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1. OBJECTO 
 
O presente documento estabelece as condições gerais de contratação para aquisição de equipamentos e materiais, 
conforme necessário, por meio de Contrato ou de Ordem de compra que regulamentam as relações entre as empre-
sas do Grupo CEPSA (doravante designado CEPSA) e a contraparte (doravante designada Fornecedor). 
 
Para esse efeito, consideram-se abrangidas as empresas do Grupo CEPSA que devam ser incluídas como tais, em 
conformidade  
 
 
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 
 
As presentes Condições Gerais de Compra de Bens serão aplicáveis a todos os Contratos e Ordens de Compra 
formalizados pelas empresas que integram o Grupo CEPSA. 
 
Qualquer alteração às presentes condições gerais por parte do Fornecedor apenas será válida se, após ter sido 
formulado por escrito, for aceite, igualmente por escrito, previamente pela CEPSA. 
 
As excepções que venham a ser autorizadas conforme procedimento descrito no parágrafo anterior apenas serão 
aplicáveis a um Contrato ou Ordem de compra concreto, não sendo extensíveis a outros contratos ou ordens de 
compra, passados ou futuros. 
 
 
3. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 
 
O proponente entregará a sua proposta de acordo com o estabelecido no pedido de proposta correspondente, apre-
sentado pela CEPSA.  
 
A CEPSA reserva-se em qualquer caso o direito de aceitar ou recusar a proposta sem que tal dê lugar a qualquer 
direito de indemnização por parte do Fornecedor. 
 
Salvo se for especificado um prazo diferente no pedido de proposta, as propostas terão validade de trinta (30) dias 
contados a partir da data da respectiva recepção pela CEPSA. 
 
 
4. FORMALIZAÇÃO DE ORDENS DE COMPRA E CONTRATOS 
 
A entrega da Proposta por parte do Fornecedor significa igualmente a aceitação da totalidade das presentes Condi-
ções Gerais de Compra de Bens, as quais constituem parte integrante da mesma. Igualmente, o fornecimento, total 
ou parcial, por parte do Fornecedor implica a aceitação pelo mesmo das presentes condições e da ordem de compra 
em curso. 
 
A aceitação de propostas pela CEPSA reveste sempre a forma escrita, não podendo em caso algum considerar-se 
haver aceitação tácita de propostas.  
 
As propostas aceites pela CEPSA são formalizadas através do Contrato ou Ordem de compra correspondentes. 
Qualquer alteração ao estabelecido nestes documentos deverá ser formalizada por escrito. 
 
Os Contratos ou Ordens de compra enviados pela CEPSA consideram-se aceites pelo Fornecedor, que poderá, no 
prazo de sete dias a contar da data da respectiva recepção, corrigir eventuais erros ou omissões não substanciais. 
As referidas correcções só serão consideradas válidas depois de expressamente aceites pela CEPSA.   
 
Todos os Fornecedores de bens à CEPSA devem estar homologados previamente à formalização de qualquer Con-
trato ou Ordem de compra. A homologação será feita nos termos do procedimento que for indicado pela CEPSA. 
 
Entende-se por documentação contratual o conjunto de documentos a seguir indicados pela respectiva ordem de 
precedência: Contrato ou Ordem de compra aceite com os quais se formalizou a adjudicação, pela norma ou especi-
ficação técnica, pelo plano de qualidade, se aplicável, pelas condições particulares, se aplicáveis, pelas condições 
gerais do Grupo CEPSA, se aplicáveis, e pela proposta, bem como pela documentação referida naqueles documen-
tos. 
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Em caso de contradição entre alguns dos documentos que constituem a documentação contratual, prevalecerá o 
disposto no documento que tiver precedência na relação indicada. 
 
 
5. RECEPÇÃO DE BENS 
 
Os bens objecto do Contrato ou da Ordem de compra devem ser entregues conforme o estabelecido na documenta-
ção contratual. 
 
