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Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezanove, no Salão Nobre dos Paços 
do Concelho, reuniu extraordinariamente a Câmara Municipal da Marinha Grande, sob a 
presidência da Presidente, Cidália Maria de Oliveira Rosa Ferreira, com a presença dos seguintes 
Senhores Vereadores:  
 

 Alexandra Filipa de Araújo Seara Dengucho; 

 Nuno Filipe Gomes de Brito; 

 Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

 Álvaro Miramar Botas Letra; 

 Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

 Célia Cristina Letra Faustino Guerra. 
 
 

A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 14:30 horas, com a ordem do dia abaixo 
relacionada.  
    

O Sr. Vereador Aurélio Pedro Monteiro Ferreira comunicou em 22/08/2019, nos termos 
do disposto no artigo 78.º, em conjugação com o n.º 1 do artigo 79.º, ambos da Lei n.º 169/99, de 
18 de setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, atualizadas, que 
por motivos de índole pessoal não poderá participar nesta reunião, pelo que solicitou a justificação 
da sua falta e informou que em todas as suas funções enquanto Vereador será substituído pelo 
candidato n.º 4 da lista do MpM – Movimento pela Marinha, Senhor Nuno Filipe Gomes de Brito. 
 

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
dos assuntos objeto de deliberação nesta reunião, salvo os casos em que na deliberação se 
mencione expressamente a causa do impedimento. 

 

 

 



 
 

ORDEM DO DIA 
 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

APROVISIONAMENTO 
1. P.A. N.º 63/2019-AP/DDC – “Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para o período de setembro de 2019 a julho de 2020” – Adjudicação  
2. P.A. N.º 64/2019-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares de 13 
setembro de 2019 a 31 de julho de 2020”– Adjudicação  
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ORDEM DO DIA 

 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

 
APROVISIONAMENTO 
 
 
Sobre os dois pontos em discussão foi referido o seguinte: 
 
A Sr.ª Vereadora Alexandra Dengucho frisou a necessidade de os procedimentos serem 
abertos mais cedo. 
 
A Sr.ª Vereadora Ana Alves Monteiro pediu para consultar os processos e perguntou 
porque o preço base foi retificado. Referiu que todos os anos se chega a esta altura a correr 
o risco de estar em cima dos prazos. O timing está errado, pelo que o modelo deste serviço 
deve ser repensado internamente e apostar na consolidação dos serviços. 
 
A Sr.ª Presidente referiu que há muito tempo que a Câmara se debate com este assunto, e 
em termos de contratação pública é muito difícil não cair na adjudicação ao preço mais 
baixo. Gostaria de introduzir novas cláusulas no caderno de encargos mas não se 
conseguiu. 
 
A Sr.ª Vereadora Célia Guerra referiu que as AAAF’s correram bem no ano anterior e por 
isso mantiveram-se as atividades para este ano letivo. 
 
Estiveram presentes na reunião a Dr.ª Sara Coelho, do Aprovisionamento, e o Dr. Pedro 
Jerónimo, Chefe da Divisão de Desenvolvimento da Cidadania, que prestaram todos os 
esclarecimentos solicitados no âmbito dos respetivos serviços. 
 
 
Seguidamente foram colocadas a votação as seguintes propostas: 
 
1. P.A. N.º 63/2019-AP/DDC – “Confeção e fornecimento de alimentação escolar e 
fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de escolas do concelho da Marinha 
Grande para o período de setembro de 2019 a julho de 2020” – Adjudicação  
 
744 - Presente o processo de aquisição nº 63/2019 – AP/DDC, com o objeto “Confeção e 
fornecimento de alimentação escolar e fornecimento de lanches para os 3 agrupamentos de 
escolas do concelho da Marinha Grande para o período de setembro de 2019 a julho de 
2020”, realizado de acordo com deliberação camarária de 4 de julho de 2019, acompanhado 
de relatório final do Júri, datado de 14/08/2019, no qual é proposta, a adjudicação, face ao 
critério de adjudicação definido, nomeadamente o critério da proposta economicamente mais 
vantajosa, na modalidade de avaliação do preço mais baixo, por lote, às propostas 
apresentadas pelos seguintes concorrentes: 
 

 



 

Página 4 de 6 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
22/08/2019. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 22 

 

 

 

 

 

 
Lote 1 – Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente e Agrupamento de Escolas de 
Vieira de Leiria, à proposta apresentada pelo concorrente GERTAL - COMPANHIA GERAL 
DE RESTAURANTES E ALIMENTAÇÃO, S.A., pelo valor global de 188.616,96€ (cento e 
oitenta e oito mil, seiscentos e dezasseis euros e noventa e seis cêntimos) acrescidos de IVA 
à taxa legal em vigor; 
 
