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PROPOSTA N.º 773/2022 

Considerando que, por deliberação da Junta de Freguesia do Lumiar, de 13 de dezembro 

de 2022, enquanto órgão competente para a decisão de contratar, se procedeu ao 

lançamento de 1 (um) procedimento de formação de contrato de aquisição de serviços de 

Inventário e Valorização Patrimonial e Serviço de Gestão Patrimonial (continuidade), por 

ajuste direto, por um período de 3 (três) anos, de 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro 

de 2025, tendo a designação de Ajuste Direto 186/2022; 

Considerando o projeto de decisão de adjudicação elaborado pelos serviços jurídicos desta 

Junta, em anexo à presente proposta; 

Assim, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 

junho, do n.º 1 do artigo 73.º, do n.º 1 do artigo 77.º, do n.º 2 do artigo 98.º, do artigo 

100.º, do artigo 101.º e do n.º 1 do artigo 125.º, todos do Código dos Contratos Públicos, 

proponho que a Junta de Freguesia delibere: 

1. Aprovar a decisão de adjudicação, tendente à celebração de 1 (um) contrato de 

aquisição de serviços de Inventário e Valorização Patrimonial e Serviço de Gestão 

Patrimonial (continuidade), por um período de 3 (três) anos, de 1 de janeiro de 

2023 a 31 de dezembro de 2025, por ajuste direto, pelo preço de € 13.343,65 (treze 

mil trezentos e quarenta e três euros e sessenta e cinco cêntimos), a que acresce 

IVA, à taxa legal em vigor de 23% (vinte e três por cento) à entidade Inventário 

Total | Soluções de Gestão Patrimonial, NIPC: 514276614. 
 

2. Notificar a entidade Inventário Total | Soluções de Gestão Patrimonial, para 

apresentar os documentos de habilitação referidos no ponto 10.1 do Ofício 

Convite num prazo de 5 dias úteis, contados da notificação da adjudicação e 

aprovar a minuta do Contrato. 

Lisboa, 14 de dezembro de 2022. 

O Proponente 

JOANA BARATA LOPES 

Aprovado em reunião de  

Junta de Freguesia em 

14/12/2022 

O Secretário 

 

_________________ 
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