Em caso de impossibilidade de fornecimento por motivos devidamente comprovados e aceites pela CEPSA, os bens 
serão considerados não disponibilizados, ficando as despesas de devolução a cargo do Fornecedor, salvo acordo 
expresso das duas partes em contrário. 
 
A CEPSA reserva-se o direito de aceitar o fornecimento defeituoso sob condição de acordar com o Fornecedor um 
desconto no preço em função do defeito identificado. 
 
 
6. PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS BENS 
 
A entrega dos equipamentos e materiais será realizada na data, no local e nas demais condições especificadas na 
documentação contratual, as quais não podem ser alteradas salvo aceitação expressa da CEPSA. 
 
 
7. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE 
 
O título de propriedade, bem como o risco de prejuízos ou danos nos equipamentos ou materiais consideram-se 
transferidos do Fornecedor para a CEPSA aquando da entrega no local estabelecido na documentação contratual e 
recepção definitiva dos mesmos, de acordo com o Incoterm definido na Ordem de compra ou no Contrato. 
 
 
8. PREÇOS 
 
Os preços definidos nos Contratos e nas Ordens de compra formalizados são fixos e não passíveis de negociação, 
incluindo, invariavelmente, o custo de execução, bem como as despesas gerais e os demais benefícios e ou encar-
gos do Fornecedor. 
 
Por conseguinte, incluem todos os elementos, circunstâncias e especificidades do estudo, fabrico e execução do 
Contrato e/ou Ordem de compra, pelo que o Fornecedor não terá direito à reclamação de qualquer despesa ou re-
embolso, nem a compensações financeiras daí decorrentes.  
 
 
9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E FACTURAÇÃO 
 
Todos os pagamentos deverão ser realizados mediante a apresentação prévia e pontual da factura pelo Fornecedor, 
excepto nos casos em que as partes tenham acordado estabelecer e seguir um procedimento de auto facturação. 
 
Todas as facturas deverão indicar os dados de identificação do Fornecedor e da empresa do Grupo CEPSA contra-
tante, conforme os requisitos legais, bem como o número do Contrato ou da Ordem de compra. 
 
Deverão igualmente especificar separadamente o IVA e outros impostos, em conformidade com as normas regula-
mentares. 
 
Todas as facturas devem ser enviadas pelo Fornecedor, para a morada especificada na documentação contratual. 
 
Salvo se for indicado de forma diversa pela CEPSA, para o pagamento de equipamentos e materiais cujo custo seja 
de valor superior a 150 000€ admitem-se no máximo dois pagamentos parciais, os quais deverão ser acordados 
previamente entre as partes. 
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Os pagamentos serão realizados através de pagamento por "confirming" no primeiro dia de pagamento posterior aos 
setenta e cinco (75) dias da data da factura, ou da recepção do equipamento ou material contratado, se esta data for 
posterior. 
 
O dia de pagamento serão a 10 e a 25 de cada mês ou, caso este dia não corresponda a um dia útil para efeitos 
bancários, o dia útil seguinte. 
 
Os direitos de cobrança associados a este Contrato ou Ordem de compra não poderão ser cedidos ou transferidos 
para terceiros, excepto mediante autorização por escrito da CEPSA, ou da respectiva Filial. 
 
O prazo de pagamento estabelecido não será aplicável nos casos em que exista regulamentação legal específica. 
 
 
 
10. IMPOSTOS 
 
O Fornecedor responsabilizar-se-á pelo pagamento dos impostos, presentes ou futuros, que lhe sejam devidos se-
gundo a legislação em vigor. 
 
No caso de equipamentos ou materiais adquiridos a fornecedores sedeados fora da União Europeia e excepto se 
resultar de forma diversa da legislação aplicável, os impostos serão liquidados da seguinte forma: 
 

a) Ficam a cargo do Fornecedor estrangeiro todos os impostos, encargos e contribuições que incidam so-
bre a mercadoria no país de origem, bem como nos países pela qual transite até à respectiva entrega 
no destino, bem como os impostos associados à venda. 

 
b) Ficam a cargo da CEPSA as taxas alfandegárias, o IVA e outros encargos oficiais de despacho adua-

neiro relativos aos equipamentos que importar. 
 
