REGUENGGS
DE MONSARAZ

A
Dinis Serrão - Arquitetura e Urbanismo, Lda.
Rua de Olivença, BL. A - 1° Esq.
2100-151 Coruche

V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref. ª:01 ABS-CPV / AOP-18
Proc: 164-03/ AOP
Reg:

Data: 21 /03/2018

Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde para a
empreitada de "Requalificação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz - Projeto de
Consolidação das Muralhas de Monsaraz e Reabilitação do Caminho da Barbacã Convite

Por meu despacho datado de 12 de março de 2018, convida-se essa firma a apresentar proposta
para a aquisição de serviços acima mencionada 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 28 de março de 2018, na
plataforma eletrónica em www3.saphety.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.
A abertura das propostas ocorrerá no dia 29 de março de 2018, pelas 10:00 horas.
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 111-B/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares
aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a contratar.
Com os melhores cumprimentos,

-José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
JPG/CN
M1111icip10 de Reguengos ele Monsil1az 1 Cârna1a Munlcfµal

P1<lyc1 da Lilic>1 dade 1 Apartado 6 1 7101 ·'170 Reguengos de Monsaraz
Te!. id'i1) 266 SOB 040 1 Fax. i•l'i1) 266 508 059
!;!1:.>1.thi~\( rn· 1t~·glie11go~·11irn1srn ílZ. pt 1 www.cm-1 eguE•ngos-monsnr a1.pt
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REGUENG@S
DE MONSARAZ

A
Riportico Engenharia, Lda.
Rua Viriato, 161
3430-649 Cabanas de Viriato

V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref.ª:01 ABS-CPV/AOP-18
Proc: 164-03/ AOP
Reg:

Data: 21/03/2018

Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde para a
empreitada de "Requalificação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz - Projeto de
Consolidação das Muralhas de Monsaraz e Reabilitação do Caminho da Barbacã Convite

Por meu despacho datado de 12 de março de 2018, convida-se essa firma a apresentar proposta
para a aquisição de serviços acima mencionada 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 28 de março de 2018, na
plataforma eletrónica em www3.saphety.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.
A abertura das propostas ocorrerá no dia 29 de março de 2018, pelas 10:00 horas.
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 111-B/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares
aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a contratar.
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V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

A
Penclark Soluções, Lda.
Rua Paulo da Gama, 629
Lordelo do Ouro
4150-589 Porto

Ref.ª:01 ABS-CPV/AOP-18
Proc: 164-03/ AOP
Reg:

Data: 21/03/2018

Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde para a
empreitada de "Requalificação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz - Projeto de
Consolidação das Muralhas de Monsaraz e Reabilitação do Caminho da Barbacã Convite

Por meu despacho datado de 12 de março de 2018, convida-se essa firma a apresentar proposta
para a aquisição de serviços acima mencionada 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 28 de março de 2018, na
plataforma eletrónica em www3.saphety.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.
A abertura das propostas ocorrerá no dia 29 de março de 2018, pelas 10:00 horas.
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 111-B/2017, de 31 de agosto, bem como as disposições legislativas e regulamentares
aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a contratar.

Com os melhores cumprimentos,

: : Ga:l

Calix~

Presidente da Câmara Municipal

JPG/CN
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