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PROCEDIMENTO N.º A23/2022 - MINUTA DE CONTRATO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA APOIO À CPCJ DSE SINTRA ORIENTAL 

Entre 

Contraente Público, Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra, Pessoa Coletiva n.º 510 833 
896, com sede na Rua António Nunes Sequeira, l 6B, 2735-054 Agualva-Cacém, representada 
pelo Presidente da Junta, Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira, titular do cartão de cidadão 
n.º 08454764, adiante designado por Primeiro Outorgante,

e 

Co-Contratante, Marta Andreia Costa Dias, portadora do Cartão de Cidadão n.º , 
com domicílio na Rua  

 adiante designada por Segundo Outorgante; 

Tendo em conta que: 

a) O ato administrativo de adjudicação relativa à aquisição de serviços de apoio ao núcleo
de ação social, pelo prazo de 12 meses, foi deliberado pelo órgão executivo em
01/06/2022;

b) O ato administrativo de aprovação da minuta do contrato foi deliberado, pelo órgão
executivo, em O l /06/2022;

c) O encargo total deste contrato, no valor de €10.200,00 (dez mil e duzentos euros) ao qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor, se aplicável, inscrito na rubrica de classificação
económica 02.02.20. l 7 .00 - Serviços de apoio no âmbito social, da orgânica 02, com o
número de compromisso XXX, repartido da seguinte forma:

• Ano 2022 - €5.950,00 (cinco mil novecentos e cinquenta euros)
• Ano 2023 - €4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta euros)

É de boa-fé e livremente celebrado o presente contrato de prestação de serviços, o qual se 
regerá pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA l .ª 

(Objeto do contrato) 

O contrato tem por objeto a aquisição de aquisição de serviços para apoio à CPCJ de Sintra 
Oriental. 

CLÁUSULA 2.ª 

(Preço contratual) 

l. A Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra obriga-se a pagar ao Segundo Outorgante
o preço constante da proposta adjudicada, ou seja, o valor total de €10.200,00 (dez mil
e duzentos euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor, se aplicável.

2. O pagamento é efetuado em prestações mensais, no valor de €850,00 (oitocentos e
cinquenta euro.
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