
MUNICÍPIO DO MONTIJO 
CÂMARA MUNICIPAL

REUNIÃO DE 2022/11/02

UNIDADE ORGÂNICA: DIVISÃO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS, AMBIENTE 
E QUALIDADE DE VIDA

PROPOSTA N.“ ^,28/2022

ASSUNTO: Não aceitação dos pedidos de prorrogação de prazo de entrega das propostas 

do Concurso Público para a realização da empreitada de “Reabilitação das 

Piscinas Municipais do Montijo”, procedimento n.° F-16/2022.

Considerando que:

Por deliberação da Câmara Municipal na sua reunião de 01 de junho de 2022, sob a 

proposta n° 257/2022 foi aprovada a decisão de contratar e decisão de autorização da 

despesa; aprovação do preço base; decisão de escolha do procedimento; decisão de não 

contratação por lotes; aprovação das peças do procedimento; designação do júri do 

procedimento e designação do gestor do contrato.

O presente procedimento em apreço foi publicado no Diário da República n° 137, II Série 

em 18 de julho de 2022, sob o Anúncio de Procedimento n° 9105/2022;

O prazo considerado para apresentação das propostas foi de 30 dias, e terminava no dia 

17 de agosto de 2022 às 18.00 horas;

Seguimento

DOSUAQV para seguimento

GAP para conhecimento

DGFP para conhecimento

DAO para publicação

GCRP para publicação no sítio do Município

O Presidente da Câmara

Montijo,de de 20.
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No decurso procedimental, no primeiro terço do prazo para apresentação das propostas, 

deu entrada uma lista de erros e omissões e um pedido de esclarecimentos por parte do 

mesmo interessados;

Em resposta aos pedidos de esclarecimentos e erros e omissões o órgão competente para 

a decisão de contratar concedeu uma prorrogação de prazo até ao dia 03-11-2022.

Esta decisão foi publicitada na plataforma VortalGov e Diário da República no dia 21-10- 

2022.

A 26-10-2022 dois interessados vieram solicitar uma nova prorrogação do prazo para a 

entrega das propostas, em anexo.

As alterações introduzidas no procedimento foram de pormenor, uma vez que apenas 

vieram caraterizar e detalhar melhor a sinalética do edifício, considerando-se por isso o 

prazo concedido adequado, tendo em conta que não foram feitas alterações dos aspetos 

fundamentais das peças do procedimento, não se aplicando assim o n° 3 do art° 64 do 

CCP.

PROPONHO:

- A não aceitação dos pedidos de prorrogação do prazo para a apresentação de propostas.

Seguimento

DOSUAQV para seguimento

GAP para conhecimento

DGFP para conhecimento

DAO para publicação

GCRP para publicação no sítio do Município

O Presidente da Câmara

Montijo,de de 20.
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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.

Seguimento

DOSUAQ.V para seguimento

GAP para conhecimento

DGFP para conhecimento

DAO para publicação

GCRP para publicação no sítio do Município

O Presidente da Câmara

Montijo,de de 20.