Lote 2 – Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente, à proposta apresentada pelo 
concorrente UNISELF - SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A., 
pelo valor global de 175.495,68€ (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e cinco 
euros e sessenta e oito cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 63/2019-AP/DDC, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos 
termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos Públicos e 
de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de acordo com 
o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aprovar a proposta 
constante do referido relatório final e consequentemente: 
 

1. Adjudicar, face ao critério de adjudicação definido, nomeadamente o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do 
preço mais baixo, por lote, às propostas apresentadas pelos seguintes 
concorrentes: 

 Lote 1 – Agrupamento de Escolas Marinha Grande Poente e 
Agrupamento de Escolas de Vieira de Leiria, à proposta apresentada 
pelo concorrente GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES 
E ALIMENTAÇÃO, S.A., pelo valor global de 188.616,96€ (cento e oitenta 
e oito mil, seiscentos e dezasseis euros e noventa e seis cêntimos) 
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor. 

 Lote 2 – Agrupamento de Escolas Marinha Grande Nascente à proposta 
apresentada pelo concorrente UNISELF -SOCIEDADE DE 
RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A., pelo valor global de 
175.495,68€ (cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e 
cinco euros e sessenta e oito cêntimos) acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor. 

 
2. Notificar os adjudicatários para apresentarem os documentos de habilitação e 

prestarem a caução, nos termos do disposto nas peças do procedimento, nos 
seguintes valores por lote: 

 Lote 1 - GERTAL - COMPANHIA GERAL DE RESTAURANTES E 
ALIMENTAÇÃO, S.A., no valor de 9.430,85€ 

 Lote 2 - UNISELF -SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E 
PRIVADOS, S.A., no valor de 8.774,78€ 

 
3. Aprovar as minutas dos contratos, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código 

dos Contratos Públicos.  
 

4. Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Paula Sardinha, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Maria José Andrade. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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2. P.A. N.º 64/2019-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares de 13 
setembro de 2019 a 31 de julho de 2020” – Adjudicação  
 
 
745 - Presente o processo de aquisição nº 64/2019 – AP/DDC, com o objeto “Atividades de 
animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de 
bibliotecas escolares de 13 setembro de 2019 a 31 de julho de 2020”, realizado de acordo 
com deliberação camarária de 4 de julho de 2019, acompanhado de relatório final do Júri, 
datado de 16/08/2019, no qual é proposta, a adjudicação, face ao critério de adjudicação 
definido, nomeadamente o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de avaliação do preço mais baixo, por lote, à proposta apresentada pelo 
concorrente MODERAÇÃO & RIGOR, LDA pelo valor de 102.890,60€, para o LOTE 1 e pelo 
valor de 87.305,36€, para o LOTE 2, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, por se tratar da 
proposta que apresenta o mais baixo preço para ambos os lotes. 
 
Face ao exposto e depois de analisado o processo de aquisição n.º 64/2019-AP/DDC, a 
Câmara Municipal, concordando com as conclusões do relatório de final, delibera, nos 
termos dos artigos 73.º, n.º 1 e 148º, n.º 4, ambos do Código dos Contratos Públicos e 
de acordo com o artigo 33º, n.º 1, alínea f), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado pela Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e de acordo com 
o artigo 18º, n.º 1, alínea b) do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de Junho, aprovar a proposta 
constante do referido relatório final e consequentemente: 
 

1. Adjudicar, face ao critério de adjudicação definido, nomeadamente o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do 
preço mais baixo, por lote, à proposta apresentada pelo concorrente 
MODERAÇÃO & RIGOR, LDA pelo valor de 102.890,60€, para o LOTE 1 e pelo 
valor de 87.305,36€, para o LOTE 2, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, 
por se tratar da proposta que apresenta o mais baixo preço para ambos os 
lotes. 
 

2. Notificar o adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação e 
prestar a caução, nos termos do disposto nas peças do procedimento, no valor 
global de 4.754,90€. 
 

3. Aprovar a minuta do contrato, de acordo com o artigo 98º, nº1, do Código dos 
Contratos Públicos.  
 

4. Designar como gestora do contrato, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, a 
trabalhadora Maria José Andrade, a qual será substituída nas suas faltas ou 
impedimentos pela trabalhadora Paula Sardinha. 

 
Esta deliberação foi tomada por unanimidade e aprovada em minuta. 
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E nada mais havendo a tratar, a Sr.ª Presidente encerrou a reunião eram 15:00 horas. 
 

No final foi elaborada esta ata, que eu, Paula Cristina Ascenso Moreira, técnica superior, 
vou assinar, nos termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 
 

A Presidente da Câmara Municipal, 
 
 

 
A Secretária da reunião, 

 
 
 
 
 
 
 
 

O conteúdo desta reunião encontra-se registado em suporte digital. 

 
 


