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União das Freguesias de Marrazes e Barosa

ATA NÚMERO CENTO E OITENTA E TRÊS

\

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, reuniu, o

Executivo da União das Freguesias de Marrazes e Barosa, em sessão extraordinária, por

Ponto um: Aquisição de Bens: Carrinha de Cabine Dupla - Consulta Prévia - Autorização da

realização da despesa, abertura de procedimento;

Ponto dois: Pintura Exterior do Pavilhão Cimnodesportivo de Marrazes - Consulta Prévia -
Autorização da realização da despesa, abertura de procedimento; ......

Ponto três: Aquisição de Bens: Varredoura Artículada - Consulta Prévia - Autorização da realização

da despesa, abertura do procedimento.

Estavam presentes o Presidente, Paulo Alexandre Jesus Clemente; a Secretária, Catarina Sampaio

Barbedo Dias; o Tesoureiro, Rui Manuel Branquinho Caseiro; o Vogal; o Vogal, José António Batista

de Sousa Violante; o Vogal, José Carlos Confraria da Silva; a Vogal, Ana Cristina Santos Teixeira; e o

Voga l, Má rio Jorge Ped ro Teixeira.

A sessão foi presidida pelo Presidente, Paulo Clemente.

Ponto um: Aquisição de Bens:.-Carrinha de Cabine Dupla - Consulta Prévia - Autorização-da

realização da despesa, abertura de procedimento. ..........

O Executivo deliberou, por unanimidãde, autorizar a abertura de procedimento por Consulta PréVia,

cujo objeto do procedimento se refere à aquisição de CARRINHA DE CABINE DUPLA, na modalidade

de fornecimento único, sustentado no facto de a Freguesia não dispor de serviços técnicos que

possam asseg urar essa necessidade.

A despesa será realizada ao abrigo do apoio às atividades da Junta de Freguesia atribuído pelo

Município de Leiria para o ano de dois mil e vinte e um

Ponto dois: Pintura Exterior do Pavilhão Cimnodesportivo de Marrazes - Consulta Prévia -
Autorização da realização da despesa, abertura de procedimento.

O Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento por Consulta Prévia,

cujo objeto do procedimento se refere à empreitada de obras públicas de PINTURA EXTERIOR DO

PAVILHÃo CIMNODESPORTIVO DE MARRAZES, sustentado no facto de a Freguesia não dispor de

serviços e meios técnicos que possam assegu rar esta necessidade.

A despesa será realizada ao abrigo do apoio às atividades da Junta de Freguesia atribuÍdo pelo

Município de Leiria para o ano de dois mil e vinte um
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ponto três: Aquisição de Bens: Varredoura Articulada - Consulta Prévia - Autorização da realização

da despesa, abertura de procedimento. ..............

O Executivo deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento por Consulta Prévia,

cujo objeto do procedimento se refere à aquisição de VARREDOURA ARTICULADA, na modalidade

de fornecimento único, sustentado no facto de a Freguesia não dispor de serviços técnicos que

possam assegurar essa necessidade.

A despesa será realizada ao abrigo do apoio às atividades da Junta de Freguesia atribuído pelo

Município de Leiria para o ano de dois mil e vinte e um.

Por não haver mais nada a tratar e para que conste, se lavrou a presente ata que, depois de lida e

aprovada vai assinada, por todos os presentes. ......................

Presidente:

Tesoureiro:
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