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CADERNO DE ENCARGOS 

1. Objeto  

1. O presente ajuste direto tem por objeto, a “Aquisição de Retroescavadora com Pá Escavadora”, de 

acordo com as condições constantes no Anexo A-Memória Descritiva do presente Caderno de Encargos, 

incluindo a retoma da máquina existente: JCB 3CX n.º de série 0954579. 

2. O município de Armamar disponibiliza um dia, a estipular, durante o prazo de apresentação de propostas, 

para os concorrentes se deslocarem ao parque de máquinas e viaturas do município de Armamar, sito no 

loteamento industrial de Armamar, onde poderão observar o estado da máquina a retomar. 

 

2. Preço contratual 

O preço contratual apresentado para o presente procedimento, “Aquisição de Retroescavadora com Pá 

Escavadora”, não pode ser superior ao preço base (s/iva), por lote, apresentado no Anexo A - Memória 

Descritiva. 

3. Duração  

O presente contrato vigora desde a notificação de decisão de adjudicação até entrega do bem nos 

armazéns municipais da câmara municipal de Armamar, no prazo máximo estimado de 30 (trinta) dias, 

posterior à assinatura do contrato. 

4. Forma de pagamento  

4.1. Para efeitos de conferência e faturação o adjudicatário obriga-se a enviar até ao dia 10 do mês 

seguinte, a fatura referente à prestação de serviços ou fornecimento de bens do mês anterior, para o 

seguinte endereço:  

 Câmara Municipal de Armamar 

Praça da República 

5110-127 Armamar  

4.2. A fatura só pode ser emitida pelo adjudicatário, após prestação de serviços elencados no Anexo A, na 

qual deve fazer referencia ao respetivo número de compromisso. 
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4.3. Os pagamentos devidos pelo município de Armamar serão efetuados no prazo de 30 dias após a 

entrega das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação a que se 

referem. 

4.4. Não sendo observado o prazo estabelecido no número anterior, considera-se que a respetiva prestação 

só se vence nos noventa dias úteis subsequentes à apresentação da correspondente fatura.  

4.5. Nas condições de pagamento a apresentar pelo concorrente não podem ser propostos adiantamentos 

por conta dos bens/serviços a fornecer/prestar.  

 

5. Caução 

Não será exigida caução para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações 

contratuais por parte do adjudicatário, de acordo com o disposto no nº 2 do artigo 88º do CCP. 

 

6. Obrigações principais do Cocontratante 
 
6.1 Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no presente convite, o 

adjudicatário obriga-se a:  

6.1.1. Entregar ao município de Armamar os bens objeto do contrato, de acordo com os apresentados na 

sua proposta; 

6.1.2. Entregar os bens objeto do contrato em perfeitas condições de serem utilizados e para os fins a que 

se destinam; 

6.1.3. Responsabilizar-se por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato que existam, 

no momento em que os bens lhes são entregues; 

6.1.4. Respeitar, sob pena de penalização, os prazos de entrega definidos para bens objeto do contrato a 

fornecer. 

6.1.5. Comunicar qualquer situação de impossibilidade temporária de fornecimento, impossibilidade legal 

de fornecimento, substituição de peças ou descontinuidade definitiva das mesmas; 

6.1.6 Não alterar os preços dos artigos adjudicados, durante o período contratual. 
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7. Obrigações do município de Armamar 

7.1. Pelo fornecimento dos serviços e/ou bens, bem como, pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes no Convite ou Caderno de Encargos. 

7.2 O município de Armamar efetuará as diligências normais que permitam a prestação de serviços nos 

termos previstos.  

7.3. Em caso de incumprimento dos prazos de pagamento por parte do município de Armamar, o 

cocontratante tem o direito de exigir ao município de Armamar o pagamento dos juros de mora, à taxa 

legal em vigor, nos termos da lei geral.  

 

8. Casos Fortuitos ou de Força Maior  

8.1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, 

designadamente, greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedido de cumprir as obrigações 

assumidas no contrato.  

8.2. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior, deverá comunicar e justificar tais situações à 

outra parte, bem como, informar o prazo previsível para restabelecer a situação.  

 

9. Cessão da posição contratual 

9.1. O adjudicatário não pode ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual ou qualquer dos 

direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem prévia autorização da Entidade Adjudicante.  

9.2. O cessionário proposto pelo adjudicatário deve apresentar toda a documentação exigida associada às 

condições de qualificação do Programa do Concurso. 

