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Aos três de maio de dois mil e vinte e dois, foi realizada a abertura de
propostas para a concessão de som de rua nas Festas do Bodo e Natal
2022, conforme previsto.
Estiveram presentes, os seguintes elementos da Comissão de Festas do

Bodo, a Dra. Lívia Vaqueira (Município de Pombal), a Dra. Ana Fernandes e
a Dra. Raquel Marques (ADILPOM).
Pelas onze horas, e após aguardar pela eventual presença do proponente,
procedeu-se, então, à abertura da única proposta apresentada:

o Rádio Cardai, Lda. - l 010,00€

Considerando que a proposta reunia todos os documentos que a habilitavam
ao Concurso/ bem como as necessárias condições técnicas foi, deste modo,
a concessão entregue à Rádio Cardai, Lda.Será de seguida comunicado o resultado ao concorrente ganhador, que
deverá comparecer, em data a fixar, nos dez dias úteis posteriores à

comunicação da adjudicação do serviço para assinatura do contrato.
No que concerne à contrapartida financeira, esta terá de ser entregue à

Adilpom, através de transferência bancária para o NIB 0045 3110
40063425248 76 no dia anterior à assinatura do contrato ou através da
entrega de um cheque visado. A Não entrega do comprovativo de
pagamento, documento de transferência bancária ou cheque visado
implicam a não assinatura do contrato e o consequente afastamento da
prestação do serviço.
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Por fim, deu-se por encerrado o ato pelas onze horas e quinze minutos.
Para constar se lavrou a presente ata.

Pombal, três de maio de dois mil e vinte e dois.
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