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Sérgio Neiva

De: Sérgio Neiva <sergio.neiva@chsj.min-saude.pt>
Enviado: 19 de setembro de 2017 17:21
Para: 'Filipe Costa - Grupo SFCosta'; 'lidia.cosmetica@gmail.com'
Cc: Rui Rocha; 'Fernanda Ferreira'
Assunto: Sessão de Negociação - Convocatória

Importância: Alta

ControloControlo: Destinatário Lida

'Filipe Costa - Grupo SFCosta' Lida: 20/09/2017 09:19

'lidia.cosmetica@gmail.com' Lida: 19/09/2017 17:17

Rui Rocha

'Fernanda Ferreira' Lida: 20/09/2017 09:11

Exmos. Srs.: 
 
Pelo presente e nos termos do disposto no art.º 120.º do CCP ficam V. Exas. notificados para comparecer a sessão 
de negociação a realizar na Sala de Reuniões do Serviço de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de São João, EPE 
na quarta-feira dia 27 de setembro de 2017 pelas 16:30. 
 
Os concorrentes devem fazer-se representar pelos representantes legais ou a quem tenham sido conferidos poderes 
para a representação, devendo em qualquer dos casos fazer-se acompanhar dos respetivos documentos 
comprovativos da respetiva situação. 
 
Mais se informa que a referida sessão de negociação será única, decorrerá conjuntamente com ambos os 
concorrentes e incidirá apenas sobre o atributo “Renda Mensal”. 
 
Durante a sessão os concorrentes terão igual oportunidade de propor e contrapropor condições mais favoráveis do 
que a melhor proposta já recebida em sede de concurso, admitindo-se melhorias em múltiplos de 25€. 
 
Da referida sessão de negociação será lavrada ata que será assinada pelos presentes na reunião. 
 
Melhores cumprimentos, 
 
Sérgio Neiva 
Serviço de Aprovisionamento 
Centro Hospitalar de S. João, E.P.E. 
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Sérgio Neiva

De: Sérgio Neiva <sergio.neiva@chsj.min-saude.pt>
Enviado: 27 de setembro de 2017 17:29
Para: 'Filipe Costa - Grupo SFCosta'; 'lidia.cosmetica@gmail.com'
Cc: Rui Rocha; 'Fernanda Ferreira'
Assunto: Envio de Proposta Final Pós Sessão de Negociação
Anexos: Ata_Negociação_82011517.pdf

Importância: Alta

ControloControlo: Destinatário Lida

'Filipe Costa - Grupo SFCosta' Lida: 28/09/2017 09:45

'lidia.cosmetica@gmail.com' Lida: 27/09/2017 17:26

Rui Rocha

'Fernanda Ferreira' Lida: 27/09/2017 17:38

Exmos. Senhores, 
 
No seguimento da reunião de negociação tida e cuja ata se anexa, vimos pelo presente solicitar o envio de proposta 
final nos termos do Ponto E) da Parte I da referida ata, ou seja, proposta com o valor mais alto proposto. 
 
A Proposta Final deverá ser enviada em resposta a este e-mail até às 18:00 do próximo dia 29/09/2017. 
 
Melhores cumprimentos, 
 
Sérgio Neiva 
Serviço de Aprovisionamento 
Centro Hospitalar de S. João, E.P.E. 

 