 
 
11. GARANTIAS E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 
 
O Fornecedor garante ao Grupo CEPSA que: 
 

a) Os bens fornecidos encontram-se isentos de defeitos, visíveis ou ocultos, resultantes de mão-de-obra, ma-
teriais ou fabrico. 

 
b) Os bens fornecidos foram produzidos de acordo com as especificações, projectos, amostras e qualquer ou-

tra descrição estabelecida que lhes sejam aplicáveis. 
 

c) Os bens fornecidos cumprem todos os requisitos contratualmente e legalmente exigíveis, nomeadamente 
em matéria de qualidade, protecção do meio ambiente e prevenção de riscos laborais. 

 
d) Os bens fornecidos cumprem os requisitos operacionais que se encontrem definidos em matéria de desem-

penho e consumo. Além disso, o Fornecedor garante o bem fornecido relativamente a qualquer defeito ou 
erro de concepção, execução e materiais utilizados durante o período de garantia estabelecido, em cada 
caso, no respectivo Contrato ou Ordem de compra correspondente. 

 
e) No caso de um Fornecedor de produtos engarrafados, o mesmo estará sujeito ao sistema de depósito, de-

volução e retorno dos recipientes, ou a um dos sistemas integrados de gestão de resíduos de recipientes e 
de recipientes usados, de acordo com o disposto na legislação aplicável, relativa a recipientes e resíduos de 
recipientes.  

 
f) Todas as substâncias que compõem os bens fornecidos cumprem os requisitos e as exigências estabeleci-

dos pelo Regulamento 1907/2006 (REACH), bem como as demais normativas que o complementem ou 
substituam no futuro. Por conseguinte, o Fornecedor declara ter obtido dos terceiros fornecedores das refe-
ridas substâncias a confirmação de que as mesmas cumprem a normativa anteriormente referida. 
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g) Nas suas relações comerciais com o Grupo CEPSA, o Fornecedor compromete-se a cumprir as disposições 
legais e as normas que se encontrem em vigor em cada momento em matéria fiscal, laboral, de Segurança 
Social, de segurança e saúde, de prevenção de acidentes laborais e as de índole ambiental. Além disso, 
compromete-se a assegurar o respeito pelas iniciativas nas quais a CEPSA participa, adoptando no desen-
volvimento das actividades do pessoal próprio ou subcontratado, os compromissos emanados da Declara-
ção Universal dos Direitos do Homem, das Convenções Fundamentais da Organização Internacional do 
Trabalho e os Princípios do Pacto Global das Nações Unidas. 

 
O Fornecedor compromete-se a substituir ou corrigir, prontamente e sem custos para a CEPSA, qualquer bem for-
necido que não cumpra os requisitos identificados nas alíneas anteriores do presente artigo. Caso o Fornecedor não 
cumpra o seu dever de corrigir ou substituir, o anteriormente estabelecido, a CEPSA reserva-se o direito de proceder 
directamente à referida substituição ou correcção, imputando ao Fornecedor os gastos em que incorrer.  
 
O Fornecedor garante à CEPSA que os bens fornecidos se encontram livres de taxas e ou encargos devidos a ter-
ceiras partes, não identificadas ou conhecidas pela CEPSA. O Fornecedor eximirá e indemnizará a CEPSA de qual-
quer despesa, encargo ou taxa resultantes do incumprimento das obrigações contratuais do Fornecedor com os seus 
próprios fornecedores, empreiteiros, empregados, agentes ou qualquer pessoa física ou jurídica com a qual tenha 
estabelecido um compromisso de qualquer natureza. 
 
Do mesmo modo, o Fornecedor manterá a CEPSA livre de qualquer responsabilidade e prejuízo, indemnizando-a 
por qualquer perda, garantia financeira, custo, dano ou despesa em que incorra por causa de qualquer processo ou 
acção contra ele, como consequência do uso ou da venda dos bens fornecidos. A CEPSA reserva-se o direito de 
assistir na defesa contra estes processos ou acções ou, caso assim o decida, assumir por si mesma a defesa nestes 
pedidos ou acções, utilizando os seus próprios advogados. 
 
