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Cláusula 1.ª 
Designação do Procedimento 

Aquisição de Serviços para Gestão de candidaturas a Fundos Estruturais de 

Investimento. 

 
Cláusula 2.ª 

Objeto do Procedimento 

O objeto do presente procedimento consubstancia-se na aquisição de serviços para a 

Gestão de candidaturas a Fundos Estruturais de Investimento. 

 
Cláusula 3.ª 

Local de Execução 

Os serviços serão executados no concelho de S. João da Pesqueira. 

 
Cláusula 4.ª 

Prazo de vigência do Contrato 

Os serviços referidos no presente caderno de encargos têm a duração de um ano e 

iniciam-se no dia 1 de maio de 2017, renovando-se automaticamente se nenhuma das 

partes o denunciar. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Preço base 

O preço base do presente procedimento é de 14.400,00€ (catorze mil e quatrocentos 

euros), ao qual, se aplicável, acresce o IVA à taxa legal em vigor, correspondendo ao 

preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe pagar pela execução de todas as 

prestações que constituem o objeto do contrato. 

 
Cláusula 6.ª 

Prazo de Pagamento 

Os pagamentos serão efetuados de forma mensal, em prestações iguais, após a 

receção das respetivas faturas. 

 
Cláusula 7.ª 

Retenções Sobre Pagamentos 

Será feita retenção na fonte à taxa legal em vigor. 

 
Cláusula 8.ª 

Cessão da Posição Contratual 

1 – O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer dos direitos 

e obrigações decorrentes do contrato sem autorização da entidade adjudicante. 
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2 – Para efeitos da autorização prevista no número anterior, pode o Município solicitar 

os documentos que lhe permitam aferir da capacidade económica e técnica do 

cessionário. 

 
Cláusula 9.ª 

Casos Fortuitos ou de Força Maior 

1 – Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força 

maior, designadamente greves ou outros conflitos de trabalho, for impedido de cumprir 

as obrigações assumidas no contrato. 

2 – A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar 

tais situações à outra parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a 

situação. 

Cláusula 10.ª 
Patentes, Licenças e Marcas Registadas 

1 – São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da 

autorização, no fornecimento de marcas registadas, patentes registadas ou licenças. 

2 – Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução 

do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário 

indemniza-o de todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as 

quantias que tenha a pagar seja a que título for. 

 

Cláusula 11.ª 
Especificações Técnicas 

As candidaturas a fundos estruturais de investimento são as seguintes: 

a) Centro de compostagem de resíduos verdes em S. João da Pesqueira; 

b) Construção da ETAR para aglomerado de Casais do Douro; 

c) Construção de ETAR e EE para o Aglomerado de Riodades; 

d) Construção da ETAR para aglomerado de Sarzedinho; 

e) Requalificação do Largo 25 de abril; 

f) Requalificação da Zona Empresarial de S. João da Pesqueira; 

g) Interface de S. João da Pesqueira; 

h) Requalificação do Lugar do Convento; 

i) Implementação de Eco-Ilhas na vila de S. João da Pesqueira; 

j) Requalificação do Largo de Santa Maria. 
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