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CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA E DE CONTRATAÇÃO DO GRUPO REPSOL EM PORTUGAL 

 

1. TERMINOLOGIA 

Para maior clareza e compreensão das presentes Condições Gerais, estabelece-se a seguinte terminologia: 

- Repsol: empresa do Grupo que age como parte compradora e/ou contraente em cada Compra e/ou Contratação. 

- Compra: operação na qual o preço corresponde maioritariamente à aquisição de bens.  

- Contratação: operação na qual o preço corresponde maioritariamente à aquisição de obras e/ou serviços e, por 

conseguinte, ao fornecimento de mão-de-obra. Tanto uma compra como uma contratação poderão incluir 

componentes de obras, bens e serviços. Durante a descrição das presentes Condições, os termos compra e contratação 

serão considerados termos equivalentes. 

- Nota de Encomenda: documento formal emitido ao fornecedor, onde se fixam os preços, os prazos e as condições a 

serem aplicados ao fornecimento de um bem ou à prestação de um serviço à entidade que adjudicou a compra ou a 

contratação. Em determinadas alturas este documento assume, simultaneamente, o carácter de contrato e de Nota de 

Encomenda de fornecimento. 

- Contrato: documento formal entre as partes onde são fixados os preços, os prazos e as condições para a realização de 

uma obra ou a prestação de um serviço. 

- Fornecedor: a entidade adjudicatária de uma Nota de Encomenda. 

- Empreiteiro: a entidade adjudicatária de um Contrato. 

- Caderno de Encargos Particulares: também designado como Condições Particulares ou Petição de Proposta. Toda a 

documentação em que se incluem os requisitos, de qualquer natureza, necessários para que o Fornecedor/Empreiteiro 

forneça o bem ou execute as obras e os serviços sob a forma e a qualidade requeridas. 

 

2. CONDIÇÕES GERAIS DE COMPRA E CONTRATAÇÃO 

2.1. Validade e preferência da documentação contratual 

2.1.1. As Condições Gerais constituem as bases da Compra de bens e/ou da Contratação de obras e/ou de serviços que serão 

dadas a conhecer aos Fornecedores/Empreiteiros no processo da Gestão de Compras/Contratação e que integrarão a 

documentação contratual que for estabelecida na Nota de Encomenda/Contrato, em todos os seus termos e condições. 

2.1.2. Estas Condições Gerais poderão ser complementadas com Condições Particulares que, em caso de contradição, 

prevalecerão em detrimento das Condições Gerais. No caso de haver divergência entre os documentos que instruam uma 

mesma Nota de Encomenda/Contrato ou Caderno de Encargos, o particular prevalecerá sobre o geral, sendo a ordem de 

preferência ou de prioridade a seguinte: 

- As eventuais alterações a Nota de Encomenda/Contrato, expressamente acordadas por escrito e posteriores à sua 

datam de emissão.  

- A Nota de Encomenda/Contrato e a respectiva documentação anexa. 

- As eventuais alterações às Especificações Técnicas solicitadas. 

- As Especificações Técnicas solicitadas. 

- As alterações às Condições Particulares e/ou Gerais. 

- As Condições Particulares de Petição de Propostas. 

- As Condições Gerais de Compra e de Contratação. 

- Os esclarecimentos formulados por escrito pelo Fornecedor/Empreiteiro, posteriormente à sua proposta e aceites pela 

Repsol. 

- A proposta do Fornecedor/Empreiteiro. 

2.1.3. Não se aceitarão outras Condições Gerais de Venda do Fornecedor/Empreiteiro, diferentes das estabelecidas no presente 

documento, salvo aceitação expressa total ou parcial das mesmas pela Repsol. 

2.1.4. Serão consideradas nulas e sem valor as condições e as especificações que o Fornecedor/Empreiteiro incluir nas suas 

guias de entrega, facturas ou outros documentos trocados pelas partes, que contradigam as condições expressas 

estabelecidas na Nota de Encomenda/Contrato. 