O Fornecedor eximirá e indemnizará a CEPSA de todos os danos ou despesas que, por força da responsabilidade 
decorrente da lei, recaiam sobre este Fornecedor, bem como relativamente aos danos e prejuízos resultantes de 
lesões ou morte de qualquer pessoa ou pessoas, sejam quem forem, e/ou por danos em propriedades, a quem quer 
que pertençam, resultantes da realização dos trabalhos de instalação e/ou de implementação dos bens e/ou equi-
pamentos fornecidos à CEPSA. 
 
O Fornecedor garante que detém as concessões, licenças, autorizações e direitos necessários dos titulares para 
executar o objecto da Ordem de compra ou Contrato, correndo por sua exclusiva conta o pagamento dos correspon-
dentes direitos e respondendo perante a CEPSA por qualquer reclamação que decorra do seu incumprimento. 
 
O Fornecedor manterá a CEPSA fora de qualquer processo ou acção por infracção de direitos de propriedade indus-
trial ou intelectual resultantes da utilização ou venda dos bens fornecidos, garantindo a suas expensas exclusivas a 
defesa da CEPSA em qualquer das situações referidas.  
 
 
12. AVALES 
 
Caso seja necessário, segundo o critério da CEPSA, garantir o cumprimento das obrigações associadas ao forneci-
mento do equipamento ou material solicitados, o Fornecedor deverá constituir uma garantia bancária autónoma, à 
primeira interpelação, com renúncia expressa ao benefício da excussão prévia e ou a qualquer meio de defesa pró-
prio ou que lhe possam competir, de carácter irrevogável, com um período de validade até ao integral cumprimento 
pelo Fornecedor de todas as obrigações e condições que tenham estabelecidas quando ao equipamento ou do ma-
terial, incluindo a resolução de todos os problemas que possam surgir após a recepção do indicado equipamento ou 
material, bem como a realização da entrega de todos os documentos relativos ao cumprimento das garantias e es-
pecificações estipuladas na documentação contratual. 
 
 
13. INSPECÇÃO E QUALIDADE 
 
A CEPSA, através dos seus representantes autorizados, reserva-se o direito de inspeccionar o cumprimento dos 
requisitos dos equipamentos ou materiais contratados, nos armazéns ou oficinas do Fornecedor e/ou nos dos res-
pectivos subcontratados, antes da sua expedição e entrega à CEPSA. Esta inspecção não exime o Fornecedor da 
responsabilidade de fornecer os equipamentos ou os materiais em estrita conformidade com as especificações e 
requisitos contratados e os que legalmente forem aplicáveis, nem dos deveres associados às garantias convencio-
nadas. 
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14. GESTÃO AMBIENTAL 
 
O Fornecedor será responsável pelo desenvolvimento e implementação das operações de gestão ambiental que lhe 
sejam aplicáveis ao abrigo da legislação em vigor, assumindo a responsabilidade e os custos inerentes a essa obri-
gação. 
 
O Fornecedor deverá comunicar quais os produtos incluídos no fornecimento que são, ou podem tornar-se, perigo-
sos ou nocivos para a saúde e/ou o meio ambiente. 
 
O Fornecedor será responsável pelo cumprimento, a seu encargo, de toda a regulamentação e legislação em vigor, 
quer se trate de legislação internacional, comunitária, nacional, das regiões autónomas ou local ou procedimentos 
adoptados pela CEPSA em matéria ambiental, incluindo as normas ambientais de cada instalação e as normas am-
bientais gerais da CEPSA que lhe sejam aplicáveis, actuando com a máxima diligência para cumpri-las e assegurar 
o cumprimento das referidas normas pela CEPSA relativamente aos bens objecto do fornecimento. 
 
