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DATA

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA

Inf. 8757/16

2016/11/08

DE

JOSE NUNO ARAUJO MARQUES
ASSUNTO|SUBJECT

Passagem do ano - espetáculo com o cantor Quim Barreiros
DESPACHOS (Dirigentes / Executivo)

Submete-se à consideração superior a presente proposta que visa o
seguinte:

Concordo,
superior.

à

consideração

1. Justificação da despesa
É solicitado à secção de aprovisionamento a abertura de um ajuste
direto, através da Informação n.º 8292/16, da divisão de cultura, para
a realização de um espetáculo cultural na noite de passagem de ano
com o cantor Quim Barreiros.
O valor máximo contratual (preço base) para o presente

2. Escolha do tipo de procedimento
Em cumprimento da alínea a) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto-Lei nº
197/99, de 8 de Junho e para os efeitos previstos no nº 1 do art.º 36º
e art.º 38 do Código dos Contratos Públicos, solicita-se a autorização
para aplicação de procedimento por
a) do n.º 1 do artigo 20º do referido código.
De acordo com o estabelecido no n.º 1 do art.º 113º do mencionado
código, será convidada a apresentar proposta a seguinte firma:
a) Quim Barreiro, Lda.

NIF 509736289

3. Análise de propostas
Nos termos do n.º1 do artigo 67 e n.º 1 do artigo 125 do Código dos
Contratos Públicos, as propostas serão analisadas pelos respetivos
serviços.
Nos termos do n.º 2 do art.º 125 do referido Código, não há lugar às
fases de negociação e de audiência prévia dos interessados.
Propõe-se, ainda, a dispensa de prestação de caução, nos termos do
n.º 2 do artigo 88º do citado diploma legal.
4. Caderno de Encargos
Para efeitos de aprovação, acompanham a presente informação o
caderno de encargos e o ofício convite, que constituem as peças do
procedimento, nos termos da alínea a) do n.º1 do art.º 40º do Código
dos Contratos Públicos.
5. Cabimento orçamental
A respetiva despesa encontra-se inscrita no orçamento da Divisão da
Cultura, no cabimento n.º 38/2016, rubrica dos espetáculos no âmbito
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da animação cultural.

O TÉCNICO SUPERIOR,
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Aprovo
a
presente
informação e determino a
abertura do Ajuste Direto
para a realização de um
espetáculo na noite de
passagem de ano com o
cantor Quim Barreiros, de
acordo com o caderno de
encargos e ofício convite,
usando da faculdade que
me é conferida pelas
alíneas f) e g) do n.º 1 do
art.º 35 da Lei n.º 75/2013,
de 12 de Setembro e ainda
n.º 1 do art.º 36º e alínea a)
do n.º 1 do art.º 20º do
Código
dos
Contratos
Públicos.
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