
REGUENGGS 
DE MONSARAZ 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

3651 04-11 '16 

A 
Urbigav - Construções e Engenharia, S.A. 
Rua 25 de Abril, 5 
6040-054 Degrada Fundeira 

Ref.ª:05 EOP-AD/AOP-16 
Proc: 164-02102 
Reg: 

Data: 04/ 11 /2016 

Assunto: "Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de 
Monsaraz - Zona Envolvente à Escola Secundária" - Convite 

Exmo. Sr. 

Por Deliberação da Câmara Municipal de 20 de julho de 2016, convida-se essa firma a 

apresentar proposta para a empreitada de "Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança 

Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente à Escola Secundária" 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 horas do próximo dia 16 de novembro de 2016, na 

plataforma eletrónica em www.bizgov.pt, A proposta e todos os documentos submetidos na 

plataforma eletrónica devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de 

assinatura eletrónica próprios ou dos seus representantes legais conforme o estipulado no 

artigo 54.º, da Lei n.º 96/2015, de 17 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. º 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, 

e:=== ··- C3 
José Gabriel Calixto 

O Presidente da Câmara Municipal 

CN 

Município de Reguengos de MonsMaz 1 Càmara Municípal 1 
Praça da LitJerdade 1 Apartado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 0-10 1 Fax. (+351) 266 508 059 
ge1al(~'cm-1 eguengos·rnonsai az. pt 1 www. cni-1 eguengos·n10nsar az. pt 



REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

3652 04-11. 'Hi 

V. ref.ª: 
V. comunicação: 

A 
Constradas - Estradas e Construção Civil, S.A 
Rua Agostinhos José da Silva - Casal da Lapa 
2670-067 Bucelas 

Ref.ª:05 EOP-AD/AOP-16 
Proc: 164-02/02 
Reg: 

Data: 04/ 11 /2016 

Assunto: "Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de 
Monsaraz - Zona Envolvente à Escola Secundária" - Convite 

Exmo. Sr. 

Por Deliberação da Câmara Municipal de 20 de julho de 2016, convida-se essa firma a 

apresentar proposta para a empreitada de "Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança 

Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente à Escola Secundária" 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 16 de novembro de 2016, na 

plataforma eletrónica em www. bizgov. pt, A proposta e todos os documentos submetidos na 

plataforma eletrónica devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de 

assinatura eletrónica próprios ou dos seus representantes legais conforme o estipulado no 

artigo 54.º, da Lei n.º 96/2015, de 17 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.º 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, 

<::;rlel tkt;) 
O Presidente da Câmara Municipal 

CN 

Município de Reguengos de Monsiu nz 1 Càrna1 a Municípal 1 
Praça da Libe1 dade 1 Apa1 tado 6 1 7201 ·970 Reguengos de Monsaraz 

Tel. ('351) 266 508 0'10 1 Fax. ('351) 266 508 059 
geral(.-~1crn·1 eguengos·monsaraz.pt 1 W\NYl,CílH eguengos·rnonsaraz. pt 



REGUENG0S 
DE MONSARAZ 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

3f.53 04-ii 'if, 

Exm. º Senhor 
José Manuel Pinheiro Madalena Unipessoal, Lda. 
Parque Industrial Covilhã, Lote 14 
6200-027 Covilhã 

Ref.ª:05 EOP-AD/AOP-16 
Proc: 164-02102 
Reg: 

Data: 04/ 11 /2016 

Assunto: "Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de 
Monsaraz - Zona Envolvente à Escola Secundária" - Convite 

Exmo. Sr. 

Por Deliberação da Câmara Municipal de 20 de julho de 2016, convida-se essa firma a 

apresentar proposta para a empreitada de "Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança 

Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente à Escola Secundária" 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 horas do próximo dia 16 de novembro de 2016, na 

plataforma eletrónica em www. bizgov. pt, A proposta e todos os documentos submetidos na 

plataforma eletrónica devem ser assinados com recurso a certificados qualificados de 

assinatura eletrónica próprios ou dos seus representantes legais conforme o estipulado no 

artigo 54. º, da Lei n. º 96/2015, de 17 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. º 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 me hores cumprimentos, 

José Gabriel Calix 

O Presidente da Câmara Municipal 

CN 

Municip10 de Reguengos de Monsa1az 1 Càma1a Municípal 1 
Praça da UIJ1;i rlade 1 Apartado 6 1 7201-'170 Reguengos de Monsaraz 

Tel. (+351) 266 508 040 1 Fax. (+351) 266 508 059 
ge1 ;:\l(~~1cnH eguengo~d1wnso1 az. pt 1 www .cnH eguengos·monsaraz. pt 


