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CONTRATO

Aos trinta dias do mês julho do ano de dois mil e dezoito, na Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), sita
na Rua da Prata número dez, primeiro andar, Lisboa, como outorgantes do presente contrato para
fornecimento e montagem de equipamentos de ar condicionado, compareceram:
Como Primeiro Outorgante, a entidade adjudicante, o Estado Português, através da Autoridade Tributária
e Aduaneira doravante designada apenas por AT, com sede na Rua da Prata, nº 10, em Lisboa, pessoa
coletiva nº 600084779, representada pelo Subdiretor-geral dos Recursos Financeiros e Patrimoniais da
AT, Dr. xxxxx, no uso de competência subdelegada pela Diretora-geral Ora. xxxxxxx
Como Segundo Outorgante, o adjudicatário, o Reabilitarco, S.A. na qualidade de Chefe do Consórcio
denominado Reabilitarco I Formavac, com sede no Tâmega Park - Ed. Vénus - Fracção CH, Telões,
4600-758 Amarante, pessoa coletiva nº 509288936, representada no ato por xxxxxx, portador do cartão
de cidadão n.0 xxxxxxx na qualidade de representante legal, cuja identidade foi legalmente reconhecida, e
com poderes para outorgar o presente contrato, conforme documentos juntos ao processo.
Tendo em conta que:

a) O procedimento nº 07/CP/AT/2018, relativo ao presente contrato foi aberto por concurso público,
com publicação no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) de acordo com a alínea a) nº 1° do artigo
20° do Código dos Contratos Públicos;
b) A decisão de adjudicação e o ato de aprovação da minuta do contrato, proferidos por despacho de
08 de junho de 2018, do Sr. Subdiretor-geral da Área de Recursos Financeiros e Patrimoniais, Dr.
Nelson Roda Inácio, nos termos do despacho de subdelegação de competências nº 801/2018, de 7 de
dezembro de 2017, publicado no Diário da República 2ª série n.0 14, de 19 de janeiro.
Considerando que:
A despesa inerente ao contrato está prevista no orçamento da Autoridade Tributária e Aduaneira, para o
ano de 2018, na rubrica D.07.01.09.AO.BO, com o compromisso nº 6951822524.

É celebrado o presente contrato que se rege pelas seguintes cláusulas:
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Cláusula 9.ª
Pagamento

1. O pagamento do preço será efetuado 60 (sessenta) dias contados da data de receção da fatura, a
qual só poderá ser emitida após o vencimento da obrigação.
2. Ao valor dos pagamentos será retido 5% para garantia do cumprimento de todas as obrigações
legais, nos termos do previsto no n. 0 3 do artigo 88.º do CCP.
3. O atraso no pagamento das faturas devidas pela AT confere ao Segundo Outorgante o direito de
exigir juros de mora, nos termos previstos pelo Decreto-Lei n.0 32/2003.
Cláusula 10.ª
Revisão de Preços
O contrato não será objeto de revisão de preços.
Cláusula 11.ª
Nomeação de Gestor
O gestor do contrato em nome da entidade adjudicante é a Eng.ª Mecânica xxxxxxxxx, nos
termos do artigo 290.0-A do CCP.
Cláusula 12.ª
Contrato
1.

O contrato é composto pelo clausulado contratual.

2. O contrato integra ainda os seguintes elementos:
a) O Caderno de Encargos;
b) A proposta adjudicada;
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,
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo
99.0 do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo
101.0 desse mesmo diploma legal.
Cláusula 13.ª
Patentes, licenças e marcas registadas
São da responsabilidade do Segundo Outorgante quaisquer encargos decorrentes da utilização, no
fornecimento de bens, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
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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 15.ª
Legislação aplicável
Em tudo o omisso no presente documento, observar-se-á o disposto no Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 18/2008, de 29 de Janeiro e respetiva legislação regulamentar.
Cláusula 16.ª
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.
DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Pelos outorgantes foi declarado que aceitam o presente contrato com todas as suas cláusulas,
condições e obrigações, de que tomaram perfeito e inteiro conhecimento e a cujo cumprimento se
obrigam.
2. O presente contrato, elaborado em duplicado, está escrito em cinco folhas de papel, por todos
rubricadas, com excepção da última, por conter as assinaturas.

5/5

