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ATA N.º 18/2020
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 07.SETEMBRO.2020
------------------ Aos sete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, reuniu extraordinariamente a Câmara
Municipal de Arouca, sob a Presidência da sua Presidente, senhora Margarida Maria de Sousa Correia Belém, e
com a presença dos Vereadores senhores António Brandão Tavares, Albino Jorge Cardoso Gonçalves,
Fernando Brandão Mendes, Vítor Carlos Costa Carvalho e Pedro Miguel de Oliveira Rodrigues Vieira. ------------------------------ A reunião foi efetuada por videoconferência, ao abrigo do disposto no n.º 1, art.º 3.º, da Lei n.º 1A/2020, de 19 de março findo, na redação em vigor. ------------------------------------------------------------------------------------------------- Pelas 14.30 horas a senhora Presidente declarou aberta a reunião. ---------------------------------------------------------- Faltou a Vereadora senhora Maria Fernanda da Conceição Oliveira. --------------------------------------------------------- 01. ENSINO BÁSICO/FORNECIMENTO CONTÍNUO DE REFEIÇÕES ESCOLARES – ANO
LETIVO 2020/2021 – ADJUDICAÇÃO – MINUTA DO CONTRATO:---------------------------------------------------------------------------- Foi presente à consideração da Câmara o relatório final do júri que procedeu à análise das
propostas concorrentes ao concurso público para adjudicação do fornecimento contínuo de refeições escolares
no ano letivo 2020/2021, acompanhado da minuta do respetivo contrato.---------------------------------------------------------------------- A Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a minuta do contrato
e, face às conclusões do júri, adjudicar o fornecimento das refeições à concorrente Uniself – Sociedade de
Restaurantes Públicos e Privados, S. A., pelo valor proposto de €2.20 por refeição, o que perfaz o valor total
estimado de €248.248,00 (duzentos e quarenta e oito mil duzentos e quarenta e oito euros).-------------------------------------------- APROVAÇÃO EM MINUTA: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Finalmente a Câmara deliberou, decorrida votação nominal e por unanimidade, aprovar a
presente ata em minuta, nos termos e para os efeitos do consignado nos números 3 e 4, art.º 57.º, da Lei
75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião.--------------------------------------------------------------------------- Eram 14 horas e 42 minutos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para constar e devidos efeitos se lavrou a presente ata, que, achada conforme, vai ser assinada
pela senhora Presidente e por mim,

, Coordenador Técnico

do Departamento de Administração Geral e Finanças que a redigi. -------------------------------------------------------------

