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assunto Procedimento pré-contratual - 06MUNAMM16 - Assistência e manutenção das aplicações (SIGMA)

parecer Objeto: 
Assistência e manutenção das aplicações (SIGMA) – Ajuste direto 
Elementos instrutórios (anexo): 
Convite 
Caderno de encargos 
Antecedentes: 
Com base nos fundamentos da informação n.º 142DADS16, foi decidida a revogação da decisão
de contratar. Contudo, mantém-se a necessidade relacionada com objeto desse procedimento pré-
contratual. 
Exposição de motivos: 
O sistema de informação do município tem vindo a ser construído ao longo dos anos baseado
nas aplicações SIGMA como suporte á gestão financeira e administrativa da Autarquia. No projeto
SIGMA (Sistema Integrado de Gestão Municipal), tem sido implementado o software aplicacional
de Contabilidade, Património (Imobilizado), Pessoal, Aguas, Obras Particulares (Urbanismo), Obras
Municipais (Empreitadas e Administração Direta) e Gestão de Armazéns (Gestão de Compras e
Armazéns) entre outras, a implementação da solução, formação e apoio técnico foram sempre da
responsabilidade exclusiva da Medidata produtor exclusivo do SIGMA. O objeto do procedimento a
lançar visa dar manutenção das aplicações fornecidas e anteriormente referidas, incluindo-se
apoio técnico e atualizações das mesmas quer seja por acréscimo de funcionalidades quer por alterações
legislativas. A Medidata.Net, detentora da marca SIGMA e dos produtos SIGMA, é a única entidade
capaz de dar suporte ás aplicações SIGMA instaladas garantido assim o funcionamento do produto e as
alterações necessários sejam elas de melhoria de funcionamento ou alterações impostas por mudanças
legislativas. 
Enquadramento orçamental: O encargo a assumir é de € 26.138,58 sem IVA 
Rúbrica económica da despesa:  
0102-020220 do orçamento do ano 2015, cabimento n.º 112  
0104-020219 do corrente ano, cabimento n.º 193 
Enquadramento legal: 
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 (caderno de encargos e programa do concurso). 
A designação do seguinte júri: 
António José da Silva Fernandes (Presidente) 
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Rosa Teixeira de Freitas (vogal efetivo) 
Pedro José Machado Sequeira Lopes dos Santos (vogal efetivo) 
Luís Carlos dos Santos Morgado (vogal suplente) 
João Manuel Ribeiro Rodrigues (vogal suplente)

data 13/4/2016

autor do
parecer e
categoria

Coordenador Técnico

Joao Rodrigues
informação do

dirigente
O parecer observa as normas legais aplicáveis ao assunto; Proponho o deferimento e a indicação da(s)
empresa(s) a convidar.

data 13-04-2016 assinatura

Chefe DADS

Antonio Fernandes
decisão DEFERIDO. CONVIDAR A EMPRESA MEDIDATA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO PARA

AUTARQUIAS, SA

data 13-04-2016 assinatura

Presidente

João Fonseca
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