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Ex. º(s) Senhor(es)
Vitor Escada - Comércio e Serviços Unipessoal,
Lda.
Rua D.Fernado, 5 r/c
2550-140 Cadaval

V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref.ª: 38/AD/APV/2017
Proc: 162-03
Reg:

Data: 13 agosto 2017

Aquisição de livros de fichas escolares
Ajuste Direto

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 13 de agosto 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 31 de agosto de 2017, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município, através de qualquer meio
eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail aprovisionamento@cm-reguengos-monsaraz.pt
A abertura das propostas ocorrerá no dia 01 de setembro 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. 0 1812008, 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,
riel Paixão Calixto
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Ex. º(s) Senhor(es)
Porto Editora, Lda.
Rua da Restauração, n. º 365
4099-023 Porto

V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref. ª: 38/ AD/ APV /2017
Proc: 162-03
Reg:

Data: 13 agosto 2017

Aquisição de livros de fichas escolares
Ajuste Direto

Ex.º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 13 de agosto 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 31 de agosto de 2017, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Municipio, através de qualquer meio
eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail aprovisionamento@cm-reguengos-monsaraz.pt
A abertura das propostas ocorrerá no dia 01 de setembro 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. 0 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 Ga

iel Paixão Calixto
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Ex. º(s) Senhor(es)
Papelaria Central de Francisco Man. Car. Mendes,
Lda.
Rua da Igreja, 1

7200-373 Reguengos de Monsaraz

V. ref. ª:
V. comunicação:

Assunto:

Ref. ª: 38/ AD/ APV /2017
Proc: 162-03
Reg:

Data: 13 agosto 2017

Aquisição de livros de fichas escolares
Ajuste Direto

Ex. º(s) Senhor(es)
Dando cumprimento ao meu despacho datado de 13 de agosto 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 31 de agosto de 2017, na
subunidade orgânica de Aprovisionamento deste Município, através de qualquer meio
eletrónico; fax 266 508 059 ou e-mail aprovisionamento@cm-reguengos-monsaraz.pt
A abertura das propostas ocorrerá no dia 01 de setembro 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,
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