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PARTE I – CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente procedimento tem por objeto o fornecimento e montagem de estanteamento compacto móvel 

para o Serviço de Finanças de Abrantes – Loja do Cidadão, conforme indicado no programa de concurso 

e nos artigos 14.ª e 15.ª do presente Caderno de Encargos.  

 

Artigo 2.º  

Disposições e cláusulas porque se rege o contrato  

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) O suprimento dos erros e das 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 relativos ao Caderno de Encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

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

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

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do 

disposto do artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

 

Artigo 3.º  

Partes contratantes  

1. As partes contratantes do contrato referido nos artigos anteriores são o Estado, intervindo através da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, no documento designada por AT, e, o adjudicatário.  

2. O adjudicatário deve informar a AT das alterações verificadas durante a execução do contrato 

referente:  

a) Aos poderes de representação no contrato de fornecimento celebrado;  

b) Ao nome e denominação social;  

c) Ao endereço ou sede social;  

d) A quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situação.  
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Artigo 4.º 

Preço base 

O preço base do presente procedimento, excluindo o IVA, é € 46.000,00. 

 

Artigo 5.º  

Vigência do contrato  

1. O contrato a celebrar inicia-se no dia seguinte à sua assinatura, ocorrendo o termo da sua execução 

após o fornecimento e montagem do equipamento contratado. 

2. Os prazos fixados nos documentos contratuais são contados nos termos do disposto no artigo 471.º 

do Código dos Contratos Públicos.  

 

Artigo 6.º  

Modificações do contrato  

Quaisquer modificações a introduzir no contrato no decurso da sua execução estão sujeitas ao regime 

previsto no Capítulo V, do Título I, da Parte III, do Código dos Contratos Públicos.  

 

Artigo 7.º  

Condições de revisão do preço  

Não há lugar à revisão de preços durante o prazo de vigência do contrato, nos termos do disposto no 

artigo 300.º do Código dos Contratos Públicos.  

 

Artigo 8.º 

Prazo de Garantia 

O prazo de garantia do equipamento fornecido e de defeitos ou anomalias de montagem não será 

inferior a 5 anos. 

 

Artigo 9.º 

Obrigações do adjudicatário 

1. O adjudicatário será responsável pelo bom fornecimento do equipamento contratado nos termos do 

presente caderno de encargos.  

2. O adjudicatário fica obrigado à substituição ou reparação do equipamento que não obedeça aos 

requisitos exigidos. 

3. O adjudicatário garante o sigilo quanto a todas as informações de que o seu pessoal venha a ter 

conhecimento em contacto com as atividades do adjudicante. 
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Artigo 10.º 

Aceitação 

1. No momento da entrega e montagem do equipamento nas instalações a que se destina, a entidade 

adquirente procede à sua aceitação provisória, através da realização de uma verificação do 

equipamento fornecido para verificar a sua conformidade com as especificações funcionais e técnicas 

requeridas e a inexistência de deficiências de fabrico, transporte ou montagem.  

2. Caso não sejam detetadas desconformidades no equipamento fornecido, a entidade adquirente 

procede à sua aceitação provisória, assinando a guia de remessa, terminando, assim, a contagem do 

prazo de entrega.  

3. Se forem detetados problemas no equipamento fornecido, não há lugar à aceitação provisória do 

mesmo, devendo o fornecedor providenciar, com a maior brevidade possível, a sua substituição ou 

reparação.  

4. A aceitação provisória da entrega não atesta a qualidade do equipamento fornecido.  

5. Após a entrega e instalação do equipamento, a entidade adquirente dispõe de 30 dias úteis para 

verificar a sua conformidade com as especificações funcionais e técnicas requeridas e a ausência de 

deficiências resultantes do transporte e montagem do equipamento.  

6. A entidade adquirente comunica ao fornecedor todas as irregularidades encontradas no prazo referido 

no número anterior, findo o qual, não havendo qualquer comunicação de irregularidade detetada, 

considera-se que há aceitação definitiva do mesmo.  

7. As deficiências de fabrico ou quaisquer outras anomalias detetadas após o período de aceitação 

definitiva do equipamento devem ser solucionadas pelo fornecedor ao abrigo das condições de 

garantia.  

 

Artigo 11.º  

Pagamentos  

1. O adjudicatário envia à entidade adjudicante fatura discriminada, respeitante ao fornecimento e 

montagem do equipamento, nos termos do contrato, acompanhada dos respetivos relatórios e de 

todos os justificativos do montante a pagar. 

2. As faturas são enviadas para a Direção de Serviços de Contratação Pública e Logística, da 

Autoridade Tributária e Aduaneira, sita na Rua do Comercio n.º 49-1.º, 1149-017 em Lisboa.  

3. O pagamento da fatura é efetuado no prazo máximo de 30 dias, por transferência bancária, depois de 

conferida a fatura apresentada.  
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Artigo 12.º  

Extinção do contrato 

O incumprimento, ou cumprimento defeituoso, por uma das partes das obrigações resultantes do 

presente contrato confere, nos termos do Código dos Contratos Públicos, à outra parte o direito de 

resolver o contrato, sem prejuízo das indemnizações a que houver lugar, nos termos gerais de direito. 

 

Artigo 13.º  

Legislação e foro competente  

1. Em tudo o que o presente Caderno de Encargos for omisso observar-se-á o disposto no Código dos 

Contratos Públicos, e demais legislação aplicável.  

2. Para a resolução dos litígios decorrentes do contrato objeto deste procedimento é competente o foro 

da comarca de Lisboa.  

 

 

 

PARTE II – CLÁUSULAS DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 

Artigo 14.º  

 Caraterísticas do equipamento a fornecer 

A identificação do local de montagem e das caraterísticas do equipamento constam das especificações 

técnicas e da Planta em anexo. 

 

Cláusula 15.º 

Condições de fornecimento  

O fornecimento e montagem do equipamento objeto deste procedimento será efetuado no prazo máximo 

de 30 dias após a assinatura do contrato, sem encargos adicionais para a entidade adjudicante. 
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