
 

Despacho de Adjudicação: 

 

 

Assunto: Homologação da adjudicação referente ao procedimento com a referência: MUNAMM 

07/2019 - Aquisição De Retroescavadora Com Pá Escavadora. 

 

Presente o processo respeitante ao assunto em epígrafe acompanhado dos relatórios preliminar e final 

elaborados pelo júri do procedimento (Anexo), nos termos dos artigos 146.º e 148.º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP), no seguimento do despacho do Presidente da câmara municipal de 10 de abril 

de 2019. 

 

O Presidente da câmara municipal de Armamar, depois de analisar o assunto e concordando com o teor 

do Relatório Final apresentado pelo júri do procedimento, emitiu despacho: 

a). Aprovar o Relatório Final apresentado pelo júri do procedimento; 

b). Adjudicar, tendo por base o critério de adjudicação fixado no Convite – o mais baixo preço, 

à entidade Socimavis - Comércio e Reparação de Máquinas, Lda., pelo valor de 59.000,00 €, 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 

c). Notificar a decisão de adjudicação a todos os concorrentes e à do adjudicatário, conforme 

disposto no artigo 77.º Código dos Contratos Públicos (CCP), fixando aos últimos o prazo de 3 

dias úteis, conforme decorre do ponto 9. do respetivo Convite, para apresentação dos 

documentos de habilitação exigidos pelo artigo 81.º do CCP. 

Nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) foi emitido o cabimento nº 

2019/371, de 22 de março de 2019. 

Nos termos do artigo 96º, nº 1, alínea i), em conjugação com o artigo 290º-A do CCP, atribui-se a 

designação do Gestor para o presente contrato, com a função de acompanhar permanentemente a sua 

execução, a:  

 Fernando Manuel Pinto Almeida 

 

Abertura do procedimento: autorizada a decisão de contratar em 27/03/2019. 

O presente despacho foi aprovado em minuta. 



 
Armamar, 17 de maio de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

____________________________ 

 

João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca 
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