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DAS PRERROGATIVAS ADMINISTRATIVAS NA CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

a solo un sueiío lejano e inalcanzable y que, 
mo realidad, superando, incluso, las mejores 
$. 

i, por último, felicitar ai Doctor Don Fábio 
:t por la presente obra, que, estoy absolu
ello, será un éxito, así como animar a este 
úe su andadura académica y,especialización 
n aquellas otras relacionadas con la misma, 
que le caracteriza. De hacerlo y seguir mi 
encido de que logrará nuevos e importantes 
[ue, sin lugar a dudas, constituirán un orgullo 
'lmigos, seres queridos y por supuesto, para 
s ánimos, pues no lo olvides nunca: tú y sólo 
tu destino y el forjador de tus sueiíos. 

;paiía) a 26 de Marzo de 2017. 

Fernando Garcia-Moreno Rodríguez 
Profesor Titular de Derecho Administrativo 

:lcultad de Derecho. Universidad de Burgos. 
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