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Para 

João Francisco Fialho Caldeira 
Rua de Cima, 23 
7200-129 S. Pedro do Corval 

Ref.": 02 EOP-AD/AOP-I6 Data: 03/08/2016 
Proc: 164-02/AOP 
Reg: 

Assunto: Convite para apresentação de proposta para a empreitada de "Requalificação dos 
Sanitários do Bloco A da EBI de S. Marcos do Campo" 

Por despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, de dia 26 de julho, p.p., convida-se 

essa firma a apresentar proposta para a empreitada de "Requalificação dos Sanitários do Bloco 

A da EBI de S. Marcos do Campo", 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 13 de agosto de 201 6, 

através do e-mail aop.obras8cm-reguengos-monsaraz.pt ou do fax n." 266 508 059, conforme 

estipulado na alínea g) do ponto 1 do artigo 11 5." do Decreto-Lei n.O 1812008, de 29 de janeiro, 

na redação do Decreto-Lei n." 27812009, de 2 de outubro. 

A abertura das propostas realizar-se-á pelas 10.00 horas do dia út i l  seguinte à data limite para 

a apresentação de propostas. 

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."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 nossos melhores cumprimentos, 

José Gabriel Calixto 

O Presidente da Câmara Municipal 
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Para 

Constroireguengos - Sociedade de Construções, Lda. 
Zona Industrial, Lote 6 
7200-357 Reguengos de Monsaraz 

Ref.": 02 EOP-ADIAOP-16 Data: 03/08/2016 
Proc: 164-02lAOP 
Reg: 

Assunto: Convite para apresentação de proposta para a empreitada de "Requalificação dos 
Sanitários do Bloco A da EBI de S. Marcos do Campo" 

Por despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, de dia 26 de julho, p.p., convida-se 

essa firma a apresentar proposta para a empreitada de "Requalificação dos Sanitários do Bloco 

A da EBI de S. Marcos do Campo", 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 13  de agosto de 2016, 

através do e-mail aop.obrasBcm-regue~wos-monsaraz.pt ou do fax n." 266 508 059, conforme 

estipulado na alínea g) do ponto I do artigo 11 5." do Decreto-Lei n." 1812008, de 29 de janeiro, 

na redação do Decreto-Lei n." 27812009, de 2 de outubro. 

A abertura das propostas realizar-se-á pelas 10.00 horas do dia Ú t i l  seguinte a data limite para 

a apresentação de propostas. 

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 nossos melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 
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Para 
Construções Garcias 8 Capucho, Lda. 
Rua da Sociedade no 31 
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Ref.": 02 EOP-ADIAOP-16 Data: 03/08/2016 
Proc: 164-02lAOP 
Reg: 

Assunto: Convite para apresentação de proposta para a empreitada de "Requalificação dos 
Sanitários do Bloco A da EBI de S. Marcos do Campo" 

Por despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, de dia 26 de julho, p.p., convida-se 

essa firma a apresentar proposta para a empreitada de "Requalificação dos Sanitários do Bloco 

A da EBI de S. Marcos do Campo", 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 13 de agosto de 2016, 

através do e-mail aop.obras@cm-requengos-monsarazpt ou do fax n." 266 508 059, conforme 

estipulado na alínea g) do ponto 1 do artigo 115." do Decreto-Lei n." 1812008, de 29 de janeiro, 

na redação do Decreto-Lei n." 27812009, de 2 de outubro. 

A abertura das propostas realizar-se-á pelas 10.00 horas do dia út i l  seguinte a data limite para 

a apresentação de propostas. 

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 nossos melhores cumprimentos, 

O Presidente da Câmara Municipal 


