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1 ANTECEDENTES 

Tendo em vista a adjudicação da Consulta Prévia com a referência MUNAMM-07/2019 - “Aquisição De 

Retroescavadora Com Pá Escavadora”, o Júri nomeado para o efeito elaborou o relatório preliminar de 

análise das propostas, o qual foi enviado a todos os concorrentes, para se pronunciarem, por escrito, 

ao abrigo de audiência prévia, onde não houve nenhum tipo de reclamação. 

 

2 IDENTIFICAÇÃO DO CONCURSO 

O concurso a que se refere o presente relatório é o procedimento com a referência MUNAMM-

07/2019. O concurso tem por objeto a adjudicação de uma proposta para a “Aquisição De 

Retroescavadora Com Pá Escavadora”, de acordo com as condições e especificações previstas no 

respetivo caderno de encargos. 

 

3            ÂMBITO DO RELATÓRIO DO JÚRI  

O relatório do júri é elaborado em conformidade com o artigo 146.º do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (com a redação introduzida pelo Decreto-Lei 

nº. 111-B/2017 de 31 de agosto). 

 

4             IDENTIFICAÇÃO DOS CONCORRENTES 

No dia 06 de maio de 2019, o júri do concurso procedeu à identificação dos concorrentes indicados 

na Tabela 1 e posteriormente à análise das propostas. 

Tabela 1 – Lista dos Concorrentes 

 

5               ADMISSÃO DAS PROPOSTAS 

O Júri do concurso procedeu à análise das propostas admitidas a concurso, de acordo com a Tabela 2.   

Código da Proposta Designação do Concorrente

P1 Socimavis - Comércio e Reparação de Máquinas, Lda.

P2 José Pinto, Lda.

P3 Cimertex - Sociedade De Maquinas E Equipamentos, S.A.
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Tabela 2 – Preço proposto pelos concorrentes admitidos 

 

 Todos os concorrentes apresentam uma proposta cujo valor se encontra dentro do preço base 

indicado no procedimento, que é de 74.000,00 €. 

 Os concorrentes, José Pinto, Lda., e Cimertex - Sociedade De Maquinas e Equipamentos, S.A. 

propõem um prazo de entrega do veiculo de 30 (trinta) dias, enquanto o concorrente, 

Socimavis - Comércio e Reparação de Máquinas, Lda., propõe um prazo de entrega de 5 (cinco) 

dias. Todos os concorrentes cumprem o prazo máximo de entrega fixado no caderno de 

encargos do concurso; 

Os restantes documentos que instruem a proposta foram entregues na totalidade e cumprem 

formalmente e na generalidade o exigido no ponto 1. do Convite, não contrariando as regras previstas 

no ponto 9. do Convite e demais aspetos previstos no CCP. Face ao exposto, o júri delibera, por 

unanimidade, que as propostas estão em condições de serem admitidas e de serem avaliadas pelos 

critérios definidos para o preço proposto. 

 

6          CONCLUSÃO 

O júri propõe a adjudicação do procedimento com a referência MUNAMM-07/2019 - “Aquisição De 

Retroescavadora Com Pá Escavadora”, de acordo com a seguinte tabela: 

Tabela 3 –  Propostas adjudicadas 

 

O júri propõe a adjudicação do procedimento com a referência MUNAMM-07/2019 - “Aquisição De 

Retroescavadora Com Pá Escavadora”, no valor total de 59.000,00 € (cinquenta e nove mil euros), a que 

acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.       

 

 

Classificação Final Proposta n.º Concorrente
Valor Final da 

Proposta (€)

1ª P1 Socimavis - Comércio e Reparação de Máquinas, Lda. 59 000,00 € 
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Armamar, 17 de maio de 2019 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 

____________________________ 
 

João Paulo Soares Carvalho Pereira da Fonseca 
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