
FREGUESIA DE MOITA

Ata N.o 7í

MANDATO 2017-2021

Aos quinze dias do mês de Outubro de dois mil e vinte, pelas dezoito horas, na sede da Junta de
Freguesia de Moita, reuniu em sessão ordinária o executivo da Junta de Freguesia, com a presença do
Presidente de Junta, Sr. Antonio Soares André, o Secretário, Sr. Mário dos Santos Grácio e o Tesoureiro
Sr. Diogo João Rodrigues Cardeira, tendo sido presentes e apreciados os seguintes assuntos:

- Adjudicação: Procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, para Aquisição de uma Viatura Ligeira de 9
lugares" - Ajuste Directo N.o 0212020. Foi aprovada por unanimidade a proposta n.o 0712020 - Adjudicar à
Bónuskar, Comércio Automóvel, unipessoal, Lda ao abrigo dos artigos 160 n.o 1 al. a) e n.o 2 al. d), artigo
20.o n.o 1 al. d) e artigos 1120 a 1270, todos do Codigo dos Contratos Públicos, com as respetivas
retificações e alterações entretanto introduzidas, a aquisição de uma viatura ligeira de 9 lugares, pelo valor
total de € 13.821,14 (treze mil, oitocentos e vinte e um euros e catoze cèntimos), acrescidos de IVA à taxa
legal em vigor, perfazendo o total de € 17.000,00 (dezassete mil euros).

- Adjudicação: Procedimento por Ajuste Direto, Regime Geral, por Empreitada para a "Pavimentação da
Rua Figueira de Gomes e parte da Rua 25 de Abril, na Moita, Marinha Grande" - Ajuste Direto por
Empreitada N.o 01/2020: Foi aprovada por unanimidade a proposta n.o 0812020 adjudicar à Contec -
Construção e Engenharia, S.A., ao abrigo dos artigos 16o n.o 1 al. a) e n.o 2 al. a), artigo 19.o al. d) e
artigos 112o a 127o, todos do Codigo dos Contratos Públicos, com as respetivas retificações e alterações
entretanto introduzidas, a Pavimentação da Rua Figueira de Gomes e parte da Rua 25 de Abril, na Moita,
Marinha Grande por € 25.999,50 (vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove euros e cinquenta
cêntimos), acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, perfazendo o total de € 27.559,47 (vinte e sete mil,
quinhentos e cinquenta e nove euros e quarenta e sete cêntimos).

- Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião pelas dezanove horas, da qual se lavrou a presente
ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada pelos presentes.
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