REGUENG@S
DE MONSARAZ

Ex.º (s) Senhor(es)

0399 31-01 '17

Sisterpool - Sistema de Tratamentos de Águas, Lda.
Ed. Concordia - Rotunda Nuno R. Santos, 1, 2º D,
2685-349 Sacavém

V. ref. ª:

Ref. ª: 01 /AD/ APV /2017

V. comunicação:

Proc: 162-03

Data: 30 jan 2017

Reg:
Assunto:

Aquisição de produtos químicos para tratamento da água das Piscinas Municipais e
da fonte do Parque da Cidade
- Ajuste Direto

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 30 de janeiro de 2017, 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 09 de fevereiro de 2017,
na plataforma eletrónica em www.bizgov.pt a qual deve ser assinada 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 10 de fevereiro de 2017, 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. º27812009, de 2 de outubro, bem como as disposições legislativas e regulamentares
aplicáveis, de acordo com a natureza do fornecimento a contratar.
Com os melhores cumprimentos,
José Gabriel Paix-

Calixto

Anexo: Os does citados no texto
FM/CMM
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REGUENG0S
DE MONSARAZ

Ex.º (s) Senhor(es)

0398 31-01 '17

Termibérica - Gestão de Energia, Lda.
R. do Trabalho 3, 2605-284 Belas
2605-284 Belas

V. ref. ª:

Ref.ª: 01/AD/APV/2017

V. comunicação:

Proc: 162-03

Data: 30 jan 2017

Reg:
Assunto:

Aquisição de produtos quimicos para tratamento da água das Piscinas Municipais e
da fonte do Parque da Cidade
- Ajuste Direto

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 30 de janeiro de 2017, 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 09 de fevereiro de 2017,
na plataforma eletrónica em www.bizgov.pt a qual deve ser assinada 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 10 de fevereiro de 2017, 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. 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 melhores cumprimentos,
José Gabriel Paixão Calixto

e::=:: ls=Presidente da Câmara Municipal

Anexo: Os does citados no texto
FM/CMM
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REGUENG@S
DE MONSARAZ

Ex.º (s) Senhor(es)

0397 31-01 '17

SIQ - Sociedade de Industrias Químicas, Lda.
Casais do Forno
2670-746 Lousa LRS

V. ref. ª:

Ref.ª: 01/AD/APV/2017

V. comunicação:

Proc: 162-03

Data: 30 jan 2011

Reg:
Assunto:

Aquisição de produtos quimices para tratamento da água das Piscinas Municipais e
da fonte do Parque da Cidade
- Ajuste Direto

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 30 de janeiro de 2017, 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 09 de fevereiro de 2017,
na plataforma eletrónica em www.bizgov.pt a qual deve ser assinada 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 1O de fevereiro de 2017, 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. 0 278/2009, de 2 de outubro, 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

umcipal
Anexo: Os does citados no texto
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