Acta n.º 17
2006.08.08
CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO DE LUGARES DA FEIRA DE FELGUEIRAS: Presente o processo respeitante ao concurso para atribuição de lugares
de Feira. ------------------------------------------------------------------------------------------O Departamento de Planeamento prestou a seguinte informação: -----------“Na sequência da deliberação tomada em reunião de 21 de Junho
de 2006 e em seu cumprimento foram notificados os candidatos
admitidos condicionalmente no sentido de corrigirem as deficiências de
instrução das respectivas candidaturas. ----------------------------------------------Todos os interessados cumpriram pelo que poderão ser definitivamente
admitidos. ---------------------------------------------------------------------------------------Quanto às propostas de preços apresentadas pelos vários candidatos
elaborou-se a seguinte listagem, ordenada de acordo com os lugares
pretendidos: ------------------------------------------------------------------------------------Fila

Valor da
proposta

Lugares

Concorrentes

80,00 € Albertina da Graça Barros Pereira

1

7e8

2

7 e 8 ou 8 e
9

B

4

B

45 e 46

D

8 ou 7

M

3e4

400,00 € António Júlio Salazar Dias

M

3e4

800,00 € Carlos André Barbosa Moreira

R

1

100,00 €

Maria de Fátima Moreira Ribeiro Cardoso
Sousa

300,00 € Maria Cristina Silva
60,00 € José Pereira Neto
25,32 € Laurinda Pinto Teixeira

120,00 € Olga Maria Maia Dias
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Analisadas as propostas conclui-se pela atribuição dos lugares da
seguinte forma: --------------------------------------------------------------------------------Albertina da Graça Barros Pereira, atribuídos os lugares n.º s 7 e 8 da Fila
1, pelo valor de 80,00 €; --------------------------------------------------------------------Maria de Fátima Moreira Ribeiro Cardoso Sousa, atribuídos os lugares 7 e
8 da Fila 2, pelo valor de 100,00 €; ------------------------------------------------------Maria Cristina Silva, atribuído o lugar n.º 4 da Fila B, pelo valor de 300,00
€; ----------------------------------------------------------------------------------------------------José Pereira Neto, atribuídos os lugares n.º s 45 e 46 da Fila B, pelo valor
de 60,00 €; ---------------------------------------------------------------------------------------Laurinda Pinto Teixeira, atribuído o lugar n.º 8 da Fila D, pelo valor de
25,32 €; -------------------------------------------------------------------------------------------Carlos André Barbosa Moreira, atribuídos os lugares n.º s 3 e 4 da Fila M,
pelo valor de 800,00 €; ----------------------------------------------------------------------Olga Maria Maia Dias, atribuído o lugar n.º 1 da Fila R, pelo valor de
120,00 €; ------------------------------------------------------------------------------------------Ao candidato António Júlio Salazar Dias, não são de atribuir os lugares
pretendidos uma vez que outro candidato ofereceu preço mais alto. ---À consideração superior de V. Ex.” -----------------------------------------------------Deliberação – A Câmara concorda com o relatório da análise das
propostas acima transcrito, pelo que delibera adjudicar os lugares da
feira de Felgueiras, nos termos propostos. Esta deliberação foi tomada
por unanimidade.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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