período máximo de 24 meses - Ajuste Direto 

Conforme determinado pelo Parecer Prévio Vinculativo n.' 1 IGP-CULl2016, convida-se V.Ex." 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 as 17:OO horas do próximo dia 29 de dezembro de 2016, 

fazer entrega na Subunidade Orgânica de Aprovisionamento do Município de Reguengos de 

Monsaraz, através de qualquer meio eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail 

aprovisionamentoBcm-recjuencjos-monsaraz. pt. 

- 
A abertura das propostas ocorrerá no dia 30 de dezembro de 201 6, pelas 10:OO horas. 

Em tudo o não especificado e descrito no convite em apreço aplicam-se, subsidiariamente, as 

disposições constantes do Decreto-Lei n." 1812008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto- 

Lei n."278/2009, de 2 de outubro, 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 

Anexo: Os docs citados no texto 
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Ex." (s) Senhor(as) 

Patrícia Jesus Carapinha 
4168 "-%i! %ti Rua Aqueduto da Amoreira, 3 - r /c dto. 

7350-1 63 Elvas 

V. ref.": 

V. comunicação: 

Ref.": 58/AD/APV/2016 Data: 20 dez 201 6 

Proc: 162-03 

Reg: 

Assunto: Prestação de serviços de um Técnico de Educação Pré-escolar e 1 .O Ciclo do EB, na 
J - 

modalidade de tarefa, por um período máximo de 24 meses - Ajuste Direto 

Conforme determinado pelo Parecer Prévio Vinculativo n." 1 IGP-CUL/2016, convida-se V.EX.~ 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 as 17:OO horas do próximo dia 29 de dezembro de 2016, 

fazer entrega na Subunidade Orgânica de Aprovisionamento do Município de Reguengos de 

Monsaraz, através de qualquer meio eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail 

aprovisionamento@cm-reguengos-monsaraz. pt. 

,"- 

A abertura das propostas ocorrerá no dia 30 de dezembro de 201 6, pelas 10:OO horas. 

Em tudo o não especificado e descrito no convite em apreço aplicam-se, subsidiariamente, as 

disposições constantes do Decreto-Lei n." 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto- 

Lei r1.~278/2009, de 2 de outubro, bem como as disposições legislativas e regulamentares 

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

Com os melhores cumprimentos, 

José Gabriel Pai ão Calixto 

_X -- i 
Anexo: Os docr citados no texto 
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V. ref.": 

V. comunicação: 

Ex." (s) Senhor(as) 

Beatriz dos Santos ALves 
~$367 20-$2 "6 Rua do Lagar Velho, 8 

7800-828 Beringel 

Ref.": 58/AD/APV/2016 Data: 20 dez 201 6 

Proc: 162-03 

Reg: 

-. 
Assunto: Prestação de serviços de um Técnico de Educação Pré-escolar e 1 .O Ciclo do EB, na 

modalidade de tarefa, por um período máximo de 24 meses - Ajuste Direto 

Ex. "(s) Senhor(es) 

Conforme determinado pelo Parecer Prévio Vinculativo n.O 1 IGP-CULl2016, convida-se V.Ex." a 

apresentar uma proposta para a prestação de serviços em epigrafe, 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 ate as 17:OO horas do próximo dia 29 de dezembro de 201 6, 

fazer entrega na Subunidade Orgânica de Aprovisionamento do Município de Reguengos de 

Monsaraz, através de qualquer meio eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail 

aprovisionamento8cm-reguengos-monsaraz. pt. 

A abertura das propostas ocorrerá no dia 3 0  de dezembro de 2 0 1  6, pelas 10:OO 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."278/2009, de 2 de outubro, bem como as disposições legislativas e regulamentares 

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

Com os melhores cumprimentos, 

Presidente da ~ â m a r a \ ~ u n i f i ~ a l  

Anexo: Os docs citados no texto 

FMICMM 


