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CONTRATO ESPECIFICO DE SERVIÇOS 

para a implementação do Contrato Quadro FC.15.ICT.0 005.1.0   

Contrato Específico N° XX  
 

 
O Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (seguidamente designado por 
"EMCDDA"), representado para efeitos da assinatura do presente contrato especifico por [nome 
completo do Chefe da unidade, Unidade], 

 
como primeiro outorgante, 
 
e 
 
[denominação oficial completa] 
[forma jurídica oficial] 
[número de registo legal] 
[endereço oficial completo] 
[número de Fiscal de Contribuinte] 
 
(seguidamente designado(a) pelo(a) "Contratante"), representado(a) para efeitos da assinatura do 
presente contrato por [nome completo e função] 
 
por outro lado, 

 
CONCORDAM 

 
As seguintes cláusulas na implementação do Contrato Quadro [número do contrato quadro] assinado 
entre o EMCDDA e o/a Contratante em [data de assinatura do contrato quadro]   
 
1. Preambulo  
 

1.1. O presente contrato específico é baseado na lista de preços e serviços anexa ao Contrato 
 Quadro [número do contrato quadro] como Anexo [número do anexo].  

1.2. Todas as outras disposições do Contrato Quadro que não são objeto do presente 
 contrato específico mantêm-se inalteradas e são automaticamente de aplicação.  

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1  O presente contrato específico [breve descrição dos serviços]. 

3. DURAÇÃO  
3.1.  O presente contrato específico entrará em vigor a [data de entrada em vigor do contrato 
 específico] após ter sido assinado por ambas as partes contratantes. 

3.2. O presente contrato específico é concluído por um período de 12 meses, sendo o período de 
 vigência de [preencher]  
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4. EXECUÇÃO 

4.1 O/A Contratante compromete-se a disponibilizar os serviços em questão nas instalações do 
 EMCDDA situadas no Cais do Sodré, durante o período de vigência deste contrato. 

5.  PREÇOS E PAGAMENTOS 
 

5.1 De acordo com o Anexo [número do anexo], do Contrato Quadro [número do contrato quadro], 
 o custo para os serviços abrangidos neste contrato pelo período de vigência é de [montante em 
 algarismos e por extenso] euros, abrangendo todas as tarefas executadas. 

5.2 O EMCDDA compromete-se a pagar ao/à Contratante os custos relativos aos serviços 
contratados  de acordo com os preços indicados no Anexo [número do anexo] do Contrato Quadro, 
segundo  as modalidades indicadas nos pontos [preencher].  
 

 

ASSINATURAS  
 

Pelo(a) Contratante, 
[Denominação da empresa/nome 

próprio/apelido/função] 
 
 

assinatura[s]: _______________________ 

Pelo EMCDDA, 
[nome próprio/apelido/função] 

 
 
 

assinatura[s]: _______________________ 
  

 
Feito em Lisboa, em duplicado em português, e assinado por ambas as partes em [data a preencher 
pelo EMCDDA, enquanto entidade contratual]. 
 

 
 


