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parecer Objeto: 

Cópia e impressão – Aquisição de serviços em regime de outsourcing.

Exposição de motivos:

É necessário satisfazer necessidades permanentes, relativas ao expediente quotidiano, observando o

disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2017, concretamente quanto à meta anual de

redução de despesa em consumo de papel ou consumíveis de impressão em pelo menos 20%.

Enquadramento orçamental:

A satisfação do encargo está assegurada pelo cabimento n.º 966, suportado pela dotação da rúbrica

económica da despesa 020208 – Locação de bens.

A estimativa do encargo é de 43.000,00 (a que acrescerá IVA à taxa legal em vigor) para contrato vigente

por 36 meses.

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:
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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.

data 13/12/2017

autor do
parecer e
categoria

Chefe DADS

Antonio Fernandes
informação do

dirigente
Subscrevo a proposta.

data 18-12-2017 assinatura

Chefe DADS

Antonio Fernandes
decisão APROVADO. CONVIDE-SE A EMPRESA KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL.

data 19-12-2017 assinatura

Presidente

João Fonseca


