
MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 2022/09/21
UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE 

E QUALIDADE DE VIDA

PROPOSTA N.°^G/2O22

ASSUNTO: Prorrogação do prazo de entrega de viaturas no âmbito do Concurso Púbico 

internacional para a "Aquisição de duas viaturas de recolha de Biorresiduos para o Município do 

Montijo - POSEUR 11-2020-15", designado por Proc. CPI 91/2021 e Aprovação da minuta de 

adenda ao contrato.

Considerando que:

a) Por deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 3 de novembro de 2021, sob proposta 

20/2021, foi aprovada a decisão de contratar e a decisão de autorização da despesa, a 

aprovação do preço base, a decisão de escolha do procedimento, a decisão de não contratação 

por lotes, a aprovação das peças procedimentais, a designação do júri e do gestor do contrato, 

referentes ao Concurso Público Internacional supra identificado;

b) Por deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 15 de dezembro de 2021, sob proposta 

89/2021, foi aprovada a retificação das peças de procedimento e prorrogação de entrega das 

propostas referentes ao Concurso Público Internacional supra identificado;

c) Por deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 09 de março de 2022, sob proposta 

154/2022, foi aprovada a adjudicação e aprovação da minuta do contrato para a aquisição das 

duas viaturas de recolha de biorresiduos à OLIMEC LDA., pelo valor total de 259.800,00 € 

(duzentos e cinquenta e nove mil e oitocentos euros), a que acresce o iVA à taxa legal em vigor, 

com um prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias;

GP - para conhecimento O Presidente da Câmara Municipal,

DGFP -Conhecimento

DOSUA - para conhecimento e seguimento das formalidades

DAO - para publicitação

GCRP - para publicitação no sítio do município Montijo, 16 de setembro de 2022
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d) A Empresa OLIMEC LDA. apresentou pedido de prorrogação do prazo para a entrega de uma 

das viaturas (Caixa de recolha de Sms, em chassis de 9T), por constrangimentos associados a 

entregas de componentes, que se junta e se dá por integralmente reproduzida;

e) É fundamental proceder à aquisição dos respetivos bens e serviços, para colocar em prática a 

operação prevista na candidatura, inserida no Programa Operacional de Sustentabilidade e 

Eficiência no Uso dos Recursos (POSEUR), sob a designação Recolha de Biorresiduos nos 

Bairros Periféricos da União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, com investimentos no Setor 

dos Resíduos.

Nestes termos, PROPÕE-SE que o Executivo Municipal delibere:

1. A prorrogação do prazo final para a entrega das duas viaturas de recolha de Biorresiduos, 

até ao dia 31 de janeiro de 2023;

2. Aprovação da minuta de adenda ao contrato, minuta essa que se junta e se dá por 

integralmente reproduzida.

Deliberação:

cSoóei
Aprovada em minuta, para efeitos do disposto do n.° 4, do Art.° 57.°, 
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro, conforme deliberação de 21 
de outubro de 2021, titulada pela Proposta n.° 01/2021.
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DGFP -Conhecimento
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DAO - para publicitação
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