
Reguengos 
Monsaraz 

V. C<.e". ': 

\i. corr-Jnicação: 

3835 10-ll ·1s 

À: 
Constroireguengos-Sociedade de Cons;:n.:çães 
Rua do Degebe, n. º 18 
Zona industrial 

7200 - 232 Reguengos de Monsaraz 

Ref.ª: 06/EOP-AD/AOP-15 

Proc: 164-03 

Reg: 

Assur~o: i:mpreitada de "Pavimentação e Beneficiação de Arruamentos 2 ~asseios e:--' 
Outeiro" 
Convite 

·-- -·-------------------------

Exrn." Senhor. 

Por despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, do dia 22 de julho, correri.~e, ccrvid2-

se essa firma a apresentar uma proposta para a empreitada de "Pavimentação e Ser:eficic.:;:ãc 

de Arr'-iamentos e Passeios e Outeiro", em conformidade com o convite e e caaerro de 

e•ica:·gos anexos ao presente ofÍcio, onde se indicam os requisitos e demais ob:--'.gações a Qi.A:O 

deve obedecer a proposta e o critério de adjudicação a aplicar. 

A. proposta deverá ser entregue até às 17:00 horas do próximo dia 21 de setemDro de 2G ~ : . 

através do e-mail aop.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt ou do fax n.º 266 50 80 59, corfc:--~e 

esti::>utado na alínea g) do ponto 1 do artigo 115. º do Decreto-Lei n. º 18/2008, de 29 de jar;e :e:, 

na recação de Decreto-Lei n. º 278/2009, de 2 de outubro. 

A abertura das propostas ocorrerá no dia útil seguinte, à data limite par:: aoresentacão ce 
prooostas, pelas 10.00 horas. 

Em tudo o não especificado e descrito no convite em apreço aplicam-se, suos~dia·z-ia.IT'.ente, 2.s 

disposicões constantes do Decreto-Lei n. º 18/2008, de 29 de janeiro, na redacãc ::o Jec-e~c

L.e; 1. )27812009, de 2 de outubro, bem como as disposições legislativas e regt.aanen :ares 

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

Corr os nossos melhores cumprimentos, 

-------~ - . '----- \ 
~=~~'~==5>~' ~--

José~ ai xão Ca 1ti"f6" ::::::::::. 
Presidente da Câmara Municipal 
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V. conunicacão: 3836 10-II ·1s 

À: 
Horácio Pimenta Medinas 
Bairro Zona Norte - Lt. º n. e 28 
Rua Maria Valejo 
7200 Reguengos de Monsaraz 

Ref.ª: 06/EOP-AD/AOP-15 

Proc: 164-03 

Reg: 

Data:, C-09-2C ··: 

.l~ssur:o: Empreitada de "Pavimentação e Beneficiação de Arruamentos e Passe'.os 2~ 
Outeiro" 
Convite 

·---------------------------- -·-- ·--

Exrr.rº Senhor, 

Per despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, do dia 22 de julho, :orrente, co1v:e:2-

se essà firma a apresentar uma proposta para a empreitada de "Pavimentaçãc 2 Berrefid c.çãc 

de Arruamentos e Passeios em Outeiro", em conformidade com o co11vite e :: :::ader-11c .::ie 

encargos anexos ao presente ofício, onde se indicam os requisitos e demais ob(gaçães ::. .:;...iE 

deve ooedecer a proposta e o critério de adjudicação a aplicar. 

P. :J;"oposta deverá ser entregue até às 17:00 horas do próximo dia 21 de setembro de 2C" 5. 

através do e-mail aop.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt ou do fax n.º 266 50 80 59, :on:'o"--:lE 

es~ipulado na alínea g) do ponto 1 do artigo 115. º do Decreto-Lei n. º 18/2008. de 29 de jane: :e. 

:;a redação do Decreto-Lei n. º 278/2009, de 2 de outubro. 

A abertura das propostas ocorrerá no dia útil seguinte, à data limite para aprese~tacãc ce 

propostas, pe,as 10.00 horas. 

E:r. ·:udo o nãJ especificado e descrito no convite em apreço aplicam-se, subsidiê.:-~arrente. as 

aisposições constantes do Decreto-Lei n. º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Jecrern

~ei 'l.º278/2009, de 2 de outubro, bem como as disposições legislativas e :-egutamen::a:-es 

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

Com os nosso~ melhores cumprimentos, 

Presiderite da Câmara Municipal 

fJ\ 
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V. conunicação: 303? 10-II ·1s 

À: 
João Francisco Caldeira 
Tapada Andorinhas 
Rua de Cima, 23 
S. Pedro do Corval 
7200 - 129 Corval 

Ref.ª: 06/EOP-AD/AOP-15 

Proc: 164-03 

Reg: 

Data: 10-09-2C":: 

Assunto: Empreitada de "Pavimentação e Beneficiação de Arruamentos e Passeios err: 

Outeiro " 
Convite 

----·--·-·--·-----------------------------

Exrr. º Senhor 

Por despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, do dia 22 de julho, corrente, corv;C:a

se essa firma a apresentar uma proposta para a empreitada de "Pavimentação e Benef!ciaçãc 

de An-uamentos e Passeios em Outeiro", em conformidade com o convite e -::· cade::r:o cie 

encargos anexos ao presente ofício, onde se indicam os requisitos e demais ob~·gc.ções 3. ;:;0e 

deve obedecer a proposta e o critério de adjudicação a aplicar. 

.A. ::>.-oposta deverá ser entregue até às 17:00 horas do próximo dia 21 de setembro de 20 ~:, 

através do e-mail aop.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt ou do fax n.º 266 50 80 59, col"lfo'"'le 

estiputado na alínea g) do ponto 1 do artigo 115. º do Decreto-Lei n. º 18/2008, de 29 de jane''"c, 

na redação do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de outubro. 

A aoer~ura d.is propostas ocorrerá no dia útil seguinte, à data limite para aoresen~ação de 

propostas, pe.as 10.00 horas. 

EiT' tudo o nã J especificado e descrito no convite em apreço aplicam-se, suosidiê riarr:e'lte, a~ 

disposições constantes do Decreto-Lei n. º 18/2008, de 29 de janeiro, na redaçãc do Dec;etc

L.ei 11. º278/2C09, de 2 de outubro, bem como as disposições legislativas e regula;-nen:an~s 

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

Com os :iosso~ m lhores cumprimentos, ----~ -----;;~~~==-

.ios:~~:riel~aix~ 
Presidente da Câmara Municipal 

1-\,.'l 
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