2.1.5. Os Contratos de obras e/ou de serviços manter-se-ão em vigor durante o período de execução dos trabalhos objecto dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido na documentação contratual. Se tiver sido determinada uma data limite e a 
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duração dos referidos trabalhos ultrapassar esta data, o Contrato será tacitamente prorrogado por períodos mensais 

sucessivos, salvo a denúncia por escrito, de qualquer das partes, com uma antecedência mínima de trinta dias da data 

limite ou de qualquer das prorrogações. 

 Contudo, serão indicadas na documentação contratual as cláusulas de aplicação em matéria de cumprimento de prazos de 

execução e de prorrogações dos mesmos. 

2.2. Obrigações e responsabilidades do Fornecedor/Empreiteiro 

2.2.1. O Fornecedor/Empreiteiro obriga-se a executar as obras e os serviços e o fornecimento dos bens no prazo estipulado na 

Nota de Encomenda/Contrato e/ou nos seus anexos e a cumprir rigurosamente todas as obrigações de carácter técnico, 

administrativo, fiscal, laboral, legal e quaisquer outras vinculadas à relação contratual. 

2.2.2. O Fornecedor/Empreiteiro deverá entregar toda a documentação que lhe for requerida pela Repsol na Nota de 

Encomenda/Contrato, quer em termos de prazo quer de quantidade, bem como qualquer outra informação ou documento 

de qualquer natureza que as normas ou regulamentações aplicáveis ao fornecimento e/ou serviço possam requerer. 

2.2.3. O Fornecedor/Empreiteiro, a Nota de Encomenda da Repsol, deverá justificar por meio de documentação o cumprimento 

das obrigações descritas nos parágrafos anteriores. A falta da apresentação ou a apresentação insuficiente de tal 

documentação justificativa constituirá um incumprimento grave das suas obrigações. 

2.2.4. De acordo com a natureza da Nota de Encomenda/Contrato, o Fornecedor/Empreiteiro nomeará os Responsáveis na sua 

Organização pelo fornecimento de bens e/ou contratação de obras e/ou serviços que estejam estabelecidos nas Condições 

Particulares do mesmo, e comunicá-lo-á ao respectivo Coordenador da Repsol.  

2.2.5. O Fornecedor/Empreiteiro é responsável pelo pagamento pontual dos salários, das contribuições para a segurança social e 

de qualquer outra compensação ou indemnização de natureza laboral ou de qualquer outra índole que, por qualquer causa, 

os seus empregados tenham direito a receber, e manterão a Repsol ilesa perante qualquer reclamação derivada do 

incumprimento de tal obrigação. 

2.2.6. O Fornecedor/Empreiteiro deverá cumprir as normas legais vigentes e outras normas como as das Convenções 

Fundamentais da Organização Internacional do Trabalho relativas aos direitos laborais. 

2.2.7. O Fornecedor/Empreiteiro deverá cumprir todas as disposições relativas a Higiene, Segurança e Ambiente e que estejam 

em vigor e que sejam aplicáveis a Nota de Encomenda/Contrato e, em qualquer caso, as disposições estabelecidas no 

regulamento e na prática interna do Grupo Repsol. 

2.2.8. O Fornecedor/Empreiteiro e/ou os seus subempreiteiros serão responsáveis perante a Repsol e indemnizarão e manterão 

ilesa a Repsol e todas as Empresas restantes do Grupo Repsol no que respeita a reclamações por danos, perdas ou 

destruição das propriedades dos mesmos e/ou de terceiros, ou por acidentes corporais e morte do pessoal dos mesmos ou 

de terceiros derivados da execução por parte do Fornecedor/Empreiteiro e/ou dos seus subempreiteiros das suas 

obrigações contratuais ou legais.  

2.2.9. O Fornecedor/Empreiteiro e/ou os seus subempreiteiros serão responsáveis perante a Repsol e perante as Empresas 

restantes do Grupo Repsol, por quaisquer danos que ele(s), bem como as pessoas pelas quais devem responder legal ou 

contratualmente, possam ocasionar à Repsol ou às Empresas do seu Grupo, causados por uma acção ou omissão no 

cumprimento das obrigações derivadas da Nota de Encomenda/Contrato por parte do Fornecedor/Empreiteiro ou por 

qualquer das pessoas mencionadas. 