9.3. Para efeitos de autorização prevista no n.º 1, o município de Armamar deve apreciar, nomeadamente, 

se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no Artigo 55.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

9.4. A autorização da cessão da posição contratual depende do disposto no n. º2 do Artigo 318.º do Código 

dos contratos Públicos. 
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10. Penalidades  

10.1. No caso de incumprimento dos prazos fixados no contrato e por causa imputável ao adjudicatário 

poderá ser aplicada uma penalidade calculada de acordo com a seguinte formula P = V*A/500 em que P 

corresponde ao montante da penalidade, V igual ao valor do contrato de prestação de serviços ou de 

fornecimento de bens em atraso, e A é o número de dias em atraso.  

10.2. O município de Armamar poderá em caso de necessidade adquirir a outros fornecedores os serviços 

ou bens em falta, ficando a diferença de preço, se o houver, a cargo do adjudicatário faltoso.  

10.3. Se o adjudicatário não cumprir as condições contratuais poderá ser rescindido o contrato, se o houver, 

com perda da caução.  

 

11. Prevalência  

11.1. Fazem parte integrante do contrato, independentemente da sua redução a escrito:  

a) os suprimentos dos erros e omissões do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde 

que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de 

contratar; 

b) os esclarecimentos e as retificações relativas ao caderno de encargos;  

c) o caderno de encargos; 

d) a proposta adjudicada; 

e) os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

11.2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a prevalência é 

determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número.  

12. Foro competente  

Para todos os litígios emergentes da interpretação e execução do presente contrato será territorialmente 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, foro esse que os Contraentes escolhem com 

expressa renúncia a qualquer outro.  
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13. Legislação aplicável 

Em tudo o que for omisso no presente convite observar-se-á o disposto no Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na redação introduzida pelo DL n.º 111-

B/2017 de 31 de agosto). 
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Anexo A 
Memória descritiva 

 

Lotes Descrição do Artigo 
Preço total 

do lote

Aquisição de Retroescavadora com Pá Escavadora - Especificações Técnicas

Ø MOTOR

• Potência igual ou superior a 72 Kw/ 97hp conforme norma ISSO 14396

• Cilindrada entre 3400cc e 4000cc

• Motor de 4 cilindros turbo, com intercooler e om sistema de injeção de alta pressão Common Rail

• Binário máximo igual ou superior a 450 Nm a 1400 Rpm conforme norma ISSO 14963

• Combustível gasóleo

• As emissões de gases do motor devem cumprir a norma EU stage IIIb / EPA tier 4i

Ø TRAVÕES

• Tipo multidiscos em banho de óleo

Ø TRANSMISSÃO

• Transmissão tipo “powershuttle” com 4 velocidades para a frente e 4 velocidades para trás

Ø SISTEMA HIDRÁULICO

• Bomba de caudal variável

• Caudal máximo igual ou superior a 155 l/min

• Pressão máxima inferior a 210 bar

Ø CAPACIDADES DE FLUIDOS

• Depósito de combustível minimo 140 lts

• Óleo hidráulico superior a 130 lts

Ø CARREGADOR FRONTAL

• Força de arranque do balde igual ou superior a 6600 daN

• Altura máxima á cavilha do balde igual ou superior a 3400 mm

• Comando único para o acionamento do carregador frontal e balde multifunções

Ø BRAÇO DE RETROESCAVDORA

• Lança extensível de correr por fora

• Primeira lança curva com cilindros sobrepostos.

• Engate rápido mecânico de origem

• Profundidade máxima de escavação com lança extensível igual ou superior a 5400mm

• Altura máxima de trabalho igual ou superior a 6700mm

• Comandos pilotados hidraulicamente e acionados por “Joy sticks”

Ø DIMENSÕES PARA TRANSPORTE

• Altura máxima em posição de transporte inferior a 3500mm

• Altura á cabine inferior a 3000 mm

• Comprimento total inferior a 5600 mm

Ø CABINE

• Cabine fechada com nível de proteção ROPS/FOPS, com duas portas (direita e esquerda) totalmente 

envidraçadas

• 4 Janelas laterais com abertura parcial ou total

• Janela traseira basculante e de abertura fácil

• Vidros laterais e traseiros completamente planos

• Banco do operador com suspensão e com regulação para o peso do operador

• 4 Faróis de trabalho frontais

• 4 Faróis de trabalho traseiros

• 2 Faróis de trabalho laterais embutidos na cabine

• Posição lateral do painel de instrumentos

• Rádio FM/AM

Ø EQUIPAMENTO

• Sistema estabilizador de carga da carregadora frontal de funcionamento automático a partir dos 5 kms/h

74 000,00 € 

91 020,00 € Total c/IVA incluido

1 74 000,00 € 

Total s/IVA incluido
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Armamar, 22 de abril de 2019 
 
 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

____________________________ 
 

João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca 
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