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1. DEFINIÇÃO DOS PREÇOS

1.1 Os preços da nossa proposta são em Euros, líquidos e sujeitos ao IVA em vigor à data 

da faturação. 

1.2 Nas situações de prestação de serviços fora das nossas instalações, os preços de Mão-

de-Obra foram calculados para o horário normal de trabalho (2ª a 6ª feira, das 8:00 às 

12:00 e das 13:00 às 17:00 Horas). 

1.3 Os preços são revisíveis de acordo com a legislação em vigor. 

1.4 O Valor Global apresentado não inclui Erros e Omissões, excepto quando 

expressamente escrito nas Condições Particulares da Proposta. Os preços são limitados 

às quantidades de trabalhos e equipamentos indicadas na Proposta. 

1.5 Os preços indicados na nossa proposta correspondem aos bens disponibilizados nas 

instalações da Modulaquadro (EXW Incoterms 2000). 

1.6 A Modulaquadro não será responsável por dificuldades no cumprimento que 

resultem de impedimentos impostos por disposições legais ou administrativas, nacionais 

e internacionais. 

2. PRAZO DE ENTREGA

2.1 Os prazos de entrega são os constantes da nossa proposta e terão início uma vez 

satisfeitas, pelo Cliente, todas as condições técnicas, comerciais e financeiras necessárias 

ao fornecimento. 

2.2 A Modulaquadro reserva-se o direito de efetuar entregas parciais e em separado. 

2.3 Os equipamentos consideram-se entregues ao Cliente com a comunicação a este que 

os mesmos se encontram à disposição do Cliente nas instalações da Modulaquadro. 

2.4 Os atrasos nas entregas apenas serão considerados como imputáveis à 

Modulaquadro desde que devidos a culpa desta, e, salvo disposição legal imperativa em 

contrário, não poderão ser invocados para reclamação de indemnizações por prejuízos 

directos ou indirectos, nem poderão constituir fundamento para rescisão contratual ou 

para reduções de pagamento. 

2.5 A indicação de prazos de entrega dever-se-á entender sempre como sujeita a 

confirmação. 

3. MORA NOS PAGAMENTOS

3.1 A Modulaquadro reserva-se o direito de debitar juros de mora de acordo com o 

estipulado no artigo 326.º no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 18/2008, de 29 de janeiro, se os pagamentos forem efectuados para além dos prazos 

e estabelecidos. 

3.2 A Modulaquadro reserva-se ainda ao direito de suspender o fornecimento de 

equipamentos ou prestar os serviços objeto da proposta caso se verifiquem atrasos nos 

pagamentos de faturas vencidas. 

4. GARANTIA

4.1 O período de garantia inicia-se com a entrega dos equipamentos. 

4.2 A garantia cobre exclusivamente defeitos de fabrico e/ou de montagem imputáveis à 

Modulaquadro e não abrange vícios ou defeitos derivados do uso dos equipamentos, de 

manutenção imprópria ou incorreta, de negligência, de acidentes, de abusos, de falta ou 

deficiente instalação ou manutenção, de deterioração normal, de ambiente impróprio, 

de influência química, elétrica ou eletroquímica externa, de intervenções, operações ou 

modificações não autorizadas ou inobservância das instruções contidas no respetivo 

manual de operação. 

4.3 Não se encontra abrangida pela garantia a substituição de componentes que possam 

ser considerados consumíveis como lâmpadas, fusíveis ou similares.  

4.4 Caso durante o período de garantia o Cliente detete quaisquer defeitos nos 

equipamentos, deve informar a Modulaquadro num prazo máximo de 30 dias após a sua 

identificação, descrevendo pormenorizadamente os defeitos e colocando os 

equipamentos à disposição para reparação ou substituição, conforme mais apropriado, 

sob pena de caducar a garantia. A disponibilização dos equipamentos para reparação 

será feita pela entrega dos mesmos nas instalações da Modulaquadro, podendo em 

alternativa o cliente facilitar o acesso no local em que se encontram instalados desde que 

em território Nacional. 

4.5 A Modulaquadro suportará os custos relativos à reparação ou substituição das peças ou dos 

equipamentos defeituosos e/ou defeitos de montagem, que ocorrerá no mínimo período de 

tempo necessário para executar testes, alterações, reparações e substituições. O período de 

reparação ou substituição dos equipamentos defeituosos de modo algum implicará o 

prolongamento da garantia 

4.6 Qualquer reparação ou substituição de equipamentos defeituosos, executada pelo Cliente 

ou por terceiros, depois de entregues pela Modulaquadro, sem o prévio consentimento escrito, 

fará caducar imediatamente e definitivamente a garantia. 

4.7 Para além da responsabilidade antes indicada, a Modulaquadro não será responsável por 

quaisquer danos especiais, indiretos, incidentais ou consequências que resultem de 

equipamentos por si fornecidos e/ou montados, nem assumirá qualquer compensação ou 

indemnização, por danos emergentes ou lucros cessantes. 

4.8 A presente garantia substitui plenamente quaisquer outras garantias, expressas ou 

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

fornecidos pela Modulaquadro.  

5. LIMITES DE FORNECIMENTO

5.1 O fornecimento de equipamentos é limitado às quantidades que se encontram 

discriminadas em qualidade e em quantidade na Proposta. 

6. RESERVA INTELECTUAL E INDUSTRIAL E DE PROPRIEDADE

6.1 Todos os elementos enviados na Proposta são propriedade intelectual e industrial da 

Modulaquadro, não podendo ser reproduzidos ou usados para qualquer outro propósito, sem 

prévia autorização desta. 

6.2 A Modulaquadro reserva o direito de propriedade de todos os equipamentos fornecidos até 

a total liquidação da sua faturação. 

7. OUTRAS CONDIÇÕES

7.1 A Modulaquadro encontra-se à disposição para estudar outras condições comerciais ou 

técnicas que eventualmente venham a ser propostas pelo Cliente, durante a fase de negociação 

da proposta. 

7.2 Todas as condições constantes das propostas estão sujeitas a confirmação pela 

Modulaquadro aquando da aceitação da encomenda. 

7.3 Quaisquer alterações ou aditamentos à encomenda só serão válidos depois de aceites por 

escrito pela Modulaquadro. 

7.4 As presentes Condições Gerais de Venda vigorarão na medida em que não contrariem 

condições particulares indicadas na Proposta. Havendo um documento contratual assinado pelo 

Cliente e a Modulaquadro, aplicar-se-ão, por ordem decrescente de prevalência, as disposições 

constantes desse documento, as condições particulares indicadas na proposta e as presentes 

Condições Gerais de Venda. 

8. PROTEÇÃO DE DADOS

8.1 Caso o Cliente transmita dados pessoais para a Modulaquadro no âmbito de negociações 

e/ou em aplicação das presentes Condições Gerais de Venda, o Cliente garante ter cumprido 

todas as formalidades legais relativas à transmissão de dados pessoais, nomeadamente, em 

matéria de autorização e direito à informação.  

8.2. O Cliente garante ainda tratar os eventuais dados pessoais que lhe sejam transmitidos pela 

Modulaquadro de acordo com as regras legais aplicáveis, em especial as de segurança. 

9. LEI E FORO COMPETENTE

9.1. As presentes condições regem-se pelo disposto na Lei Portuguesa, a qual se aplica em tudo 

o omisso nas mesmas, sem prejuízo do disposto no ponto 7.4 supra. Sempre que não for 

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

competente será o relativo ao concelho de Moita. 


