
         

 

CONTRATAÇÃO PÚBLICA  
INFORMAÇÃO - TRABALHOS A MAIS 2017 

Aquisição de Bens e Serviços    
             

   

 

 

Objeto da Contratação 

 

Ocorrência de  

“trabalhos a mais” 

 

Se sim 

indicação de valor 

 

Processo que contém 

documento de 

confirmação * 

Aquisição de produtos químicos para tratamento da água das piscinas municipais não – Proc. 01-2017-DGF-A  

Fornecimento de gás natural não – Proc. 02-2017-DGF-A  

Aquisição de comunicações de voz e dados fixas não – Proc. 04-2017-DGF-A 

Aquisição de ambulância tipo B não – Proc. 05-2017-DGF-A 

Aquisição de serviços de housing e backup - CSP não – Proc. 06-2017-DGF-A 

Aquisição de apólices de seguro não – Proc. 08-2017-DGF-A 

Aquisição de apólices de seguro não – Proc. 08A-2017-DGF-A 

Aquisição de serviços de comunicações de voz, dados e internet e de plataforma de serviços diversos não – Proc. 09-2017-DGF-A 

Aquisição de serviços de vigilância de nadadores salvadores não – Proc. 11-2017-DGF-A 

Aquisição de comunicações de voz e dados móveis não – Proc. 12-2017-DGF-A 

Aquisição de cadernos de atividades para o ano letivo 20172018 não – Proc. 14-2017-DGF-A 

Aquisição e atualização de software de informação geográfica não – Proc. 15-2017-DGF-A 

Aquisição de material de saúde não – Proc. 18-2017-DGF-A 

Aquisição de serviços para publicação de evento não – Proc. 19-2017-DGF-A 
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Aquisição de serviços para publicações obrigatórias da assembleia Municipal não – Proc. 20-2017-DGF-A 

Aluguer de equipamento para a realização de evento não – Proc. 21-2017-DGF-A 

Aquisição de viatura usada com retoma não – Proc. 23-2017-DGF-A 

Aquisição de licenciamento IBM Informix e de serviços de manutenção do software aplicacional ERP AIRC para 

o ano 2018 
não – Proc. 24-2017-DGF-A 

Fornecimento de energia elétrica não – Proc. 25-2017-DGF-A 

Fornecimento de gás natural não – Proc. 26-2017-DGF-A 

Aquisição de serviços de patrocínio judiciário e assessoria jurídica não – Proc. 27-2017-DGF-A 

Aquisição de serviços de manutenção de instalações de elevação não – Proc. 28-2017-DGF-A 

    

 

 Documentos disponível para consulta em www.cm-cartaxo.pt em informação sobre contratação pública 

Informação atualizada a 31 de dezembro de 2017 
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