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Aos trinta dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um, por videoconferência, 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; 

• Aurélio Pedro Monteiro Ferreira; 

• Carlos Alexandre de Carvalho Caetano; 

• Ana Isabel de Jesus Alves Monteiro; 

• Célia Cristina Letra Faustino Guerra; 

• Lara Marques Lino. 
 

 
A Sr.ª Presidente abriu a reunião pelas 09:00 horas, com a ordem do dia abaixo 

relacionada.  
   

Nenhum dos membros do executivo presentes declarou qualquer impedimento na votação 
do assunto objeto de deliberação nesta reunião. 

 

 
  

 
 
 

ORDEM DO DIA 
 

 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

1. P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano 
letivo 2021/2022” – Declaração de caducidade da adjudicação do lote 1 e 
manutenção da adjudicação lote 2 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Página 3 de 5 

Reunião extraordinária da 
Câmara Municipal da Marinha 
Grande realizada no dia 
30/08/2021. 
 
Mandato de 2017/2021 
Ata nº 27 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 
APROVISIONAMENTO 

 
 

1. P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), 
componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - 
ano letivo 2021/2022” – Declaração de caducidade da adjudicação do lote 1 e 
manutenção da adjudicação lote 2 

 
 
 

A Sra. Vereadora Lara Lino, questionou o seguinte: 
 
Estou um pouco preocupada porque os dez dias que a Vereadora Célia Guerra disse, vai 
bater muito em cima do início da escola. São dez dias úteis ou são dez seguidos? 
 
A Sra. Vereadora Célia Guerra, informou que acha que são dez dias seguidos, dando conta 
que, entretanto, já alertaram a empresa, a empresa que ficou em segundo lugar, que é a 
empresa a quem vai ser adjudicado o lote 2, para a situação, para que possa avançar com o 
processo. Sabe que, entretanto, a empresa já contactou o banco para acelerar o processo e 
prestar a caução o mais rápido possível. Portanto, a empresa foi alertada para este facto, e 
assim que ela prestar a caução estamos também em condições de avançar com a 
adjudicação do contrato também para o lote 1. Obrigada pelo alerta. 
 
Esclarecida a questão e na sequência da proposta da Sra. Vereadora Célia Guerra, a 
Sra. Presidente colocou a proposta a votação: 
 
 

557 - Presente deliberação camarária de 23 de agosto de 2021, em que foi deliberada a 
intenção de declaração de caducidade da adjudicação das “Atividades de animação e apoio à 
família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares 
- ano letivo 2021/2022”, no âmbito do Processo de Aquisição n.º 48/2021 – AP/DDC, com o 
valor de 122.005,74€, para o LOTE 1 adjudicado ao concorrente Espalha Ideias - Actividades 
de Tempos Livres, Lda, NIPC 505 323 184, e pelo valor de 209.245,55€, para o LOTE 2, 
adjudicado ao concorrente Escolha Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, ambos os 
valores acrescidos de IVA à taxa legal em vigor e que fosse concedida audiência prévia aos 
adjudicatários Espalha Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, NIPC 505 323 184 e 
Escolha Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, para no prazo de três dias úteis se 
pronunciarem, por escrito. 
 
Presente informação n.º 86/SC/2021 de 27/08/2021, dos serviços de aprovisionamento da 
Câmara Municipal da Marinha Grande, a informar que o adjudicatário do lote 1 do P.A. N.º 
48/2021-AP/DDC – “Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio 
à família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano letivo 2021/2022”, Espalha 
Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, NIPC 505 323 184 no prazo estabelecido, até às 
23h59 do dia 26 de agosto de 2021, não procedeu à prestação da caução e que o 
adjudicatário do lote 2,  Escolha Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318 apresentou, 
no prazo estabelecido, documento comprovativo de prestação de caução e justificação para 
o atraso na sua apresentação. 
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Assim, a Câmara Municipal no exercício de competência prevista no art.º 33º, n.º 1, 
alínea f) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado em anexo à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, delibera: 
➢ Declarar a caducidade da adjudicação do lote 1, do P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – 

