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GESTÃO URBANÍSTICA

E AMBIENTE

Informação789DGUA18

assunto Procedimento pré-contratual n.º07MUNAMM18 Aquisição de Serviços de Elaboração de Projeto de
Execução para aumento da eficiência energética no edifício dos Paços do Concelho-adjudicação.

parecer  
 
No seguimento da Informação742DGUA18 e do despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara
Municipal de Armamar datado de 08 de novembro de 2018, iniciou-se o procedimento pré-contratual
para aquisição de Bens e Serviços de Elaboração de Projeto de Execução para aumento da eficiência
energética no edifício dos Paços do Concelho - Adjudicação  
O procedimento adotado, foi o Ajuste direto ao abrigo da (alínea d) do n.º1 do artigo 20.º do CCP
aprovado em anexo ao Decreto Lein.º18/2008 de 29, tendo sido convidadas 1 (uma) entidade.  
Assim, informa-se:  
1 – Foi apresentada, apenas uma proposta pela empresa COTEFIS-Gestão de Projetos, S.A pelo valor
17.582,00 € acrescido de iva à taxa legal em vigor.  
2 – Em conformidade com o n.º1 e n.º4 do artigo 67º que conjugado com o n.º1 do artigo 125º
do decreto Lein.º18/2008 de 29 de janeiro na sua atual redação, compete aos serviços da entidade
adjudicante submeter o projeto de decisão de adjudicação ao órgão competente, não havendo lugar
às fases de negociação e de audiência prévia, nem à elaboração dos relatórios preliminar e final, para
o efeito, os serviços elaboraram o projeto de decisão de adjudicação, indicando a conformidade da
proposta apresentada.  
Propõem-se:  
1 – Em conformidade com n.º1do artigo 98º e n.º1 do artigo 125.º do decreto Lein.º18/2008 de 29 de
janeiro na sua atual redação, aprovação:  
- do Projeto da decisão de Adjudicação(anexo);  
- da Minuta do Contrato a celebrar(anexo);  
Deverá ainda ser designado um gestor do contrato, que terá a função de acompanhar
permanentemente a execução do mesmo, cumprindo desta forma o disposto no n.º1 do artigo 290-A
do decreto Lein.º18/2008 de 29 de janeiro na sua atual redação.  
Constituem como anexos à presente informação:  
- Projeto da decisão de adjudicação;  
- Minuta do contrato a celebrar;  
- Proposta do fornecedor  
 

data 27/11/2018

autor do
parecer e
categoria

Técnico Superior

Maria Marta
informação do

dirigente
Perante o descrito na presente informação técnica e tendo em conta o Procedimento Pré-contratual -
Aquisição de serviços, proponho a aprovação do conteúdo da mesma.

data 27-11-2018 assinatura Chefe DGUA
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Renato Pretarouca
decisão ADJUDICAR, NOMEIO GESTOR DO PROCEDIMENTO A ENGENHEIRA MANUELA VEIGA

data 30-11-2018 assinatura

Presidente

João Fonseca


