M U N I C Í P I O

PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE DESIGN GRÁFICO
(Art.º 125º Código dos Contratos Públicos)

1 – Do processo de aquisição
1.1.- O processo realizou-se através de Ajuste Direto nos termos da al. a) do art.º 20.º,
conjugado com o art.º 38.º do Código dos Contratos Públicos e em cumprimento do
despacho de 14-03-2017, através de convite à apresentação de proposta dirigido à
seguinte entidade:
• Mélanie Gonzalez Fernandes
1.2. – O prazo de entrega das propostas terminou às 23:59 horas do dia 30 de março de
2017.
2- Da Proposta
2.1.- Tendo presente a proposta recebida, verificou-se que existia uma discrepância dos
valores apresentados. Na proposta constava o valor de 7.200,00€ e por extenso “catorze
mil quatrocentos e dezassete euros e setenta e seis cêntimos”, ao qual foi solicitado um
pedido de esclarecimentos (artigo 72º do CCP).
Ao pedido de esclarecimentos, foi dada resposta de que o valor correto da Proposta é
de 7.200,00€ (sete mil e duzentos euros).
2.2.- Tendo presente a proposta apresentada e os respetivos esclarecimentos,
procedeu-se à sua análise, verificando-se que o valor proposto de – €7.200,00 (sete mil
e duzentos euros), está dentro o valor base do procedimento.
CONCORRENTE
• Mélanie Gonzalez Fernandes

PREÇO

PRAZO

€ 7.200,00

Até
29/12/2017

Município de Alcoutim – Contribuinte n.º 506 772 446
Rua do Município, 12 - 8970 – 066 Alcoutim – Tel.: 281 540 500 - Fax: 281 546 363 - email – geral@cm-alcoutim.pt
Para tratar do assunto faça-se acompanhar deste ofício. Na resposta, mencionar a referência completa.

pág. | 1/ 2

3 – Apreciação Final
3.1 – Analisada a proposta, verifica-se a inexistência de motivos de exclusão,
encontrando-se a mesma corretamente elaborada e de acordo com o caderno de
encargos.

4 – Conclusão
Face ao exposto e tendo em conta a apresentação da proposta pela Senhora Mélanie
Gonzalez Fernandes e de acordo com o art.º 125.º do Código dos Contratos Público
proponho:
•
•

Que seja adjudicada a aquisição de serviços de Design Gráfico, pelo montante
da proposta de € 7.200,00 (sete mil e duzentos euros), isento de IVA.
Que seja dispensada a celebração de contrato escrito nos termos do disposto na
al. c) do n.º 1 do art.º 95.º do Código dos Contratos Públicos.

Alcoutim, 11 de abril de 2017.

A Secretária da Vereação,
Susana Sacramento
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SUSANA MARGARIDA
COLAÇO SACRAMENTO
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