“Atividades de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à 
família (CAF), e dinamização de bibliotecas escolares - ano letivo 2021/2022”, 
efetuada ao concorrente Espalha Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, 
NIPC 505 323 184, pelo valor global de 122.005,74€, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, nos termos do artigo 91º, n.º 2, do Código dos Contratos Públicos, 
pelo facto do adjudicatário não ter prestado a caução no prazo estabelecido para 
o efeito;  

➢ Que no âmbito do presente procedimento, seja efetuada a participação ao 
Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P., nos termos 
do disposto no n.º 3 do artigo 461.º do CCP, do incumprimento da empresa 
Espalha Ideias - Actividades de Tempos Livres, Lda, NIPC 505 323 184, atenta a 
não prestação da caução exigida no artigo 16.º, n.º 1 do Programa de 
Procedimento, no que respeita ao Lote 1. 

➢ A adjudicação do lote 1, do P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – “Atividades de animação 
e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e dinamização de 
bibliotecas escolares - ano letivo 2021/2022” à proposta ordenada em lugar 
subsequente, apresentada pelo concorrente Escolha Divertida - Unipessoal Lda, 
NIPC 515 160 318, com o valor global de 128.694€, acrescidos de IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com a proposta de ordenação constante do relatório final. 

➢ Notificar a entidade Escolha Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, para 
proceder à apresentação dos documentos de habilitação, nos termos e prazos 
preceituados no artigo 15.º do Programa de Procedimento. 

➢ Notificar a entidade Escolha Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, para 
prestar caução no valor de 3.217,35 euros, nos termos do disposto nas peças do 
procedimento. 

➢ Aprovar a minuta do contrato, referente à adjudicação do lote 1 à Escolha 
Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, de acordo com o artigo 98º, nº 1, 
do Código dos Contratos Públicos. 

➢ Designar como gestora do contrato do lote 1, 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. 

➢ Aceitar a justificação apresentada pela entidade Escolha Divertida - Unipessoal 
Lda, NIPC 515 160 318, no que respeita ao Lote 2 do presente procedimento, 
considerando os elementos aduzidos ao processo e a prestação da caução no 
período de audiência prévia, após a notificação da intenção de declaração da 
caducidade da adjudicação tomada em reunião da Câmara Municipal de 
23/08/2021.  

➢ Aprovar a minuta do contrato, referente à adjudicação do lote 2 à Escolha 
Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, de acordo com o artigo 98º, nº 1, 
do Código dos Contratos Públicos. 

➢ A celebração de contrato para o lote 2 do P.A. N.º 48/2021-AP/DDC – “Atividades 
de animação e apoio à família (AAAF), componente de apoio à família (CAF), e 
dinamização de bibliotecas escolares - ano letivo 2021/2022”, com o 
adjudicatário Escolha Divertida - Unipessoal Lda, NIPC 515 160 318, por estarem 
respeitados os preceitos estabelecidos nas peças do procedimento. 

 
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 09:10 horas. 

 
Todas as deliberações foram aprovadas em minuta, no final da reunião, tendo sido 
assinadas, após aprovação, pela Presidente e pela secretária da reunião.  
 
No final foi elaborada esta ata, que eu, Marina Alexandra Neves de Freitas, Chefe da 
Divisão de Modernização e Capacitação, em regime de substituição, vou assinar, nos 
termos do n.º 2 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 
 

A Secretária da reunião, 
 
 
 

 
 
 
 
Em cumprimento do disposto no n.º 7 do artigo 4.º do Regimento da Câmara Municipal da Marinha Grande, 
foi efetuada a gravação de áudio e vídeo da presente reunião, que se encontra disponível ao público na 
página de Internet do Município.  

 


