REGUENG@S
DE MONSARAZ

Ex. º(s) Senhor(es)
Prosegur - Companhia de Segurança, Lda.
jose. umbelino@prosegur.com

enviado por e-mail

Ref.ª: 24-CPV-APV-2018
Proc: 162-03
Reg:

V. comunicação:

Assunto:

Data: 27 julho 2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA O MONSARAZ
MUSEU ABERTO, EXPOREG E OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MRM
Consulta Prévia

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de junho de 2018, convida-se essa empresa
a apresentar uma proposta para o fornecimento em epígrafe, 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 05 de julho de 2018, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município,
eletrónico;

fax

266

508

059

ou

e-mail

através de qualquer meio

propostas.aprovisionamento@cm-reguengos-

monsaraz.pt
A abertura das propostas ocorrerá no dia 06 de julho 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 DecretoLei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais legislação aplicável, bem como as disposições
legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a
contratar.
Com os melhores cumprimentos,
José Gabriel Paixão Calixto

~~k~ Presidente da Câmara Municipal
Anexo: Os does citados no texto
FM/CMM
Municip10 cie Reguengos de Mo11sn1 íl.L'. 1 Citma1 a Municipal
P1 aça da Lill<:t dcde 1 Apa1 tado 6 1 7201 ·970 Reguengos de Monsaraz

Tel. (>'.l'l1)266508040

1

fax. (•351)266508059

geral(;1cni·1 t)guengos· n1onsa1 nz.pt l www ,cm·i ef~uensos·nionsaraz. pt
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REGUENG@S
DE MONSARAZ

Ex. º(s) Senhor(es)
Anthea - Segurança Privada, Lda.
lc@anthea.pt

enviado por e-mail

Ref. ª: 24-CPV-APV-2018
Proc: 162-03
Reg:

V. comunicação:

Assunto:

Data: 27 julho 2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA O MONSARAZ
MUSEU ABERTO, EXPOREG E OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MRM
Consulta Prévia

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de junho de 2018, convida-se essa empresa
a apresentar uma proposta para o fornecimento em epígrafe, 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 05 de julho de 2018, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município,
eletrónico;

fax

266

508

059

ou

e-mail

através de qualquer meio

propostas.aprovisionamento@cm-reguengos-

monsaraz.pt
A abertura das propostas ocorrerá no dia 06 de julho 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 DecretoLei n. º 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais legislação aplicável, bem como as disposições
legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a
contratar.
Com os melhores cumprimentos,
José Gabriel Paixão Calixto

~~

~ 'Presidente da Câmara Municipal
Anexo: Os does citados no texto
FM/CMM
Município de Reguengos. de Monsa.1 az ! C.:!ma.1 a Murnc1µat
P1aça d;i Litie1dade 1Ap<utado6 1 7201-970 Reg11engos de Monsaraz
Tel. (•351) 266 508 0-10 1 Fax, (•351) 266 508 059
e,ei rtl1.,~\CfH't eguengo~·n1orisR1 a.z. pt j www. cn1-1 t)guengos·111onsaraz.pt
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REGUENGGS
DE MONSARAZ

Ex.º(s) Senhor(es)
GRUPO 8 - Vigilância e Prevenção Electrónica,
Unipessoal, Lda.

enviado por e-mail

grupoB@grupoB.pt

Ref. ª: 24-CPV-APV-2018
Proc: 162-03
Reg:

V. comunicação:

Assunto:

Data: 27 julho 2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA O MONSARAZ
MUSEU ABERTO, EXPOREG E OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MRM
Consulta Prévia

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de junho de 2018, convida-se essa empresa
a apresentar uma proposta para o fornecimento em epigrafe, 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 05 de julho de 2018, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município,
eletrónico;

fax

266

508

059

ou

e-mail

através de qualquer meio

propostas.aprovisionamento@cm-reguengos-

monsaraz.pt

A abertura das propostas ocorrerá no dia 06 de julho 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 DecretoLei n. º 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais legislação aplicável, bem como as disposições
legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a
contratar.
Com os melhores cumprimentos,
José Gabriel Paixão Calixto

é~~
\ Presidente da Câmara Municipal
Anexo: Os does citados no texto

FM/CMM
Munícip10 de Reguengos de Monsa1 nz 1 Càrnar a Municípat
P1aça dâ Libe1dade 1Ap<11tado6 1 7201-970 Reguengo; de Monsaraz

Tel. (•351) 266 508 040 1 Fax. (+351) 266 508 059
t;l'1 att:~)cm-1 eguengos-moosa1 az.pt ! www. cnH eguengos·monscn az.pt
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REGUENG@S
DE MONSARAZ
Ex.º(s) Senhor(es)
LB - Segurança Privada Unipessoal, Lda.

