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assunto Procedimento Pré-contratual para aquisição de bens - fornecimento do equipamento (Pá Escavadora 

com Retroescavadora) 

parecer Perante a necessidade de continuar a proporcionar as melhores condições às equipas operacionais da 
Câmara Municipal de Armamar, é imperioso substituir/adquirir com a maior brevidade possível alguns 
equipamentos/maquinas que auxiliem a realização das obras de administração direta ( serviço de águas) 

e tendo em conta a "idade" que algumas máquinas possuem. 

A pá carregadora com retroescavadora existente (com lança extensível) tem vindo a necessitar 

permanentemente de manutenção e assistência técnica, encontrando-se inoperacional, consequente ao 
elevado custo de reparação perante as patologias que apresenta. 

Considerando que o município não dispõe de alternativa para executar os pressupostos das necessidades 
dos serviços municipais – serviços de águas, propõe-se que seja efetuado um procedimento de 

contratação externa para aquisição de bens - fornecimento do equipamento correspondente ao CPV 

43251000-7 pás carregadoras com retroescavadora, com as seguintes características(equiparado ao ainda 

equipamento existente): 

· retroescavadora com lança extensível e balde frontal de abrir; 

· motor diesel (potencia min. 100 cv); 
· ar condicionado instalado na cabine de operacões; 

· engate rápido traseiro mecânico; 
· acessórios para a retroescavadora (balde de 600 mm e de 300 mm) 

Refira-se que o procedimento a efetuar, em conformidade com o artigo 32º do Decreto-lei 18/2008 de 29 
de janeiro na sua atual redação é uma aquisição de bens - fornecimento do equipamento – pá escavadora 

com retroescavadora. 

Tendo em conta a consulta preliminar efetuada ao mercado (em anexo), em conformidade com o n.º1 
do artigo 35º- A do Decreto-Lei-18/2008 de 29 de janeiro na sua atual redação, estima-se o montante 

máximo a pagar pela execução do contrato é de 74.000,00 €, ao que acresce IVA à taxa legal em vigor, 

neste sentido poderá ser adotado o procedimento por Consulta Prévia ( nos termos da alínea c) do n.º1 
do artigo 20º do Código dos Contratos Públicos – Decreto Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua atual 

redação, com convite a três empresas com os seguintes pressupostos: 

• O prévio conhecimento das entidades a convidar em função de contratos anteriores celebrados 

com a mesma entidade adjudicante; 

• A experiência transmitida por outras entidades adjudicantes sobre o bom desempenho 
contratual de determinada entidade. 

 

Na sequência do descrito proponho o seguinte: 
• Autorização para a realização da despesa, cuja competência é do Presidente da Câmara 

Municipal (ao abrigo do disposto na alínea a), n.º1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º197/99, de 
8 de junho, na sua atual redação, tornando-se necessário, que Divisão Municipal (DADS) se 

pronuncie no que concerne à existência de fundos disponíveis à presente data, assim como da 

existência de dotação orçamental na respectiva rubrica, procedendo à cabimentação do valor 

para o mencionado objeto do contrato 

• Que sejam convidadas três entidades, em conformidade com a alínea c) do n.º1 do artigo 20º do 

Código dos Contratos Públicos – Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro na sua atual redação, nos 

termos da regra geral de escolha do procedimento e do valor máximo do benefício económico 

que pode ser obtido pelo adjudicatário com a execução do contrato a celebrar. 
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• Que a adoção do critério de adjudicação seja a modalidade da alínea b) do n.º1 do artigo 74 
do CCP. 

• Que seja designado o Júri do procedimento em conformidade com o artigo 67º do CCP. 
• Que seja autorizado o inicio do procedimento pré-contratual, desenvolvendo-se para o efeito 

as peças do procedimento pelos serviços competentes (caderno de encargos e convite), cuja 

competência é do Presidente da Câmara Municipal (ao abrigo do disposto na alínea f) do n.º1 

do artigo 35º da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação (caderno de encargos 

e convite). 

• Constituem como anexo à presente informação: 
 

- Elementos referentes à consulta preliminar efetuado ao mercado. 

5/12/2018 

Chefe DGUA 

 

 
Renato Pretarouca 

Perante a necessidade imediata do equipamento (pá escavadora e retroescavadora), e caso se decida 

favoravelmente com a presente proposta, deverá a Divisão Municipal (DADS) se pronuncie no que 

concerne à existência de fundos disponíveis à presente data, assim como da existência de dotação 

orçamental na respectiva rubrica e autorizar o inicio do procedimento pré-contratual, tal como o 
desenvolvendo-se das peças do procedimento pelos serviços competentes. Deixo à consideração 

superior a decisão do conteúdo da mesma 

 

 
26-03-2019 

 

 
assinatura 

Chefe DGUA 

 
 

 
Renato Pretarouca 

DEFERIDO. PROCEDA-SE EM CONFORMIDADE COM A INFORMAÇÃO DO DIRIGENTE. 
CONVIDAR AS EMPRESAS: CIMERTEX, SA - SOCIEDADE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO, 

SA; JOSÉ PINTO, LDA; SOCIMAVIS - COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS, LDA. As 

peças do procedimento devem ser desenvolvidas pelos serviços competentes. 

 

 
27-03-2019 

 

 
assinatura 

Presidente 
 

 

João Fonseca 

 


