--------------------------------ATA N 7/2017---------------------------------REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA JUNTA DE FREGUESIA DE
PAMPILHOSA REALIZADA EM 19 DE MAIO DE 2017: Aos dezanove
dias do mês de Maio do ano dois mil e dezassete, realizou-se uma reunião
extraordinária da Junta de Freguesia de Pampilhosa, encontrando-se
presentes Vítor Manuel Alves de Matos – Presidente, Rosalina Maria
Rodrigues Nogueira – Secretária e Emanuel Afonso dos Anjos Silva –
Tesoureiro. ---------------------------------------------------------------------------Reuniu o executivo da Junta de Freguesia na sua sede, pelas 18h30, com um
ponto único da ordem de trabalhos:- analisar as propostas para o
procedimento por ajuste direto para a obra de empreitada de pavimentação
da Rua da Feira/ Cemitério Velho. ------------------------------------------------Foram numeradas e abertas as propostas a elencar:
1- Marvoense Construção e Obras Publicas – apresentou uma proposta
de euros 36.500,00€ (trinta e seis mil e quinhentos euros).
2- 2- Calculinedito - Engenharia e Construções Unipessoal, Lda –
Informou que o alvará de obras públicas na sua empresa, não contem
autorização necessária para a realização da obra.
3- Prioridade – Construção de Vias de Comunicação SA – Apresentou
uma proposta no valor de 32.000,01€ (trinta e dois mil euros e um
cêntimo).
4- Ferreira de Sousa - Construções Civis de Obras Publicas, Lda, Apresentou uma proposta no valor de 33.565,56€ (trinta e três mil
quinhentos e sessenta e cinco euros e cinquenta e seis cêntimos).
Após análise de todas as propostas decidiu este executivo optar pela proposta
de valor mais baixo, ou seja, Prioridade Construção de Vias de
Comunicação, SA, pelo valor de 32.000,01€. -----------------------------------Desta decisão vai-se comunicar a todos os concorrentes via e-mail e da qual
vamos aguardar cinco dias uteis para eventuais reclamações. -----------------E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão tendo sido
lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, vai ser assinada por
todos quantos nela participaram.