 
O Fornecedor garante que não existem vícios ocultos, reclamações, denúncias e/ou acções pendentes, infracções 
administrativas ou sanções relativas a qualquer incumprimento nesta matéria, responsabilizando-se por qualquer 
questão que venha a surgir relacionada com estas matérias. 
 
 
15. SEGURANÇA, SAÚDE NO TRABALHO E PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS 
 
O Fornecedor será o único responsável pelo cumprimento de todas as disposições legais aplicáveis, bem como pelo 
cumprimento de todos procedimentos adoptados pela CEPSA que se mostrem aplicáveis em matéria de Segurança 
e Saúde no Trabalho, bem como de Prevenção de Riscos do Trabalho, obrigando-se a fazer respectiva implementa-
ção. 
 
O Fornecedor declara e garante que não existem vícios ocultos, reclamações, denúncias e/ou de acções pendentes, 
infracções administrativas ou sanções relativas a qualquer incumprimento nesta matéria, responsabilizando-se por 
qualquer questão que venha a surgir relacionada com estas matérias. 
 
 
16. SEGUROS 
 
Sem prejuízo da sua responsabilidade no que respeita a Ordem de compra e/ou Contrato e sem que a presente 
cláusula limite a mesma, o Fornecedor deverá subscrever e manter permanentemente em vigor, pelo período do 
Contrato ou da Ordem de compra, os seguros a seguir descritos.  
 

a) a) Seguros obrigatórios de acidentes de trabalho de todos os respectivos trabalhadores atribuídos aos 
trabalhos. 

 
c) b) Seguro de Carga dos bens e/ou equipamentos objecto do Contrato ou da ordem de compra, de a-

cordo com as condições de compra e do INCOTERM estabelecidos no Contrato ou na ordem de com-
pra, tendo como âmbito de cobertura a Cláusula A das “Institute Cargo Clauses” ou outro que venha a 
ser indicado pela CEPSA. 

 
d) Seguro de Carga dos bens e/ou equipamentos objecto do Contrato ou da ordem de compra, de acordo 

com as condições de compra e do INCOTERM estabelecidos no Contrato ou na ordem de compra, ten-
do como âmbito de cobertura a Cláusula A das “Institute Cargo Clauses” outro que venha a ser indica-
do pela CEPSA. 

 
Antes de iniciar o fornecimento, o Fornecedor deverá entregar à CEPSA um certificado dos seguros contratados. 
Este certificado será integrado no Contrato ou na ordem de compra como anexo. 
 
O fornecedor compromete-se a informar a CEPSA, por escrito, de qualquer ocorrência passível de afectar a validade 
e as condições dos seguros contratados. 
 
A CEPSA não se responsabilizará, em nenhuma circunstância, pelos limites de indemnização, franquias ou exclu-
sões previstas nas Apólices do Fornecedor. 
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Todos os seguros referidos na presente cláusula devem incluir uma cláusula específica em que venha definido que a 
seguradora renunciará a quaisquer direitos de regresso sobre a CEPSA. 
 
O Fornecedor deverá requerer aos subcontratados, sob a sua exclusiva responsabilidade, que mantenham a mesma 
política de responsabilidades e seguros exigida à Empresa Contratada. Tal não eximirá a Empresa Contratada da 
sua responsabilidade face à CEPSA. 
 
 
17. CEDÊNCIA E SUBCONTRATAÇÃO 
 
O Fornecedor não poderá subcontratar nem ceder ou transferir, na totalidade ou em parte, o Contrato ou a Ordem de 
compra, assim como nenhum dos direitos e deveres deles resultantes, sem aprovação prévia por escrito da CEPSA. 
 
O Fornecedor compromete-se a realizar os fornecimentos directamente, não podendo subcontratá-los a terceiros 
sem autorização prévia, expressa e por escrito, da CEPSA. 
 
No pressuposto que a CEPSA possa autorizar a subcontratação, caberá ao Fornecedor submeter à CEPSA a lista 
das empresas que possam vir a ser subcontratadas para que esta proceda à respectiva homologação, se assim o 
entender, antes da formalização do Contrato. 
 
