
HEGUENGCi)S 
DE MONSARAZ 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

A 
Obricampo - Construção Civil, Lda. 
Rua Fria, 22 
S. Marcos do Campo 
7200-072 Campo RMZ 

Ref. ª: 10 EOP-AD/ AOP-17 
Proc: 164-02/ AOP 
Reg: 

Data:20.jun.2017 

Assunto: "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. Marcos do Campo - Sociedade 
Harmonia Sanmarquense" - Convite --- .. . 

Exmo. Sr. 

Por deliberação da Câmara Municipal de 1 de março de 2017, convida-se essa firma a 

apresentar proposta para a empreitada de "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. 

Marcos do Campo - Sociedade Harmonia Sanmarquense" 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 5 de julho de 2017, através do 

e-mail aop.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt ou por fax n. º 266 508 059, conforme 

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

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

As peças escritas e desenhadas do presente procedimento concursal, remetem-se na pen-drive 

anexa. 

Com os melhores cumprimentos, 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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V. ref.ª: 
V. comunicação: 

A 
João José Caeiro Garcia 
Rua Julio Dinis, 26 
7200-386 Reguengos de Monsaraz 

Ref.ª:10 EOP-AD/AOP-17 
Proc: 164-02/ AOP 
Reg: 

Data:20.jun.2017 

Assunto: "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. Marcos do Campo - Sociedade 
Harmonia Sanmarquense" - Convite 

--·-----·--·-

Exmo. Sr. 

Por deliberação da Câmara Municipal de 1 de março de 2017, convida-se essa firma a 

apresentar proposta para a empreitada de "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. 

Marcos do Campo - Sociedade Harmonia Sanmarquense" 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 5 de julho de 2017, através do 

e-mail aop.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt ou por fax n. º 266 508 059, conforme 

estipulado na alínea g) do ponto 1 do artigo 115. 0 de Decreto Lei n. 0 18/2008, 29 janeiro na 

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

As peças escritas e desenhadas do presente procedimento concursal, remetem-se na pen-drive 

anexa. 

Com os melhores cumprimentos, 

Presidente da Câmara Municipal 

DG 
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REGUENGGS 
DE MONSARAZ 
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A 
Construções Garcias & Capucho, Lda. 

::;AIDA 02331 20·06 117 Rua da Sociedade, 31 

V. ref.ª: 
V. comunicação: 

7200-519 Campinho 

Ref.ª:10 EOP-AD/AOP-17 
Proc: 164-02/ AOP 
Reg: 

Data:20.jun.2017 

Assunto: "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. Marcos do Campo - Sociedade 
Harmonia Sanmarquense" - Convite 

----

Exmo. Sr. 

Por deliberação da Câmara Municipal de 1 de março de 2017, convida-se essa firma a 

apresentar proposta para a empreitada de "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. 

Marcos do Campo Sociedade Harmonia Sanmarquense" 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 5 de julho de 2017, através do 

e-mail aop.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt ou por fax n. º 266 508 059, conforme 

estipulado na alinea g) do ponto 1 do artigo 115.º de Decreto Lei n.º 18/2008, 29 janeiro na 

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

As peças escritas e desenhadas do presente procedimento concursal, remetem-se na pen-drive 

anexa. 

Com os melhores cumprimentos, 

Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 

DG 
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REGUENGOS 
DE MONSAFZAZ 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

A 
Daniela Alexandra dos Santos Caldeira, Construções 
Unipessoal, Lda. 

Rua de Cima, 23 
S. Pedro do Corval 
7200-129 Corval 

Ref.ª:10 EOP-AD/AOP-17 
Proc: 164-02/ AOP 
Reg: 

Data:20.jun.2017 
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Assunto: "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. Marcos do Campo - Sociedade 
Harmonia Sanmarquense" - Convite 

Exmo. Sr. 

Por deliberação da Câmara Municipal de 1 de março de 2017, convida-se essa firma a 

apresentar proposta para a empreitada de "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. 

Marcos do Campo - Sociedade Harmonia Sanmarquense" 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 5 de julho de 2017, através do 

e-mail aop.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt ou por fax n. º 266 508 059, conforme 

estipulado na alínea g) do ponto 1 do artigo 115. º de Decreto Lei n. º 18/2008, 29 janeiro na 

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

As peças escritas e desenhadas do presente procedimento concursal, remetem-se na pen-drive 

anexa. 

Com os melhores cumprimentos, 

Presidente da Câmara Municipal 

DG 

(!{• dt'.' Moni:.nríll ! C:iina1 ;1 Municipal ~: 
1 ! 71..01·970 Rep,11t.:1 !\f.~O~) de McH1~,;1rllz ' 

T11l. ( 1 :i~/1' 2ú(1 ~JOB 0·10 ! F1i: . ( 1 :t»I) 2M) 508 O')íJ ~ 
g\·}1:t!1,N11~ ;i.:gU<'J!í~o•,·tllf\tl'P' '.pi. j WWW.CJll"t•,:·':,!\'ll~!O\·!llOll')il!:l.'./lL ' 


