
F\ EGUENGOS 
DE MONSAEJ.\Z 

cH~ I IlH- ,.-,-::·q4n ·::io · L-1'7 "ll"'Jr ·-' .),_ _. Ct 1 .. J_) . 1 

R.A.R. 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

Para 
Ventifor Representações Equipamentos e Assistência 
Técnica, Lda. 
Rua André Vidal Negreiros, 30 
1950-244 Lisboa 

Ref. ª: '13 EOP-AD/ AOP-17 Data: 28/0712017 
Proc: 164-02/ AOP 
Reg: 

Assunto: Empreitada de "Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos de Monsaraz -
Climatização" - Convite 

Por despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, de 27 de julho, convida-se essa firma 

a apresentar proposta para a empreitada de "Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos 

de Monsaraz - Climatização", 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 17:00 horas do próximo dia 07 de agosto de 20'1 , 

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

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

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

A abertura das propostas realizar-se-á pelas 10.00 horas do dia ütil 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. º278/2009, de 2 ele 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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R.A.R. 

V. ref.ª: 
V. comunicação: 

·07'17 

Para 
João Assis, Lda. 
Bairro Ferroviário - Edifício Assis 
7005-797 Évora 

Ref.ª: 13 EOP-AD/AOP-17 Data: 28/07/2017 
Proc: 164-02/ AOP 
Reg: 

Assunto: Empreitada de "Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos de Monsaraz -
Climatização" - Convite 

Por despacho do Senhor Presidente da Camara Municipal, de 27 de julho, convida-se essa firma 

a apresentar proposta para a empreitada de "Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos 

de Monsaraz - Climatização", 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 '17:00 horas do próximo dia 07 agosto 2017, 

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

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

na r·edação do Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 ele outubro. 

A abertura das propostas realizar-se-á pelas 10.00 horas do dia útil 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, ele 29 de janeiro, na redação do Decreto· 

Lei n.º278/2009, 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 ela Câmara Municipal 
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R.A. 

V. ref. ª: 
V. comunicação: 

·07'17 

Para 
Climagomes li - Climatização, Refrigeração e 
Eletrodomésticos, Unipessoal, Lda. 
Rua Gama Braga, 31 
2900-102 Setúbal 

Ref.ª: 13 EOP-AD/AOP-17 Data: 28/07/2017 
Proc: 164-02/ AOP 
Reg: 

Assunto: Empreitada de "Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos de Monsaraz -
Climatização" - Convite 

Por despacho do Senhor Presidente da (amara Municipal, de 27 de julho, convida-se essa firma 

a apresentar proposta para a empreitada de "Requalificação da Escola Básica Nº1 de Reguengos 

de Monsaraz - Climatização", 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 17:00 horas do próximo dia 07 de agosto de 2017, 

através do e-mail aop.obras@cm-reguengos-monsaraz.121 ou do fax n. º 266 508 059, conforme 

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

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

A abertura das propostas realizar-se-á pelas 10.00 horas do dia útil 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. º278/2009, 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 

CN 

:-.\11nk1r•1•> dv d1· ,\\w1~:.;u;1/ 1 C.im;u,i Municip:1! ~ 
! 'r;1ç{1 d\1 UL•t,>! d:H;, · 1 1\p<H 1 i'idu 1 "/ ,': \; -970 lv\on~z1rd/ 

rd. { <'.l~J!} Ui(i 1jp;, t 1 !(J ! Fí1X. { ) '.)(Hi 0'.iíJ 
'':,'! ;,t(,~\( 11\·J ('f:uci 1 '.' j «l!Hl!)~,;q ili. pt ! \''' :w .Clll· ! egUl'.'fH!U"' 1, )(\i)'·;íll ffl. pt 