2.2.10. O Fornecedor/Empreiteiro garante a indenidade da Repsol perante eventuais reclamações dos trabalhadores do 

Empreiteiro envolvidos na execução do presente contrato, ou dos seus subempreiteiros, a qual será defendida o 

transaccionada pelo Empreiteiro, o qual, além disso, suportará os custos de defesa e as quantias ou declarações objecto de 

transacção, ou incluídas numa sentença condenatória firme. 

2.2.11. Desta forma, o Fornecedor/Empreiteiro garante a indenidade da Repsol perante qualquer penalização administrativa, ou 

de qualquer outra natureza, que lhe tenha sido eventualmente imposta resultante, directa ou indirectamente, dos serviços 

prestados durante a execução da Nota de Encomenda/Contrato. 

2.2.12. No caso de incumprimento por parte do Fornecedor/Empreiteiro das obrigações assinaladas nos parágrafos anteriores, a 

Repsol terá o direito de deduzir nas certificações/facturas seguintes, a serem pagas pela Repsol, os montantes a que 

ascendam as ditas reclamações ou sanções não atendidas pelo Fornecedor/Empreiteiro, bem como os gastos de defesa em 

que tenha incorrido a Repsol devido a tal incumprimento. 

2.2.13. A responsabilidade fixada na cláusula 2.2.8 será alargada e será igualmente exigível durante o Período de Garantia. 

2.2.14. Nenhuma das partes, Fornecedor/Empreiteiro ou a Repsol, será responsável por danos consequenciais que a outra parte 

possa sofrer derivados, directa ou indirectamente, da execução do presente contrato, incluindo mas não se limitando a 

perdas de uso, perdas de benefícios e quebras de negócio. 

2.3. Obrigações e responsabilidades das empresas do Grupo Repsol. 

2.3.1. O pagamento dos bens, obras e/ou serviços segundo os preços e as condições estipulados na Nota de 

Encomenda/Contrato. 
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2.3.2. A Repsol nomeará um Coordenador para os trabalhos relacionados com as obras e os serviços, que facultará ao 

Empreiteiro todas as informações da sua responsabilidade e estabelecida no Contrato para a execução do mesmo. 

2.3.3. O fornecimento da documentação e dos materiais correspondentes, segundo o especificado nas Condições Particulares da 

Nota de Encomenda/Contrato. 

2.4. Cessão da Nota de Encomenda/contrato e subcontratação. 

2.4.1. As obras, bens e serviços abrangidos pela Nota de Encomenda/Contrato não poderão ser delegados ou subcontratados, 

total ou parcialmente, sem autorização prévia, e por escrito, da Repsol. 

2.4.2. Para a obtenção da autorização prévia de subcontratação, o Fornecedor/Empreiteiro deverá exigir ao Subempreiteiro toda 

a documentação prevista na Nota de Encomenda de Proposta e nas presentes Condições Gerais, bem como um 

compromisso por escrito relativo ao cumprimento de todas e cada uma das cláusulas da Nota de Encomenda/Contrato e 

da sua documentação anexa, devendo proceder à entrega imediata de toda esta documentação à Repsol. 

2.4.3. A autorização para os Fornecedores/Empreiteiros não qualificados pela Repsol, e para os quais este considere necessária 

a sua qualificação, poderá ser condicionada pelo resultado do processo de qualificação que a Repsol realizar num curto 

prazo. 

2.4.4. No caso do emprego de subempreiteiros, o Fornecedor/Empreiteiro continuará a ser o principal responsável perante a 

Repsol, no que respeita ao cumprimento das obrigações derivadas da Nota de Encomenda/Contrato mesmo quando se 

trate de obras, bens ou serviços directamente fornecidos/prestados pelo subempreiteiro autorizado. Sem prejuízo do 

referido, a Repsol poderá a qualquer momento inspeccionar e vigiar os trabalhos executados pelo subempreiteiro e o 

cumprimento deste relativamente às suas obrigações. 

