
















Município de Azambuja 

az�.�t�j a Câmara Municipal de Azambuja 

-===----1{ 

--- o)o celebração do presente Aditamento não acarreta nenhum acréscimo de despesa para o Município,
relativamente à que já estava orçamentada para a prestação deste serviço, em nada ofendendo a boa 
ordenação da gestão financeira pública, ao não comprometer a gestão orçamental dos anos vindouros;-----
___ p)a minuta do presente aditamento foi aprovada por deliberação da Câmara Municipal de Azambuja em
... de novembro de 2020. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ É livremente celebrado, reduzido a escrito e reciprocamente aceite o 3º Aditamento ao Contrato de 
Prestação de Serviços celebrado pelas Partes em 26 de novembro 2002, por acordo das mesmas, regendo-se 
p e Ias disposições segui n te s :----------- ------------------------------------------------------- -----------------------------------------

___ CI á u s u Ia 1 º --------------------
--

--------
-
-------

-
-------------

--
------------------------------

-
----

-
-
-
----

-
----------

-
-----------

___ (Prazo)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- l.As Partes acordam em prorrogar o prazo de vigência do Contrato a que se faz referência nos 
Considerandos supra, pelo período adicional de doze meses, com início a 26 de novembro de 2020 e termo a 
25 de novembro de 2021, em conformidade com o previsto no n.º 1 da cláusula F do aditamento celebrado 
a 25 de novembro de 2019, sem prejuízo de eventual renovação pelo período que se mostrar estritamente 
necessário para a conclusão do procedimento pré-contratual já iniciado.-----------------------------------------------
--- 2. Terminado o prazo referido no número anterior, o Contrato caducará automaticamente, cessando a
produção de todos os seus efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 3. O disposto nos números anteriores fica prejudicado caso venham a ocorrer cumulotivamente as situações
previstas no n.º 2 da Cláusula 2º, dando causa legítima à denúncia do contrato que o Primeiro Outorgante 
decidir forma I i z ar. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___ 4.Durante o período previsto no n.º 1 desta Cláusula, caberá às Partes outorgantes cumprir integralmente
todas as obrigações, respetivos termos e condições a que alude o Contrato objeto de aditamento, sob pena 
de violação do mesmo, com as consequências previstas no artigo 11 º do Caderno de Encargos. ------------------

-- Cláusula 2 º -------------------------------------------------------------------------------
-
---------------------------------------------

_
__ (Revogação e denúncia)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- l.A todo o tempo de vigência do presente contrato poderão as partes acordar na sua revogação, nos
termos gerais legalmente aplicáveis.-----------------------------------------------------------------------------------------------
___ 2.Se, no decurso da prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, for conhecida
decisão judicial definitiva (transitada em julgada) e a nova ou atual entidade adjudicatória ficar em condições 
de iniciar a execução do novo contrato público, o Município/Primeiro Outorgante poderá, por sua iniciativa, e 
com o antedito fundamento, denunciar o contrato em vigor, com uma antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias relativamente à data em que operem os correspondentes efeitos extintivos contratuais.---------------------
___ CI á u s u Ia 3 ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- (Preço)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

- 1. Considerando o período máximo de um ano de duração contratual, em resultado do presente
Aditamento, o preço total da prestação de serviços é de 676 447,68 euros, com exclusão do IVA, 
correspondendo a 56 370,64 euros a 2020 e 620 077,04 euros a 2021. --------------------------------------------------

--- 2.0 encargo resultante deste contrato será satisfeito pelas rubricas do orçamento para 2020, AP 050301, 
RO 05/020202 e 05/07011001, na qual tem cabimentação, com as dotações globais de .................. € e 
€, respetiva me n te. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- 3. Foi emitida proposta de cabimento n.º ..... /2020, associada aos compromissos n.ºs ..... e ........ /2020-----
--

- 4. Os pagamentos serão realizados de acordo com as condições acordadas no contrato celebrado a 26 de 
novembro de 2002. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- CI á u s u Ia 4 ª ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
-
- (Caução) ----------------

-
---------------------

-
------------------

-
-------------------------------------------

-
---------------------------

--- A boa execução do contrato celebrado a 26 de novembro de 2002, do qual fazem parte integrante quer o 
Aditamento celebrado a 12 de novembro de 2018, quer a adenda celebrada a 13 de março de 2019, quer o 
Aditamento celebrado a 25 de novembro de 2019, quer o presente aditamento, é garantida mediante a 
preservação da garantia bancária n.º 440/2015-P, no valor de 159.307,84 euros, apresentada pela Segunda 
Outorgante a 27 de outubro de 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------

_
_
_ Cláusula 5 ª ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--
------

-
-----
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