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Cláusula 1ª. - Objeto 

O presente concurso tem por objeto o fornecimento e montagem do sistema de aquecimento, ventilação 

e ar condicionado (avac) nos serviços centrais da Autoridade Tributária e Aduaneira sitos na Rua dos 

Fanqueiros nº 7 em Lisboa. 
 

Cláusula 2ª. - Preço base 

Pelo fornecimento e montagem dos bens e prestação dos demais serviços acessórios contemplados nas 

cláusulas técnicas do presente caderno de encargos, a entidade adjudicante estabelece como preço 

máximo 105.000,00€ (cento e cinco mil euros), aos quais acresce o IVA à taxa legal. 

 

Cláusula 3ª.- Requisitos técnicos e funcionais mínimos dos bens a fornecer 
Os bens objeto do contrato terão de cumprir os requisitos técnicos e funcionais mínimos constantes nas 

cláusulas técnicas do presente caderno de encargos. 

 

Cláusula 4ª. - Local de entrega e instalação dos bens 
Os bens objeto do contrato serão entregues nas instalações dos serviços centrais da Autoridades 

Tributária e Aduaneira sitos na Rua dos Fanqueiros nº 7 em Lisboa e instalados nos locais definidos nas 

cláusulas técnicas do presente caderno de encargos. 

 

Cláusula 5ª. - Responsabilidade 

1. O adjudicatário assume a responsabilidade, por si e pelos técnicos seus colaboradores, pela perfeita 

adequação dos trabalhos a realizar aos fins a que se destinam. 

2. O adjudicatário é responsável por todos os actos e omissões dos quais possam resultar prejuízos para 

a entidade adjudicante ou para terceiros, incluindo os praticados através de acção ou omissão dos seus 

colaboradores, independentemente do vínculo contratual existente. 

 

Cláusula 6ª. - Dever de boa execução 

1. O adjudicatário deve cumprir toda a legislação, regulamentação e normas aplicáveis à actividade por si 

prosseguida e deve estar na posse de todas as autorizações, licenças e ou aprovações que, nos termos 

da lei e regulamentos que lhe sejam aplicáveis, se mostrem necessárias para a prossecução da sua 

actividade e do objecto do contrato. 

2. Os serviços prestados pelo adjudicatário no âmbito do respectivo contrato devem cumprir os requisitos 

e os níveis exigidos e ser adequados aos objectivos e finalidades definidos pela entidade adjudicante. 

 

 

 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 
 

 
 

 4 / 5 
 

Cláusula 7.ª - Prazo de garantia 
1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspectos relativos à venda de bens de 

consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objecto do contrato pelo prazo de 

mínimo 2 (dois) anos a contar da data de entrega dos bens, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias 

com as exigências legais e com características, especificações e requisitos técnicos definidos no presente 

Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respectiva aceitação do bem. 

2. O adjudicatário obriga-se durante o mesmo prazo a prestar gratuitamente, serviços de assistência às 

instalações, serviços de conservação de toda a aparelhagem, assim como o atendimento de reclamações 

de mau funcionamento. 

 

Cláusula 8ª - Prazo de vigência 

O contrato tem início no dia seguinte á sua outorga e mantém-se em vigor até à entrega, instalação dos 

bens e prestação dos demais serviços acessórios, que se estima que ocorra no prazo de 90 dias, em 

conformidade com os respectivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do mesmo. 

 
Cláusula 9ª - Pagamento 

1. O pagamento do preço será efectuado 60 (sessenta) dias contados da data de recepção da factura, a 

qual só poderá ser emitida após o vencimento da obrigação. 

2. O atraso no pagamento das facturas devidas pela AT confere ao fornecedor o direito de exigir juros de 

mora, nos termos previstos pelo Decreto-Lei n.º 32/2003. 

 

Cláusula 10ª. - Revisão de Preços 

O contrato não será objecto de revisão de preços. 

 

Cláusula 11ª. - Nomeação de Gestor  

1. A Entidade Adjudicante nomeará um gestor responsável pelo contrato, para efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP. 

2. O Adjudicatário obriga-se, até à data de início do contrato, a comunicar à AT, a nomeação do gestor 

de contrato responsável pelo contrato celebrado, bem quaisquer alterações relativamente à sua 

nomeação, no prazo de 10 dias. O gestor deve disponibilizar à respetiva entidade adjudicante, contactos 

telefónicos de e-mail de contacto direto. 

 

Cláusula 12ª. - Contrato 

1. O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual. 

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

a) O presente Caderno de Encargos; 
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b) A proposta adjudicada; 

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

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respectiva 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, 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 no artigo 101.º desse mesmo 

diploma legal. 

 

Cláusula 13ª. - Caução 

1. Caso o valor do contrato a celebrar seja igual ou superior ao previsto no n.º 2 do artigo 88º do CCP    (€ 

500.000,00), o respetivo adjudicatário prestará, uma caução no valor de 5% do preço contratual (ou 10% 

perante um preço anormalmente baixo), destinada a garantir a celebração do contrato, bem como o exato 

e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais. 

2. Caso não haja lugar à prestação de caução nos termos dos números anteriores (preço contratual inferior 

a € 500.000,00), serão retidos 5 % do valor dos pagamentos a efetuar, nos termos do n.º 3 do artigo 88º 

do CCP. 

 

Cláusula 14ª. - Patentes, licenças e marcas registadas  

São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento 

de bens, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.  

 

Cláusula 15.ª - Objeto do dever de sigilo 

O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou 

em relação com a execução do contrato. 

 
Cláusula 16ª. - Legislação aplicável 

Em tudo o que não estiver previsto no presente caderno de encargos será aplicável o Código dos Contratos 

Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e respetiva legislação regulamentar, 

nomeadamente as alterações previstas na Lei 30/2021, de 21 de maio. 

 
Cláusula 17ª. - Foro Competente 

Para dirimir qualquer conflito emergente da presente prestação de serviços é competente o Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 


