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Auto São Critovão, Lda.
Rua Armando Antunes da Silva, n. º 2
7005-145 ÉVORA

V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref.ª:3 ABS-CPV/AOP-18
Proc: 164-02/ AOP
Reg:

Data: 26-06-2018

"Otimização e Reforço da Rede de Recolha Seletiva - Aquisição de uma viatura de
3. 500Kg." - Convite

Exmo. Senhores
Por meu despacho datado de 22 de junho de 2018, convida-se essa firma a apresentar proposta
para a aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias de 3.500 Kg. para recolha seletiva de
papel e cartão, 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 11 de julho de 2018, através
do e-mail: concurso.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt, conforme estipulado na alínea g), do
n. º 1, do artigo 115. º do Decreto-Lai n. º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei
n.º 111-B/2017, de 31 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 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/FG

Muníc1'p10 cte Reguengos de Monsaraz 1 Càmaia Municipal
Pril<,il da Liberdade 1 Apartado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 508 040 1 Fax. (+351) 266 508 059
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ARQUIMINIO - Comércio de Automóveis, Lda.
Estrada de Évora, Lote 32
7200-399 REGUENGOS DE MONSARAZ

V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref. ª: 3 ABS-CPV / AOP-18
Proc: 164-02/ AOP
Reg:

Data: 26-06-2018

"Otimização e Reforço da Rede de Recolha Seletiva - Aquisição de uma viatura de
3. 500Kg." - Convite

Exmo. Senhores
Por meu despacho datado de 22 de junho de 2018, convida-se essa firma a apresentar proposta
para a aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias de 3.500 Kg. para recolha seletiva de
papel e cartão, 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 11 de julho de 2018, através
do e-mail: concurso.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt, conforme estipulado na alínea g), do
n. º 1, do artigo 115. º do Decreto-Lai n. º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei
n. º 111-B/2017, de 31 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 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,

c~jJosé Gabriel Calixto

y Presidente da Câmara Municipal
1

JPG/FG

Municip10 de Reguengos de Mo11sa1 az 1 Cãmar a Municiµat
Praça da LitJerdilde 1Apartado6 1 7201·970 Reguengos de Monsarnz
ge1nlr_,~1crn-1
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José Ramalho - Automóveis, Lda.
Estrada de Évora, 77 C
7200-399 REGUENGOS DE MONSARAZ

V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref. ª:3 ABS-CPV I AOP-18
Proc: 164-02/ AOP
Reg:

Data: 26-06-2018

"Otimização e Reforço da Rede de Recolha Seletiva - Aquisição de uma viatura de
3.500Kg." - Convite

Exmo. Senhores
Por meu despacho datado de 22 de junho de 2018, convida-se essa firma a apresentar proposta
para a aquisição de uma viatura ligeira de mercadorias de 3.500 Kg. para recolha seletiva de
papel e cartão, 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 11 de julho de 2018, através
do e-mail: concurso.obras@cm-reguengos-monsaraz.pt, conforme estipulado na alínea g), do
n. º 1, do artigo 115. º do Decreto-Lai n. º 18/2008, de 29 de janeiro, na redação do Decreto-Lei
n.º 111-B/2017, de 31 de agosto.
Em tudo o não especificado e descrito no convite em apreço aplicam-se, subsidiariamente, as
disposições constantes do Decreto-Lei n. º 1812008, 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,

é-0}José Gabriel Calixto

y

Presidente da Câmara Municipal

JPG/FG

Municip10 de Reguengos ele Monsaraz 1 Câmara Municípal
Praça da Lib1?1 dade 1 Apartado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 508 040 1 Fax. (+351) 266 508 059
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