Ficam expressamente excluídos de subcontratação os trabalhos de assistência técnica especializada que sejam 
acordados em cada caso entre a CEPSA e o Fornecedor, quer aquando da planificação dos trabalhos, quer quando 
a CEPSA assim o eventualmente requeira. 
 
Nos casos em que seja aplicável, o Fornecedor apenas poderá subcontratar serviços às empresas que cumpram os 
requisitos estabelecidos pela CEPSA e previamente homologados por esta. 
 
O Fornecedor assume total responsabilidade pelos trabalhos que tiver subcontratado a terceiros e responderá sem-
pre perante a CEPSA relativamente a qualquer circunstância associada à realização dos serviços subcontratados, 
bem como a qualquer incumprimento das normas em vigor em matéria de subcontratação. 
 

 
18. PENALIZAÇÕES 
 
Por atraso na entrega: 
 
Estabelecer-se-ão no pedido de proposta. Em caso de omissão e com carácter geral, será aplicada uma penalização 
correspondente a 3% do valor dos equipamentos ou materiais não entregues no prazo estabelecido, por cada sema-
na de atraso ou fracção de tempo, até ao máximo de 21% do valor total da Ordem de compra que integre os equi-
pamentos ou materiais. 
 
Por incumprimento de garantias específicas do equipamento, serviço ou produto:  
 
Para todos os bens, serviços ou produtos que o exijam, deverão ser estabelecidas garantias operacionais relativas 
ao rendimento/consumo do bem fornecido. 
 
Em caso de incumprimento das garantias operacionais, o Grupo CEPSA poderá optar entre accionar as disposições 
do Artigo 5 das presentes “Condições Gerais de Compra de Bens”, ou limitar-se à cobrança de uma penalização 
equivalente ao valor da perda de rendimento, cujo montante será calculado multiplicando por 10 o excesso do con-
sumo energético anual efectivo sobre o consumo anual estabelecido nos respectivos documentos contratuais. 
 
As penalizações serão descontadas directamente do pagamento das facturas pendentes de liquidação ou da caução 
estabelecida, se existir. 
 
 
19. RESOLUÇÃO DO CONTRATO OU CANCELAMENTO DA ORDEM DE COMPRA 
 
A CEPSA reserva-se o direito de fazer cessar em qualquer momento o Contrato ou a Ordem de compra sem incorrer 
em qualquer despesa, mediante a simples comunicação dessa intenção ao Fornecedor por carta, fax ou correio 
eletrônico, no todo ou em parte, desde que: 
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a) Em relação ao Fornecedor, ocorra um/uma: 

Penhora, insolvência, concordata, acordo de credores, gestão controlada ou convocação de credores, ainda 
que extrajudicial, arresto, arrolamento, imposição de selos ou outra qualquer providência semelhante decre-
tada contra o Fornecedor, dissolução. 

 
b) A entrega dos bens objecto de uma ordem de compra não seja realizada no prazo de cinco semanas conta-

das a partir do fim do prazo de entrega especificado na ordem de compra. 
 

c) O Fornecedor deixe de cumprir qualquer das garantias e ou de pagar indemnizações estabelecidas nas 
presentes Condições Gerais de Compra de Bens para o Grupo CEPSA, bem como no Contrato ou na or-
dem de compra. 

 
d) O Fornecedor entre em situação de incumprimento das condições de segurança impostas para a execução 

dos trabalhos de montagem e instalação dos bens fornecidos, nas instalações da CEPSA. 
 

e) Em qualquer outro caso expressamente previsto no Contrato ou na Ordem de compra, mesmo que seja dis-
tinto dos anteriormente indicados; 

 
Caso se verifique a resolução do Contrato ou o cancelamento da Ordem de compra por qualquer dos motivos anteri-
ormente indicados, o Grupo CEPSA reserva-se o direito de executar as cauções ou de não devolver qualquer entre-
ga parcial, sem prejuízo de que, para defesa dos seus direitos, interponha contra o Fornecedor uma acção por preju-
ízos e danos. 
 
