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assunto Procedimento pré-contratual n.º 13MUNAMM17 - Plataforma integrada de disponibilização de serviços

ao cidadão
parecer Objeto:

Plataforma integrada de disponibilização de serviços ao cidadão.
Exposição de motivos:
Execução da operação D2Gov_Municipio de Armamar – Ação 1.
Enquadramento orçamental:
A satisfação do encargo está suportada pela dotação da rúbrica económica da despesa 02025 – Outros
serviços.
A estimativa do encargo é de 41.500,00 (a que acrescerá IVA à taxa legal em vigor) para contrato vigente
por 100 dias.
Critério de adjudicação:
De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º do Código dos Contratos Públicos, é
adotado o critério de adjudicação do mais baixo preço.
Tipo de procedimento a adotar para a formação do contrato:
Atendendo ao valor do encargo, é possível adotar o ajuste direto, tendo presente o disposto na alínea
a) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP.
Elementos instrutórios (anexo):
Convite;
Caderno de encargos.
Enquadramento legal:
Decreto-Lei n.º 99/2015, de 02 de junho;
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro;
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho;
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho;
Lei n.º 75/2013 de 12 setembro.
Decisão:
É competente para deliberar nesta matéria o presidente do órgão executivo colegial do Município, nos
termos do n.º 1 do artigo 36.º do CCP, conjugado com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho e alínea f) do n.º 1 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12
de setembro e ulteriores alterações.
Proposta:
Autorização de despesa (artigo 36.º do CCP, conjugado com o disposto na alínea a) do artigo 18.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho e alínea f) do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro
e ulteriores alterações);
Aprovação das peças do procedimento (convite e caderno de encargos);
Designação do júri (indicar elementos que garantam a análise técnica da proposta);
Indicação das entidades a convidar para apresentação de propostas.
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