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Cláusula. 1.ª Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar no âmbito do 

procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisição e montagem de estantes móveis para o Serviço 

de Finanças de Leiria na Loja do Cidadão, devendo ser observado os documentos anexos ao presente 

caderno de encargos, designadamente em matéria de quantidades e condições. 

 
Cláusula. 2.ª Local de entrega e instalação 

O local para o fornecimento, instalação e montagem das estantes que constituem o objeto do contrato a 

celebrar, é o arquivo do Serviço de Finanças de Leiria na Cave da Loja do Cidadão, cujas instalações se 

situam no Largo 5 de Outubro, Leiria 

 
Cláusula. 3.ª Preço base 

Para o fornecimento, instalação, montagem das estantes e demais serviços previstos no caderno de encargos, 

a entidade adjudicante dispõe-se a pagar o montante máximo de € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros) 

acrescido de IVA á taxa legal em vigor. 

 
 

Cláusula. 4.ª Patentes, licenças e marcas registadas 
São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento dos 

produtos, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

 
 

Cláusula. 5.ª Prazo de execução 

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

montagem dos bens e prestação dos demais serviços acessórios, que se estima que ocorra no prazo de 30 
dias. 

 
Cláusula. 6.ª Pagamento 

1. Nos termos do artigo 299.º do CCP, o pagamento do preço será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias contados da data da fatura, após a entrega e montagem dos bens que constituem o objeto do contrato. 

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

nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 32/2003, de 17 de fevereiro. 

 
Cláusula. 7.ª Revisão de preços 

O preço do contrato a celebrar não será objeto de revisão de preços. 

 
 

Cláusula. 8.ª Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo 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 respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 da presente cláusula e o clausulado 

contratual, 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. 9.ª Deveres de colaboração recíproca e informação 

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação 

recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato, sem prejuízo dos deveres de informação 

previstos no artigo 290.º do CCP. 

 
Cláusula. 10.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. 11.ª Prazo de garantia 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de consumo 

e das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objeto 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 caderno de 

encargos, que se revelem a partir da respetiva 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. 12.ª Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal 

administrativo de círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula. 13.ª Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 

partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada 

uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte. 
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Cláusula. 14.ª Contagem dos prazos 

À contagem de prazos, durante a execução do contrato, serão aplicáveis as normas contidas no artigo 471.º 

do CCP, sendo estes contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 
Cláusula. 15.ª Nomeação de Gestor 

Para efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP a entidade adjudicante designará um gestor responsável 

pelo contrato a celebrar no âmbito do presente procedimento. 
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