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SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA INJETORA E RETIFICAÇÃO DO MOTOR DA 

PÁ CARREGADORA JCB 436HT DE MATRÍCULA 96-SJ-31 
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PROPOSTA 
 

A Motivo – Comércio e Motivação de Mercados, SA, com sede na Estrada Nacional 249, Lote 12, Trajouce, 
2785-035 S. DOMINGOS DE RANA, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, com o 
NIPC 500198080, depois de ter tomando conhecimento o objeto do concurso “SUBSTITUIÇÃO DE BOMBA 
INJETORA E RETIFICAÇÃO DO MOTOR DA PÁ CARREGADORA JCB 436HT DE MATRÍCULA 
96-SJ-31” a que se refere o convite datado de 17/05/2018, bem todas as condições estabelecidas no respetivo 
Processo de Concurso (Convite à apresentação de Propostas e Caderno de Encargos), obriga-se a executar 
o procedimento mencionado, pelo valor global de 19.881,80 Euros (dezanove mil, oitocentos e oitenta e um 
euros e oitenta cêntimos) e que não inclui o IVA, para o fornecimento e execução da totalidade do expresso 
no quadro abaixo: 

 
Designação dos itens a fornecer / Trabalhos a executar 

Substituição de bomba injetora e retificação do motor da pá carregadora JCB 436HT de matrícula 
96-SJ-31, considerando o integral cumprimento do que se resume: 

 Retificar o Motor; 
 Substituir a camisa dos cilindros no motor; 
 Fornecimento de Turbo; 
 Fornecimento de bomba de água; 
 Fornecimento de bomba injetora; 
 Fornecimento de injetores; 
 Fornecimento de capas de biela; 
 Fornecimento dos moentes de apoio da cambota; 
 Fornecimento da caixa e tampa de distribuição; 
 Fornecimento dos carretos da distribuição; 
 Fornecimento da bomba de óleo; 
 Fornecimento da árvore de cames; 
 Fornecimento das válvulas de admissão e escape; 
 Fornecimento dos segmentos; 
 Fornecimento da poli da cambota com amortecedor; 
 Fornecimento dos apoios do motor e radiador; 
 Fornecimento das correias de ventoinha; 
 Fornecimento do tensor da correia; 
 Montagem do motor e teste do mesmo no equipamento; 
 Mão-de-obra necessária à aplicação dos itens a fornecer, nomeadamente para a execução da 

substituição da bomba injetora e da retificação do motor, incluindo todas as deslocações que 
venham a ser necessárias à mesma. 

 
Sobre o valor acima descrito acrescerá o Imposto Sove o Valor Acrescentado (IVA9 à taxa legal em vigor 
de 23%. 
 
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu 
contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 
 
Trajouce, 22 de Maio de 2018 
Assinado digitalmente 
(Certificado Digital Qualificado) 
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MARCA E REFERÊNCIAS DO PRODUTO 
 
A Empresa MOTIVO – Comércio e Motivação de Mercados, S.A., pessoa coletiva número 
500198080, com sede na Estrada Nacional 249, Trajouce – 2785-035 S. DOMINGOS DE RANA, 
registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, declara que vende exclusivamente 
peças genuínas da marca JCB ou das marcas dos fornecedores de equipamento originais JCB 
(OEM). 
 
 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
Até 60 dias da data da fatura. 
 
 

GARANTIA  
 
1 (um) ano, contra defeitos de fabrico, devidamente comprovados, sendo as despesas de envio 
sem encargos para o cliente. 
 
 

VALIDADE DA PROPOSTA 
 
150 (cento e cinquenta) dias, contados desde a data do termo do prazo fixado para a 
apresentação das propostas. 
 
 
Trajouce, 22 de Maio de 2018 
Assinado digitalmente 
(Certificado Digital Qualificado) 
 


