JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

ATA NR.10/2019
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
NOVE DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E DEZANOVE. -----------------------Presenças: Senhores, Presidente, Maria Fernanda Serineu Bacalhau,
Secretário, António Francisco Ricardo Varela e Maria Gabriela Ferreira
Varela. ------------------------------------------------------------------------------------------Não houve faltas. ---------------------------------------------------------------------Início da reunião: Dez horas (10H00). --------------------------------------------Reunião extraordinária com a seguinte ordem de trabalhos:
- Aprovação da ata anterior; ------------------------------------------------------- Adjudicação de Aquisição, por consulta prévia de um Trator Agrícola
Agricola, marca New Holland ------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DA ATA ANTERIOR -------------------------------------- Tendo sido previamente distribuídos exemplares aos membros e não
havendo nada a opor, foi a mesma aprovada por unanimidade e imediatamente
assinada pelos mesmos. ----------------------------------------------------------------------------- ADJUDICAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR
AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, DE 114 CV. --------------------------------Na sequência da consulta prévia destinada à aquisição de um Trator
Agrícola, marca New Holland, de 114 cv, ao abrigo do Código dos Contratos
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nr. 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual
redação, estão presentes os documentos abaixo indicados: ---------------------1
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---------1 – Propostas e documentos apresentados pelos concorrentes; -----------------2 – Relatórios preliminar e final; --------------------------------------------------- 3 – Minuta dos contrato. ---------------------------------------------------Depois da devida análise a Junta decidiu o seguinte: ------------------------1 – Aprovar toda a documentação do procedimento e adjudicar a
Aquisição do trator agrícola à empresa Auto-Selsor, Lda., de Ponte de
Sor,

pelo valor de €47.450,00 (Quarenta e sete mil quatrocentos e

cinquenta euros), acrescido do Iva à taxa de 13% no valor de €6.168,50
(seis mil cento e sessenta e oito euros e cinquenta cêntimos), o que perfaz
o valor total de €53.618,50 (Cinquenta e três mil seiscentos e dezoito euros
e cinquenta cêntimos). --------------------------------------------------------------2 – Aprovar a minuta do contrato e autorizar a senhora Presidente a
outorgar o mesmo; ------------------------------------------------------------------3 – Solicitar os documentos de habilitação mencionados na alínea b) do
nr.1 do artigo 81º. Do CCP. ----------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dez horas e trinta minutos,
a Senhora Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que para
constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata que eu, Maria Custódia Neves
Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou assinar, junto com o executivo da Junta
de Freguesia.----------------------------------------------------------------------------
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