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por ajuste direto simplificado ou geral
Informação para despacho
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7. Critério de adjudicações: (art.º 74.º do CCP)
Fundamentação
de facto
de direito
Mais baixo preço
art.º 74 n.º1) a) e 2) CCP
Economicamente mais vantajoso
art.º 74 n.º1) b)
Critério
8. Escolha de procedimento: 
Tornando-se necessário proceder ao fornecimento acima referido, submete-se à consideração superior a presente proposta que visa, nos termos do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, obter autorização para a escolha do procedimento prévio:
a) do n.º 1 do art.º 20 conjugado com o art.º 128 (≤ € 5.000,00), solicita-se autorização para se recorrer ao ajuste direto (regime simplificado). 
a) do n.º 1 do art.º 20 (≤ € 75.000,00), solicita-se autorização para se recorrer ao ajuste direto (regime geral). 
públicas e, considerando que a situação se enquadra na alínea a) do n.º 1 do art.º 19 (≤ € 150.000,00), solicita-se autorização para se recorrer ao ajuste direto (regime geral).
9. Escolha da entidade a convidar:
quaisquer vantagens de preço, ou outras, para a ESEP, pelo que se opta por convidar uma única entidade.
vantagens de preço, ou outras, para a ESEP, pelo que se opta por convidar as seguintes entidades:
Adjudicações 
(art.º 113.º n.º 2)
Adjudicações
(art.º 20.º ou 128.º)  
Valor
Limite
Valor
Limite
N.º
Entidades
Ofertas
(art.º 113.º n.º 5)
10. Júri do procedimento: (art.º 67.º CCP)
Função
Identificação
Carreira/cargo
Presidente (obrigatório)
1.º vogal (obrigatório)
2.º vogal (obrigatório)
1.º suplente (obrigatório)
2.º suplente (obrigatório)
3.º suplente (facultativo)
4.º suplente (facultativo)
11. Visto prévio do Tribunal de Contas:
Fundamentação  
de facto
de direito
Sujeito
Isento
12. Entidade competente para autorizar (de acordo com despacho do presidente de definição de competências):
13. Propostas de aprovação
a. Decisão de contratar (art.º 36.º do CCP). 
b. Escolha do procedimento (art.º 38.º do CCP). 
c. Entidade(s) a convidar (art.º 114.º do CCP).
d. Preço base e prazos de entrega/execução. 
e. Convite (art.º 115.º do CCP).
f.  Caderno de encargos quando aplicável (art.º 42.º do CCP).
g. Designação do júri quando aplicável (art.º 67.º n.º 1 do CCP).
h. Delegação de competências no subscritor do procedimento da subscrição das comunicações associadas ao 
procedimento, como o convite, a prestação de esclarecimentos, pronunciar-se sobre erros e omissões desde que não implique aumento da despesa, as notificações de entrega dos documentos de habilitação e da adjudicação, sempre que aplicável, nos termos do n.º 1 do art.º 109.º do CCP.
14. Autor
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