JUNTA DE FREGUESIA DE GALVEIAS

MINUTA DA ATA NR.9/2016
MINUTA

DA

ACTA

DA

REUNIÃO

EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA NO DIA TRINTA E UM DE MARÇO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZASSEIS------------------------------------------------------------------Presenças: Senhores, Presidente, Rui Manuel Canha Nunes,
Secretário, Pedro Miguel Martins Gonçalves e Tesoureiro Rodrigo José
Laranjeira Brazão Silvestre. ------------------------------------------------------------------Não houve faltas. ---------------------------------------------------------------------Início da reunião: Sendo dezasseis horas (16H00). ------------------------------Reunião extraordinária com a seguinte ordem de trabalhos: --------------------Procedimento por ajuste direto de Prestação de serviços externos
da vinha.----------------------------------------------------------------------------------------------- PROCEDIMENTO POR AJUSTE DIRETO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EXTERNOS DA VINHA------------------------------------------------- Está presente Caderno de Encargos e convite para dar inicio ao
procedimento por ajuste direto destinado a Prestação de Serviços externos da
vinha, de acordo com as especificações referidas no Caderno de Encargos,
cujo valor estimado é cerca de € 68.700,00 (sessenta e oito mil e setecentos
euros), acrescido do valor do Iva à taxa legal em vigor. ---------------------------------Após a devida apreciação o executivo decidiu aprovar todos os
documentos apresentados e convidar a firma Resiboskes Unipessoal,
Lda. por ser uma empresa com reconhecida capacidade técnica e
experiência em trabalhos desta natureza e a Junta não possuir meios
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técnicos e humanos para desenvolver a referida Prestação de serviços. ---------- Aprovado por unanimidade. -----------------------------------------------------Após analisada por todos os senhores do executivo e de acordo com o
número três (3) do artigo quinquagésimo sétimo (57º) da Lei número setenta
e cinco barra dois mil e treze, de doze (12) de setembro, a minuta da ata da
respetiva reunião ordinária é colocada à votação para produzir efeitos
imediatos. ---------------------------------------------------------------------------------------Aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------Não havendo mais assuntos a tratar sendo dezasseis horas e trinta
minutos, o Senhor Presidente da Junta declarou encerrada a reunião do que
para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que foi aprovada em
minuta, e eu, Maria Custódia Neves Laranjeira Soeiro Pexirra, redigi e vou
assinar, junto com o Senhor Presidente Rui Manuel Canha Nunes.-------------

___________________________________________
___________________________________________
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