ATA Nº. 18/2020
Ata da reunião extraordinária da
Junta de Freguesia de Vieira de
Leiria, realizada no dia 09 de
setembro de 2020

2020.09.09
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte em
Vieira de Leiria e na sede desta Autarquia, sita no Largo Combatentes da
Grande Guerra nº. 6, reuniu a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, em
sessão extraordinária sob a presidência do Senhor Álvaro Pinto Cardoso,
estando presentes os seguintes vogais do mesmo Executivo:
- Miguel Noraldo Parreira Diniz;
- David Gomes Henriques;
- Ilídio Letra Faustino;
- Maria de Jesus da Cruz Victorino.

Pelas dezasseis horas, estando presentes os membros acima
mencionados, como se registou, o Sr. Presidente declarou aberta a reunião,
com o seguinte ponto único da Ordem de Trabalhos:

§ ADJUDICAÇÃO DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO DE CALÇADAS EM RUAS DA
FREGUESIA

2020.09.09
§ PONTO ÚNICO - ADJUDICAÇÃO

DAS

OBRAS

DE

REABILITAÇÃO

DE

CALÇADAS EM RUAS DE VIEIRA DE LEIRIA
Perante a necessidade da reabilitação das calçadas na Rua do
Emigrante e nas Travessas dos Cravos e do Carqueijal, foram pedidos
orçamentos às empresas “Construções Cancelinha Lda”; “António Emílio
Gomes e Filhos Lda”; “BritalFlor- Exploração de Pedreiras, Lda”; DJM e Irmão
Lda” e “Manuel Pedro de Sousa e Filhos, Lda”. As duas primeiras empresas
manifestaram a indisponibilidade de enquadrar estes trabalhos devido a
compromissos assumidos anteriormente.
Analisadas as restantes propostas, o executivo deliberou aceitar a da
empresa “BritalFlor – Exploração de Pedreiras, Lda”, por ser a mais favorável
pelo valor de 21 444,75€ (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro
euros e setenta e cinco cêntimos) acrescido do IVA em vigor.

E, por nada mais haver a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a
reunião, eram dezasseis horas e trinta minutos.
No final foi elaborado esta ata, que eu, Miguel Noraldo Parreira Diniz,
Secretário da Junta, redigi:

O Presidente ___________________________________________
O Secretário ___________________________________________
O Tesoureiro ___________________________________________
O Vogal _______________________________________________
A vogal ________________________________________________