Da mesma forma, a CEPSA poderá terminar o Contrato ou a Ordem de compra em qualquer momento, no todo ou 
em parte, mediante a simples comunicação dessa intenção ao Fornecedor por carta, fax ou correio eletrônico. Após 
a recepção deste comunicado, o Fornecedor deverá suspender todos os trabalhos relacionados com a Ordem de 
compra. 
 

A partir desta comunicação, o pagamento do trabalho realizado e/ou dos bens armazenados no momento de recep-
ção do aviso de cessação será negociado entre o Fornecedor e a CEPSA, respeitando as regras de equidade e com 
base no Contrato estabelecido. 
 
 
20. FORÇA MAIOR 
 
Nenhuma das partes será considerada responsável pelo incumprimento de qualquer das suas obrigações derivadas 
do Contrato ou da ordem de compra no caso da execução dos mesmos registar atrasos ou seja impossibilitada por 
motivos de força maior. 
 
A suspensão das obrigações contratuais vigorará enquanto se mantiverem as circunstâncias do motivo de força 
maior. 
 
Em todas as situações de força maior, a parte afectada informará por escrito a outra parte, no prazo máximo de 
quinze (15) dias, apresentando todos os meios e documentação ao seu alcance, manifestando o motivo de força 
maior e adoptando todas as medidas ao seu alcance para solucionar a causa da suspensão no prazo mais curto 
possível. 
 
Caso decorrido o prazo de três (3) meses não tenha cessado o motivo de força maior, qualquer das partes poderá 
invocar a resolução do Contrato. 
 
 
21. CONFIDENCIALIDADE 
 
Toda a informação colocada à disposição do Fornecedor pela CEPSA em virtude dos Contratos ou das Ordens de 
compra, formalizados entre ambos, incluindo as plantas, projectos e especificações entregues pela CEPSA ao For-
necedor, relativos aos Contratos ou Ordens de compra, é exclusiva propriedade da CEPSA e será tratada como 
confidencial, comprometendo-se o Fornecedor a não revelar essa informação nem a facultar cópias ou reproduções 
da mesma a terceiros sem autorização prévia da CEPSA, concedida por escrito em cada caso individual, com ex-
cepção da informação que seja de domínio público ou que seja solicitada por uma autoridade administrativa ou judi-
cial. 
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O fornecedor responderá pelos respectivos colaboradores ou assessores que tenham tido acesso a esta informação, 
zelando para que respeitem integralmente esta obrigação, reservando-se a CEPSA o direito ao accionamento das 
medidas legais que considere adequadas à defesa dos seus interesses por força do incumprimento desta obrigação. 
 
O Fornecedor não poderá fazer referência, descrever ou utilizar, para fins publicitários ou outros, nenhum material ou 
documento objecto do Contrato ou da ordem de compra, incluindo aqueles aspectos que possam afectar a imagem 
da CEPSA, como sejam marcas, logótipos, etc., sem autorização prévia por escrito da CEPSA. 
 
 
22. PROTECÇÃO DE DADOS 
 
Todos os dados são considerados confidenciais, arquivados e conservados durante o período de tempo necessário 
para a prestação do serviço ou produto, ou cumprimento das obrigações legais em conformidade com a legislação 
em vigor.  

Nos termos da legislação aplicável e referente à protecção de dados pessoais, a Empresa Contratada obriga-se a 
cumprir com rigor a legislação vigente contratualmente estabelecido sobre esta matéria.  

 
23. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 
 
A documentação contratual reger-se-á pela legislação portuguesa, sendo interpretada à luz da mesma. 
 
 
24. JURISDIÇÃO 
 
Em caso de dúvida ou discrepância sobre a interpretação ou execução das presentes “Condições Gerais de Compra 
de Bens”, o Grupo CEPSA e o Fornecedor renunciam ao foro da respectiva comarca, sujeitando-se à jurisdição dos 
tribunais de Lisboa. 
 
 
 