2.5. Condições económicas e impostos 

2.5.1. Os preços constantes da Nota de Encomenda/Contrato, e/ou dos seus anexos, serão entendidos como fixos e não 

susceptíveis de serem revistos até ao cumprimento total e correcto da Nota de Encomenda/Contrato, salvo indicação 

expressa em contrário, e incluirá todos os impostos, tributos, encargos, taxas e direitos, com excepção do Imposto sobre o 

Valor Acrescentado, ou imposto equivalente, que constará em separado como parcela independente. 

2.5.2. Não serão pagos os bens, obras e/ou serviços não incluídos no Pedido/Contrato caso a sua execução não tenha sido 

previamente proposta pelo Fornecedor/Empreiteiro, por escrito, e aceite, também por escrito, pela Repsol, e emitida a 

revisão correspondente da Nota de Encomenda/Contrato. 

2.5.3. O pagamento de adiantamentos, conforme o caso, contra a apresentação da garantia correspondente por parte do 

Fornecedor/Empreiteiro, e sempre e quando tal pagamento de adiantamentos esteja contemplado dessa forma na Nota de 

Encomenda/Contrato correspondente. 

2.5.4. O pagamento do preço da Nota de Encomenda/Contrato não implicará renúncia alguma aos direitos da Repsol estipulados 

no mesmo.  

2.5.5. O Fornecedor/Empreiteiro será responsável por qualquer diferença de fretes, portes, impostos ou quaisquer outros gastos 

resultantes do incumprimento das instruções de envio ou de qualquer outra das condições estabelecidas ou aplicáveis a 

Nota de Encomenda/Contrato. 

2.5.6. Todos os impostos que agravem as operações comerciais a que estas Condições Gerais se referem serão suportados pelas 

partes de acordo com o legalmente estabelecido. O contribuinte do imposto é responsável, em cada caso, pela correcta 

tributação reflectida nos documentos contabilísticos correspondentes. 

2.6. Forma de pagamento 

2.6.1. Todos os pagamentos realizar-se-ão aos 90 dias da data de recepção da factura, nos dias estabelecidos para pagamento 

pela Repsol. As facturas só serão pagas se a Repsol possuir os documentos que demonstrem a conformidade da recepção 

dos fornecimentos e serviços realizados. É estabelecido como meio de pagamento a transferência bancária para uma conta 

previamente indicada à Repsol ou o cheque nominativo. 

2.6.2. As restantes condições de pagamento ficarão perfeitamente definidas no Caderno de Encargos, bem como na Nota de 

Encomenda/Contrato. 

2.7. Aceitação da Nota de Encomenda e contrato. 

2.7.1. Aceitação do Contrato: a assinatura do Contrato por parte do Fornecedor/Empreiteiro implicará a total aceitação do 

mesmo. 

2.7.2. Aceitação da Nota de Encomenda: a aceitação da Nota de Encomenda, devidamente assinado, deverá ser enviada ao 

Comprador no prazo máximo de quinze dias de calendário a contar da data da sua recepção.  De qualquer modo, a 

simples execução da Nota de Encomenda implicará a aceitação das nossas Condições Gerais e exclui toda a indicação 

contrária não confirmada por uma aceitação escrita por parte da Repsol. 
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2.8. Prazos de entrega/execução  

2.8.1. O prazo de entrega/execução que se estabelece na Nota de Encomenda/Contrato será vinculativo, devendo ser estipulado 

de acordo com as quantidades, datas e locais especificados nos programas de entrega/execução definidos e fornecidos 

pela Repsol.  

2.8.2. No caso de haver atraso em relação ao prazo de entrega/execução fixado, aplicam-se as sanções que se tenham 

estabelecido e/ou, se for o caso, rescinde-se à Nota de Encomenda/Contrato de acordo com o estipulado na cláusula 2.16. 

2.8.3. A Repsol poderá mudar os programas de entrega/execução ou ordenar a suspensão temporária das entregas programadas 

sem que tal implique uma modificação do preço ou dos termos e condições da Nota de Encomenda/Contrato.  

2.9. Garantias 

2.9.1. O Fornecedor/Empreiteiro garante que o fornecimento de bens e/ou a realização de obras e serviços sejam adequados ao 

fim a que se destinam e que sejam de primeira qualidade e primeiro uso, bem como que cumpram os requisitos de 

segurança e qualidade especificados na Nota de Encomenda/Contrato, na legislação em vigor correspondente, e ainda nas 

normas próprias da Repsol, e que os realizará respeitando os programas de trabalho/execução estabelecidos. 

