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Proposta de adjudicação e de autorização 
para realização da despesa
Informação para despacho
Despacho
3. Informação de abertura e pedido de cabimento
Nos termos do art.º 38.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e em cumprimento do despacho de
do(a):
Exarado na respetiva informação, através da qual foi proposta a escolha do procedimento prévio:
(≤ € 5.150.000,00), solicita-se autorização para se recorrer ao concurso público s/ publicitação no JOUE.
(≤ € 206.000,00), solicita-se autorização para se recorrer ao concurso público s/ publicitação no JOUE.
4. Entidade(s) convidada(s):
a adjudicação nas condições previstas no ponto 8.
5. Condições de fornecimento: (aplicável apenas ao ajuste direto simplificado a uma única entidade)
Condições/fornecimento
Proposta inicial (valores s/IVA)
Proposta após melhoramento (se aplicável)
Preço
Prazo de entrega/execução
(outras, se aplicável)
6. Melhoramento: (aplicável apenas ao ajuste direto simplificado a uma única entidade)
7. Deliberação do júri
, por ser a entidade que apresentou:
8. Autorização de adjudicação ao fornecedor e realização da despesa:
Considerando que as condições apresentadas pelo concorrente satisfazem os objetivos pretendidos propõe-se:
autorização para a realização da despesa, no valor de                                , acrescido de                              referente
ao IVA, o que totaliza
9. Anexos
10. Autor
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