artursereto@sapo.pt

enviado por e-mail

V. ref.ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref. ª: 24-CPV-APV-2018
Proc: 162-03
Reg:

Data: 27 julho 2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA O MONSARAZ
MUSEU ABERTO, EXPOREG E OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MRM
Consulta Prévia

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de junho de 2018, convida-se essa empresa
a apresentar uma proposta para o fornecimento em epígrafe, 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 05 de julho de 2018, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município,
eletrónico;

fax

266

508

059

ou

e-mail

através de qualquer meio

propostas.aprovisionamento@cm-reguengos-

monsaraz.pt

A abertura das propostas ocorrerá no dia 06 de julho 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 DecretoLei n. º 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais legislação aplicável, bem como as disposições
legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a
contratar.
Com os melhores cumprimentos,
José Gabriel Paixão Calixto

~
1f Presidente da Câmara Municipal
\

Anexo: Os does citados no texto
FM/CMM
Pagllhl 1 de 1

Munícip1o de Reguengos de Monsa1az 1 Ciima1a Municipal
Pi aça dê Líbe1 rlêde 1 Apa1 Lado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz
Tet. (+3'.>1) 266 508 040 1 Fax. (+351) 266 508 059
ger a\(,~1 cm-1 eguengos·monsa1 az. pt 1 www. cn1·1 egut>ngos·monsaraz. pt
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REGUENG0S
DE MONSARAZ

Ex.º(s) Senhor(es)
PS Profive - Serviços de Segurança, Lda.

joao. ferre;ra@prof;ve.pt

enviado por e-mail

Ref. ª: 24-CPV-APV-2018
Proc: 162-03
Reg:

V. ref.ª:
V. comunicação:

Assunto:

Data: 27 julho 2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÃNCIA E SEGURANÇA PARA O MONSARAZ
MUSEU ABERTO, EXPOREG E OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MRM
Consulta Prévia

Ex.º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de junho de 2018, convida-se essa empresa
a apresentar uma proposta para o fornecimento em epigrafe, 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 05 de julho de 2018, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município,
eletrónico;

fax

266

508

059

ou

e-mail

através de qualquer meio

propostas.aprovisionamento@cm-reguengos-

monsaraz.pt

A abertura das propostas ocorrerá no dia 06 de julho 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 DecretoLei n. º 111-B/2017, de 31 de agosto, e demais legislação aplicável, bem como as disposições
legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a
contratar.
Com os melhores cumprimentos,
José Gabriel Paixão Calixto

{

e~

Presidente da Câmara Municipal
Anexo: Os does c1tados no texto

FM/CMM
Município de Reguengos de Monsa1 az l Cilmà1 íl Municipal
Praya da LiiJ,!ldacle 1Apartado6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz

Tel. (+351) 266 508 040 1 fax. (+351) 266 508 059
ge1 alr:~icni-1 eguengos-monsa1 az.pt 1 www,cn1·1 eguengos·monsaraz .pt
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REGUENG@S
DE MONSARAZ

Ex. º(s) Senhor(es)
Securitas - Serviços e Tecnologia de
Segurança, Lda.

enviado por e-mail

comerdal@mail.securitas.pt

Ref. ª: 24-CPV-APV-2018
Proc: 162-03
Reg:

V. comunicação:

Assunto:

Data: 27 julho 2018

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PARA O MONSARAZ
MUSEU ABERTO, EXPOREG E OUTROS EVENTOS ORGANIZADOS PELO MRM
Consulta Prévia

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 27 de junho de 2018, convida-se essa empresa
a apresentar uma proposta para o fornecimento em epígrafe, 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 05 de julho de 2018, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município,
eletrónico;

fax

266

508

059

ou

e-mail

através de qualquer meio

propostas.aprovisionamento@cm-reguengos-

monsaraz.pt
A abertura das propostas ocorrerá no dia 06 de julho 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 1812008, de 29 de janeiro, na redação do DecretoLei n. º 111-8/2017, de 31 de agosto, e demais legislação aplicável, bem como as disposições
legislativas e regulamentares aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a
contratar.
Com os melhores cumprimentos,
José Gabriel Paixão Calixto

\

\

~\Presidente da Câmara Municipal
Anexo: Os does citados no texto
FM/CMM

Município ele Reguengos ele Mo11sa1 az 1 Cüma1 a Municiµal
J Apai tado 6 1 7201-970 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 508 0,10 1 Fax. (•351) 266 508 059
ge1 al{·~1cn1-1 eguengos·n10nsc:ui1z.pt ! www.cn1-1eguengos-monst1raz.pt
Pi aça da Lillei dacle

1