2.9.2. Garante igualmente que os bens sejam da sua plena propriedade, estejam isentos de tributos e encargos a favor de 

terceiros, não tenham defeitos e sejam idóneos para a sua comercialização, bem como que disponham das patentes, 

licenças e demais direitos de propriedade industrial necessários para a realização de tudo o que for objecto da Nota de 

Encomenda/Contrato. 

2.9.3. Retenções a título de Garantia: As retenções a título de Garantia serão estabelecidas nas Condições Particulares da Nota 

de Encomenda/Contrato. De qualquer modo, as retenções a título de Garantia poderão ser substituídas por uma livrança, 

segundo o modelo pro forma anexo a estas Condições, e a sua vigência será a estabelecida pelo período de Garantia.  

2.9.4. O Período de Garantia das obras, dos bens e dos serviços realizados pelo Fornecedor/Empreiteiro será estabelecido nas 

Condições Particulares da Nota de Encomenda/Contrato ou, na falta destas, será de um ano a contar da data da guia de 

entrega ou da acta de recepção provisória, conforme o caso, salvo prazos maiores exigíveis quando assim for estabelecido 

pela legislação aplicável. 

2.9.5. Durante o Período de Garantia ficarão por conta do Fornecedor/Empreiteiro todos os danos que sejam decorrentes da 

execução defeituosa das obras, dos bens ou dos serviços contratados ou da má qualidade dos materiais fornecidos por 

este. O prazo de garantia interromper-se-á durante o tempo que se empregar nas respectivas reparações ou substituições, 

as quais, por sua vez, serão garantidas, a partir da sua conclusão, pelo mesmo tempo que o da garantia. 

2.9.6. A alteração de qualquer uma das características referidas, ou o incumprimento de todas ou parte das condições da Nota de 

Encomenda/Contrato, poderá originar a devolução do fornecimento efectuado, a exigência de reposição imediata do 

mesmo e, se for o caso, a anulação da Nota de Encomenda/Contrato para todos os efeitos, sem que essa anulação possa 

ser causa de qualquer reclamação por parte do Fornecedor. 

2.9.7. A Repsol descontará das facturas por pagar ao Fornecedor/Empreiteiro as sanções que se estabeleçam por atraso no prazo 

de execução ou incumprimento das normas estabelecidas, de qualquer índole, bem como os montantes relativos às 

despesas em que incorra por limpeza de zonas de trabalho não efectuadas, reposição de ferramentas, maquinaria e 

equipamento diverso, cedido para a realização do trabalho e devolvido em estado insatisfatório, e as possíveis faltas de 

pagamento por uso de instalações, uso temporário de terrenos e qualquer outra dívida que o Fornecedor/Empreiteiro 

mantenha com a Repsol. 

2.9.8. Considera-se automaticamente como dívida do Fornecedor/Empreiteiro para com a Repsol qualquer quantia que seja 

reclamada a esta última por faltas de cobertura ou incumprimentos do empreiteiro em relação a salários ou seguros 

sociais. 

2.9.9. As possíveis deduções efectuadas, de acordo com os números anteriores, serão totalmente independentes da quantia 

depositada no caso como Garantia. 

2.10. Seguros 

2.10.1. Sem prejuízo da sua responsabilidade no âmbito do Contrato, e sem que esta cláusula limite a mesma, o 

Fornecedor/Empreiteiro subscreverá e manterá sempre em vigor por sua conta e a seu cargo durante a vigência do 

presente Contrato, e com empresas de solvência financeira reconhecida, os seguros a seguir descritos.  Entende-se que as 

quantias de tais seguros nunca serão inferiores às obrigatórias, de acordo com a legislação e as normas vigentes, e que a 

sua manutenção não irá variar nenhuma das obrigações quanto a indenidade estabelecidas no Contrato. 

