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1. DEFINIÇ
ÇÃO DOS PREÇOS

pedido de realização da receçção provisória, acres
escida dos 30 (trinta
a) dias acima mencio
onados.

1.1 Os prreços da nossa proposta são líquido
os e sujeitos ao IV
VA em vigor à datta da

4.3 O Clien
nte só deverá por em
e serviço os equippamentos e instalaçções que foram sub
bmetidos a

faturação
o.

receção prrovisória global, ou receções provisóriias parciais, conform
me a acordar entree as partes.

1.2 Os pre
eços de Mão‐de‐Ob
bra foram calculado
os para o horário normal de trabalho (2ª a

Não obstaante o anterior escrito, a Obra considdera‐se tacitamente rececionada sem
mpre que a

6ª feira, das
d 8:00 às 12:00 e d
das 13:00 às 17:00 Horas).

mesma se
eja afecta pelo Clie
ente aos fins a quue se destina, sem
m prejuízo de qualq
quer outra

1.3 Os pre
eços são revisíveis d
de acordo com a leggislação em vigor.

obrigação de garantia regulad
da nestas Condiçõess Gerais de Venda.

1.4 O Valor
V
Global apressentado não inclu
ui Erros e Omisssões, excepto quaando

Gaio, os trabalhos não puderem ser concluídos,
c
4.4 Se porr qualquer motivo alheio à Sotecno G

expressam
mente escrito nas C
Condições Particularres da Proposta. Os preços são limitadoos às

será solicittada uma receção provisória
p
dos trabaalhos já executados (receções parciais).

quantidad
des de trabalhos e eequipamentos indiccadas na Proposta.

4.5 No casso da necessidade de rectificar algum
m trabalho identificcado no decorrer da
d receção

1.5 A Sote
ecno Gaio não seráá responsável por dificuldades
d
no cum
mprimento que resuultem

provisória devido a omissõe
es ou deficiências na sua execução, a Sotecno Gaio obriga‐se
o
a

de imped
dimentos impostos por disposições legais ou admin
nistrativas, nacionaais e

à reparações no mais
m curto espaço dee tempo e com os mínimos inconveniientes para
proceder às

internacio
onais.

o Cliente. Contudo, no caso de estas retificaçõess não impedirem a entrada em serviço
o, far‐se‐á a

2. MORA NOS PAGAMENTOS

receção prrovisória da parte não afetada ou uma receção provisória geral com reservass.

d
juros de mora
m
de acordo coom o
2.1 A Sottecno Gaio reservaa‐se o direito de debitar

5. CONDIC
CIONALISMOS

estipulado
o no artigo 326.º n
no Código dos Conttratos Públicos, aprovado pelo Decretoo‐Lei

5.1 A Prop
posta da Sotecno Gaio foi elaboradaa e só é válida parra o caso dos trabaalhos e/ou

n.º 18/2008, de 29 de janeirro, se os pagamento
os forem efectuado
os para além dos prrazos

fornecimentos poderem se
er efectuados seem perdas de rentabilidade, e resultantes
r

e estabele
ecidos.

os na construção civvil. b) Alterações de
e Projecto, nomeadamente ao
designadamente de: a) Atraso

2.2 A So
otecno Gaio reservva‐se ainda ao diireito de suspende
er o fornecimentoo de

or ou outros fora da nossa
nível das características doss materiais. c) Cassos de força maio

equipame
entos ou prestar oss serviços objeto daa proposta caso se verifiquem atrasoss nos

bilidade.
responsab

pagamenttos de faturas vencidas.

6. LIMITESS DE FORNECIMENT
TO

3. GARAN
NTIA

6.1 O fornecimento e montag
gem de materiais e equipamentos é lim
mitado às quantidades que se

3.1 A Sote
ecno Gaio garante os materiais por si fornecidos por um
m período de 24 (vinnte e

m discriminadas em qualidade e em quaantidade na Propossta.
encontram

quatro) meses
m
e para a instalação 5 (cinco) anoss contados da data da receção provisóória.

6.2 Excluem‐se da Proposta e serão de conta doo Cliente todos os trabalhos
t
e/ou forn
necimentos

3.2 Duran
nte o período de garantia, caso o Cliente detete quaisquer defeitos nos mateeriais

d Sotecno
não directtamente decorrentes do especificadoo como sendo da responsabilidade da

fornecido
os, deve informar a Sotecno Gaio, por escrito, no prazo máximo de 30 (trrinta)

Gaio.

dias, desccrevendo os defeito
os e colocando os materiais à disposição para reparaçãão ou

7. RESERVA INTELECTUAL E IN
NDUSTRIAL E DE PRROPRIEDADE

substituiçção, conforme mais apropriado, sob peena de caducar a garantia.

dustrial da
7.1 Todoss os elementos enviados na Propostta são propriedade intelectual e ind

3.3 A Sote
ecno Gaio suportaráá os custos relativos à reparação ou su
ubstituição das peçaas ou

Sotecno Gaio,
G
não podendo ser reproduzidos oou usados para qu
ualquer outro prop
pósito, sem

dos mate
eriais defeituosos ee/ou defeitos de montagem
m
imputáve
eis ao seu pessoal, que

prévia auto
orização desta.

ocorrerá no mínimo períod
do de tempo neceessário para execu
utar testes, alteraçções,

7.2 A Sote
ecno Gaio reserva o direito de propried
edade de todos os equipamentos
e
instaalados e ou

reparaçõe
es e substituições. O período de reparação
r
ou subsstituição dos mateeriais

fornecidoss até a total liquidaçção da sua faturaçãoo.

defeituosos de modo algum implicará o prolonggamento do período
o inicial da garantiaa.

