
MUNICIPIO DE MONTIJO
CÂMARA MUNICIPAL

EDTTAL N.' 70t2022

aenovlçÃo Do RELAToRTo FTNAL, ADJUDTCAçÃO, ltrNUrl DO CONTRATO E NOMEIçÃO DA EQUtpA

DE FrscALrznçÃo

NUNo MtcuEL cARAMUJo RlBEtRo cANTA, pRESIDENTE ol cÂtrllm MUNlctpAL Do MoNTlJo

----TORNA pÚgLtCO que o Executivo Municipal por deliberação de 04 de maio de 2022, titutada peta

Proposta no 221/7022, pubticitada na internet, no sítio institucional, nos termos e fundamentos dela

constantes e ao abrigo da atribuição prevista na atínea f) do n.o 1 do artigo 33.o, da Lei n.o 75/2013, de

12 de setembro, APROVOU o seguinte:-----------

1. O Retatório Finat; -------

Z. Autorizar a adjudicação do contrato para a execução da empreitada "Pavimentações em

Arruamentos no Bairro Miranda - Fase 1", à empresa Manuet Gomes de Almeida & Fitho, Lda.,

peto valor de 170.1?.1,17€ (cento e setenta mit, cento e vinte e um euros e dezassete cêntimos)

a acrescer o IVA à taxa tegal em vigor;

3. A minuta do contrato da empreitada "Pavimentações em Arruamentos no Bairro Miranda - Fase

1" a celebrar entre o Município do Montijo e a empresa Manuel Gomes de Atmeida & Fitho, Lda;

4. A designação da Equipa PrincipaI de Fiscalização da obra: Sr. Eng.o Ricardo Saragoça, Técnico

Superior como diretor de fiscalização e a Sra. Eng.u Joana Cortesão, Técnica Superior como

fiscat, ambos pertencentes ao quadro técnico desta Autarquia, nos termos do n.o 2, do art.o

344.o dos Códigos dos Contratos Púbticos a quaI será substituída nas suas faltas ou

impedimentos peta equipa substituta: Sr. Eng.o Reis Pereira, Técnico Superior como diretor de

fiscatização e o Sr. Eng.o Bruno Miguel, Técnico Superior como fiscal, ambos desta Autarquia. --

----Para constar, se pubtica este EditaI e outros de iguaI teor que vão ser afixados nos lugares púbticos

do costume

Município de Montijo, 05 de maio de 2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA

NUNO RIBEIRO CANTA