a) Seguros de «Workmen’s Compensation» suficientes para cumprir as leis aplicáveis, incluindo as leis do Estado de 

origem dos empregados expatriados para cobrir esses empregados. O Fornecedor/Empreiteiro deverá, além disso, 

cumprir o estabelecido na legislação do país em matéria de Segurança Social e acidentes de trabalho em relação aos 

empregados nacionais e contrair todos os seguros exigidos por essa legislação.  

b) Seguro de responsabilidade civil empresarial, incluindo entre outras a responsabilidade civil patronal, produtos e pós-

trabalhos, poluição e contaminação com uma cobertura igual ao montante das obras/serviços contratados que serão 
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fixados em USD por sinistro e nas Condições Particulares de cada contrato e que, no mínimo, será o dos montantes 

padrão que figuram no Anexo I. O Fornecedor/Empreiteiro deverá manter em vigor este seguro até à expiração do 

Período de Garantia. Tal seguro irá incluir a Repsol como segurado adicional, sem perder a sua condição de terceiro.  

c) Seguro contra danos dos equipamentos de construção alugados, arrendados pelo, ou da propriedade do, 

Fornecedor/Empreiteiro, com um limite não inferior ao seu valor de reposição. No caso de sinistro, e 

independentemente da causa, o Fornecedor/Empreiteiro renuncia de forma expressa ao direito de recurso contra a 

Repsol por qualquer dano ou perda que sofram tais bens, comprometendo-se a comunicar por escrito às suas 

Companhias Seguradoras esta renúncia ao recurso. 

 Se for necessária para a execução dos trabalhos a utilização de automóveis, aeronaves (incluindo helicópteros) ou 

embarcações, Seguro de Responsabilidade Civil de Automóveis, Seguro de Responsabilidade Civil de Aeronaves 

(incluindo helicópteros) ou Seguro de Responsabilidade Civil de Embarcações, com um limite que será fixado em USD 

por sinistro e nas Condições Particulares de cada contrato e que, no mínimo, será o dos montantes padrão que figuram no 

Anexo I. 

 Se for necessária a contratação de embarcações, será exigida a cobertura de Protecção e Indemnização 

(Armador/Fretador) com um Clube do Grupo Internacional. 

 Independentemente do referido anteriormente, o Empreiteiro poderá subscrever os seguros complementares que 

considerar necessários para a cobertura total das suas responsabilidades segundo o CONTRATO. 

2.10.2. Antes do início das obras/serviços, o Empreiteiro deverá entregar à Repsol um certificado dos seguros contratados. Este 

certificado ficará incluído no Contrato como Anexo. A falta da entrega do certificado permitirá à Repsol resolver o 

Contrato por causa imputável ao Empreiteiro. 

2.10.3. A Repsol poderá, em qualquer altura, solicitar ao Empreiteiro a entrega do original das apólices, ou cópias certificadas, 

dos seguros contratados, bem como os recibos ou comprovativos do pagamento devido dos prémios correspondentes.  O 

Empreiteiro fica obrigado à entrega de toda a documentação num prazo não superior a sete (7) dias.  

2.10.4. O Empreiteiro fica obrigado a informar, por escrito, a Repsol e o engenheiro no caso de obras, de qualquer incidência que 

afecte a vigência e as condições dos seguros contratados. 

2.10.5. Em qualquer caso, a Repsol nunca será responsável por limites, deduções ou limitações ao estabelecido nas apólices do 

Empreiteiro. 

2.10.6. Em todos os seguros a que se refere a cláusula 2.10.1., incluir-se-á uma menção em que se exime de responsabilidade e 

não repetição da entidade seguradora contra a Repsol.  

2.10.7. O Empreiteiro, sob a sua exclusiva responsabilidade, solicitará aos Subempreiteiros que mantenham a mesma política de 

responsabilidades e seguros requerida ao Empreiteiro. Tal não isentará o Empreiteiro da sua responsabilidade perante a 

Repsol. 

2.11. Sanções por incumprimento 

2.11.1. As sanções ou penalizações por incumprimento do Fornecedor/Empreiteiro serão estabelecidas no Caderno de Encargos 

Particulares e na Nota de Encomenda/Contrato. 

