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REU IÃO ORDI ÁRIA DE 14 DE OVEMBRO DE 2016

-------Ao décimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e
dezasseis, pelas dezasset
zassete horas e trinta minutos, reuniu naa sede da Junta de
Freguesia de Santa
ta Cruz,
C
sita na Rua Cidade de Artesia,
Arte
edifício
polivalente, cidade da P
Praia da Vitória, sobre a presidência
ncia do
d Sr. Carlos
Armando Ormondee da Costa, presidente desta Junta,, estando
estan
também
presente os restantes membros
mem
da Junta. -----------------------------------------------trabalh ----------------------------------------------------------------------Ordem dos trabalhos:
refere ao dia 31 de Outubrobro de 20166, estando em
1º - Lida ata nº 20, referente
consonância com o delib
deliberado, foi assinada pelos presentes. -------------------eliberado, por ajusto direto, nos termos
os da alínea a), do
2º- Ponto único- Delibe
artigo 19º., e da alínea
línea aa) do artigo 20º., do Decreto Legislati
gislativo Regional
nº.27/2015/A, de 29 de dezembro, que aprova o regime
gime jurídico dos
Contratos Públicoss na Região
R
Autónoma dos Açores, conju
conjugado com o
Código dos Contratos
tos Públicos,
Pú
a abertura dos seguintes procedimentos:
proced
construção da Capela Mortuária de Sa
Santa Cruz e
1º- Empreitada dee con
Crematório da Ilha Terceira.
Terce
----------------------------------------------------------------------------------2º- A aquisição dee um fforno crematório. -------------------------3º- A aquisição dos
os ace
acessórios para o funcionamento da Capela
Cape Mortuária
e secção do Crematório
atório: carro de velório, câmara de frioo para dois corpos,
carro hidráulico para
ara inserção
in
de urna no forno e processador
sador de cinzas. –
mobiliário para a Capela Mortuária. -----------------------------4º- A aquisição dee mob

Período da Ordem do dia: ------------------------------------------------------1- Considerando que a empreitada de “Construção da Capela Mortuária
de Santa Cruz e Crematório da Ilha Terceira”, se estima num valor de
€ 149.800,00 (cento e quarenta e nove mil e oitocentos euros),
acrescido do IVA à taxa legal em vigor (4%, foi aprovado por
unanimidade aprovar o projeto, caderno de encargos e convite, assim
como convidar as seguintes empresas: DOMUSPLANET, S.A., JF –
BORGES, LDª. E CONSTRUÇÕES MENESES & MCFADDEN,
LDª., uma vez que as mesmas reúnem os requisitos necessários para a
realização da empreitada. -----------------------------------------------------2- Sendo necessário proceder-se à aquisição do forno crematório,
estimado num valor de € 74.900,00 (setenta e quatro mil e novecentos
euros), acrescidos do IVA à taxa legal em vigor (18%), foi aprovado
por unanimidade aprovar o caderno de encargos e convite, assim como
convidar as seguintes empresas: G.E.M. Matthews International S.r.l.,
E4 S.r.l. e HIDRO POWER, uma vez que as mesmas reúnem os
requisitos necessários para a realização do referido fornecimento. -----3- Proceder à aquisição dos acessórios para o funcionamento da Capela
Mortuária e secção do Crematório: carro de velório, câmara de frio
para dois corpos, carro hidráulico para inserção de uma urna no forno e
processador de cinzas, estimado este equipamento num valor de €
35.000,00 (trinta e cinco mil euros), acrescidos do IVA à taxa legal em
vigor (18%), foi aprovado por unanimidade aprovar o caderno de
encargos e convite, assim como convidar as seguintes empresas:
G.E.M. Matthews International S.r.l., E4 S.r.l. e HIDRO POWER, uma
vez que as mesmas reúnem os requisitos necessários para a realização
do referido fornecimento. -----------------------------------------------------4- Para o bom funcionamento da Capela Mortuária, é necessário
aquisição de mobiliário, que se estima num valor de € 40.000,00
(quarenta mil euros), acrescidos do IVA à taxa legal em vigor (18%),
foi aprovado por unanimidade aprovar o caderno de encargos e
convite, assim como convidar as seguintes empresas: Susiarte,
Climaco e Organizações José Araújo, Lda., uma vez que as mesmas
reúnem os requisitos necessários para a realização do referido
fornecimento. --------------------------------------------------------------------

Por unanimidade foi nomeado o seguinte Júri para a realização de
todas as operações relacionadas com os já mencionados
procedimentos. ------------------------------------------------------------------

Composição do Júri
Membros efetivos:
Presidente – Ricardo Jorge Vieira da Silva;
1º Vogal – António Manuel Mendonça Borges;
2º Vogal – Virgínia Maria Barcelos Faria.
Membros suplentes:
1º Suplente – Delfim Silveira da Costa;
2º Suplente – Maria Estefânia Godinho de Matos Ribeiro.
-------Pelas dezanove horas e quarenta minutos, não havendo mais assuntos
a tratar o Sr. Presidente deu por terminado os trabalhos da sessão, da qual,
para constar, se lavrou a presente ata, que vai ser assinada por todos os
membros da Junta presentes. -------------------------------------------------------
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Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________
Ass: _________________________________________