8. OUTRASS CONDIÇÕES

quer reparação ou substituição do material defeituoso, executada pelo Cliiente
234 Qualq

8.1 A Sotecno Gaio encontrra‐se à disposição para estudar outras condições com
merciais ou

ou por te
erceiros durante o p
período de garantia, sem o prévio consentimento escritto da

técnicas qu
ue eventualmente venham
v
a ser propoostas pelo Cliente, durante a fase de negociação
n

Sotecno Gaio,
G
fará caducar im
mediata e definitivaamente a garantia.

da propostta.

3.5 A garantia cobre exclusiivamente defeitos de
d fabrico e/ou de montagem imputááveis

8.2 Todas as condições consta
antes das propostass estão sujeitas a co
onfirmação pela Sotecno Gaio

ao pessoal da Sotecno Gaio e não abrange vícios ou defeitos derivados do usoo dos

aquando da
d aceitação da encomenda.

entos, de manutençção imprópria ou incorreta, de neglig
gência, de acidentess, de
equipame

8.3. As prresentes Condiçõess Gerais de Venda vigorarão na med
dida em que não contrariem
c

abusos, de
d falta ou deficiente manutenção,, de deterioração normal, de ambiiente

condições particulares indicad
das na Proposta. Haavendo um docume
ento contratual asssinado pelo

impróprio
o, de influência qu
uímica, elétrica ou eletroquímica extterna, de intervençções,

d prevalência, as disposições
d
Cliente e a Sotecno Gaio, aplicar‐se‐ão, por orddem decrescente de

operações ou modificações não autorizadas ou
u inobservância dass instruções contidaas no

constantess desse documento
o, as condições parrticulares indicadass na proposta e ass presentes

respetivo manual de operaçãão.

Condições Gerais de Venda.

a
da responsab
bilidade antes indicaada, a Sotecno Gaio não será responssável
3.6 Para além

ÇÃO DE DADOS
9. PROTEÇ

por quaisquer danos especiaais, indiretos, incidentais ou consequê
ências que resultem
m de

9.1 Caso o Cliente transmita dados
d
pessoais paraa a Sotecno Gaio no
o âmbito de negociaações e/ou

materiais por si fornecidos e/ou montados, nem
n
assumirá qualquer compensaçãoo ou

em aplicaçção das presentes Condições
C
Gerais dee Venda, o Cliente garante
g
ter cumprid
do todas as

mergentes ou lucros cessantes.
indemnizaação, por danos em

formalidad
des legais relativas à transmissão de ddados pessoais, nomeadamente, em matéria
m
de

3.7 A pre
esente garantia sub
bstitui plenamente quaisquer outras garantias,
g
expressaas ou

autorização e direito à inform
mação.

implícitas, e constitui a única a que o Cliente terá direito relativamente aos

ente garante ainda tratar
t
os eventuais dados pessoais que lhe sejam transm
mitidos pela
9.2. O Clie

os pela Sotecno Gaio
o.
materiais//serviços fornecido

Sotecno Gaio de acordo com as regras legais apliicáveis, em especial as de segurança.

4. RECEÇÃ
ÃO PROVISORIA

10. LEI E FO
ORO COMPETENTE

4.1 Aquando da conclusão dos trabalhos, será solicitado ao Clie
ente que se proceeda à

10.1. As prresentes condições regem‐se pelo dispposto na Lei Portugu
uesa, a qual se aplicca em tudo

p
e aceitação dos trabalhos. A receção provissória deverá efetuaar‐se
receção provisória

o omisso nas mesmas, sem prejuízo do dispoosto no ponto 8.3 supra. Sempre qu
ue não for

durante os
o 30 (trinta) dias seeguintes à data do pedido
p
da sua realizzação

possível solucionar por acordo mútuo qualquuer litígio suscitado, fica expresso que
q
o foro

4.2 No caaso de o Cliente não
o agendar ou não proceder
p
à vistoria no prazo de 30 (trrinta)

o concelho de Almaada.
competentte será o relativo ao

dias a con
ntar do termo do p
prazo previsto no número
n
anterior, e tal suceda por mootivos
alheios à Sotecno Gaio, conssidera‐se que o período de garantia é de 24 (vinte e quaatro)
os para a instalação,, contados da data ddo
meses para os equipamentoss e de 5 (cinco) ano

Condições Gerais de Vend
da
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