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Capítulo I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
O objeto do contrato a celebrar consiste na alienação, mediante procedimento de negociação, com 
publicação prévia de anúncio, do prédio urbano sito na Avenida de Santo António, n.º 23, 
correspondente às instalações da antiga Escola de Enfermagem de Portalegre, atual Escola Superior 
de Saúde de Portalegre, inscrito na matriz predial urbana da União das Freguesias da Sé e São 
Lourenço, Concelho e Distrito de Portalegre, sob o artigo 4836 e descrito na Conservatória do Registo 
Predial de Portalegre, sob o n.º 2010, da freguesia de São Lourenço. 
 

Cláusula 2.ª 
Representação do Estado 

O Estado será representado no contrato a celebrar, pelo Sr. Presidente do Instituto Politécnico de 
Portalegre. 
 

Cláusula 3.ª 

Documentos Contratuais 

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

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

a) Os suprimentos 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 art.º 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

art.º 101.º desse mesmo diploma legal. 

 
Cláusula 5.ª 
Preço base 

O preço mínimo que a entidade alienante se dispõe a receber pela execução do objeto do contrato 

a celebrar, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do presente caderno de 

encargos é de 766.500,00€ (setecentos e sessenta e seis mil e quinhentos euros). 
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Cláusula 6.ª 
Condições de Pagamento 

1 -  Pela alienação objeto do presente contrato, o adquirente obriga-se a pagar à entidade alienante o 
valor resultante do procedimento por negociação, cuja modalidade de pagamento é “a pronto 
pagamento”. 
2 - O pagamento do valor suprarreferido será efetuado por transferência bancária para a conta da 
Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) junto da Agência de Gestão da Tesouraria e da Divida 
Pública, EPE (IGCP,EPE) com o IBAN PT 50 0781 0112 0112 0012739 47, indicando a referencia “MO-
241”.  
 

Cláusula 7ª  

Comunicações 

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 Código dos Contratos Públicos, 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 por 

escrito à outra parte.  

 

Cláusula 8.a 

Gestor do Contrato 

1 - Para os efeitos do previsto no art.º 290º-A do Código dos Contratos Públicos, no momento da 

adjudicação, será designado, por decisão do Órgão Competente para a decisão de contratar o Gestor 

de Contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, não tendo o mesmo 

delegação de poderes para adoção de qualquer medida prevista no número seguinte. 

2 - Caberá ao gestor de contrato a comunicação imediata ao Órgão Competente, de todo e qualquer 

desvio, defeito ou anomalia que seja detetado na execução do contrato, propondo em relatório 

fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.  

 

Cláusula 17.a 

Foro competente 

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

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 
 

Portalegre em 20, de novembro de 2019 
 

O Presidente do IPP 
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