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assunto Procedimento pré-contratual n.º 11MUNAMM19 - Espetáculos musicais para a festa em honra de São
João

parecer Objeto:

Consulta Prévia n.º 11MUNAMM19 - "Espetáculos musicais para a festa em honra de São João”. 

Elementos instrutórios (anexo):

Minuta de contrato;

Projeto da decisão de adjudicação.

 

Procedimento administrativo – antecedentes:

A 17JUN2019 foram convidadas três empresas a apresentar propostas, de acordo com o critério de

adjudicação – determinado pela avaliação do preço mais baixo;

Foi apresentada uma única proposta;

Com base no artigo 125.º do CCP, foi elaborado projeto da decisão de adjudicação;

Ao abrigo dos artigos 94.º a 98.º, todos do CCP, foi elaborada a minuta do contrato.

 

Enquadramento legal:

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação;

Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação;

Decreto-Lei n.º 197/99, de 08 de junho, na sua atual redação;

Lei n.º 75/2013 de 12 setembro, na sua atual redação;

Decreto-Lei n.º 18/2018, de 29 de janeiro, na sua atual redação.

 

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 do anexo I da Lei n.º 75/2013

de 12 de setembro e ulteriores alterações.

 

Proposta:

Aprovação da proposta contida no projeto da decisão de adjudicação, nomeadamente para efeitos de

adjudicação (com as necessárias adaptações o n.º 4 do artigo 124.º do CCP);

Aprovação da minuta de contrato (artigo 98.º do CCP);

Designar gestor do contrato nos termos do artigo 290.º-A do CCP.

data 19/6/2019
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