2.12. Cedência de direitos e créditos 

2.12.1. As Notas de Encomendas/Contratos e os créditos e/ou facturas emergentes destas relações jurídicas não poderão ser 

cedidos/as, total ou parcialmente, nem constituir-se penhores sobre as mesmas, sem a autorização prévia e expressa da 

Repsol, por escrito de acordo com a forma que se estabeleça. 

2.13. Inspecções 

2.13.1. O Fornecedor/Empreiteiro deverá inspeccionar, através do Organismo de Controlo competente, os bens sujeitos a algum 

regulamento técnico ou de segurança e ambiental e e/ou condições contratuais 

2.13.2. Igualmente, o Fornecedor/Empreiteiro realizará revisões semestrais das instalações ou oficinas temporárias dentro das 

instalações da Repsol.  O Fornecedor/Empreiteiro deverá informar a Repsol do resultado destas inspecções e revisões. 

2.13.3. A Repsol reserva-se o direito de inspeccionar na origem os bens objecto da Nota de Encomenda/Contrato e exigir todos 

os testes que forem necessários, que serão da responsabilidade do Fornecedor/Empreiteiro. Para tal, a Repsol designará 

inspectores que terão livre acesso às oficinas e aos processos de fabrico, sem que esta inspecção diminua a 

responsabilidade do Fornecedor/Empreiteiro. 

2.13.4. A Repsol reserva-se o direito de verificar a veracidade da documentação e das informações entregues pelo fornecedor 

onde esta se encontra ou onde a Repsol o indique ou solicite. Para isso, a Repsol designará inspectores que terão livre 

acesso à documentação de acreditação sem que esta inspecção diminua a responsabilidade do fornecedor/empreiteiro. 
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2.14. Entrega e envio do material 

2.14.1. Todo o bem fornecido deverá ser adequadamente embalado para evitar qualquer dano.  A Repsol não admitirá qualquer 

encargo por embalagem se não tiver sido previamente acordado. Não serão embalados conjuntamente, sob nenhuma 

circunstância, bens correspondentes a diferentes Notas de Encomendas/Contratos. 

2.14.2. Todos os envios deverão ser acompanhados de uma guia de remessa ou comprovativo de entrega, no qual deverá ser 

indicada a quantidade, o nome do produto, o número de Nota de Encomenda/Contrato, a referência do 

Fornecedor/Empreiteiro, e a relação de pacotes, realizando a distribuição do documento conforme se especificar na Nota 

de Encomenda/Contrato e/ou nas Condições Particulares. 

2.14.3. Todos os pacotes serão marcados exteriormente com o destino da mercadoria e o número de Nota de 

Encomenda/Contrato correspondente, bem como indicações para a manipulação ou as precauções a serem tomadas nos 

casos necessários. 

2.14.4. Para os bens que devido à sua natureza sejam entregues em embalagens discretas (por exemplo, produtos de laboratório), 

o Fornecedor/Empreiteiro deverá obedecer às seguintes instruções: 

a) Cada embalagem será identificada com o número de lote, fabrico e data. 

b) No serão incluídos na mesma entrega bens correspondentes a mais de dois lotes, salvo comunicação prévia do 

Fornecedor à Repsol, e aceitação da mesma por escrito. 

c) O fornecedor informará sobre as limitações de vencimento do bem, nos casos em que estas existam, fazendo figurar 

nas embalagens a data limite da utilização do mesmo. 

2.14.5. A recepção por parte da Repsol de um envio ou expedição de bens do Fornecedor não poderá ser alegada como aceitação 

final dos mesmos, já que estes ficarão sujeitos a uma revisão posterior. A Repsol tem a faculdade de reclamar por 

defeitos, vícios de qualidade ou quantidade, devendo o fornecedor tomar as medidas necessárias para satisfazer tais 

reclamações. 

2.14.6. Serão aplicáveis os INCOTERMS (última edição), ficando definidas as modalidades nos Cadernos de Encargos 

Particulares, bem como na Nota de Encomenda/Contrato. 

2.15. Recepção das obras e serviços 

2.15.1. Recepção Provisória: Uma vez realizadas as obras e serviços e no caso de a execução ter sido correcta, com todos os 

testes e provas de instalação realizados de modo satisfatório para a Inspecção, a Repsol elaborará uma Acta deixando 

indicação das obras e dos serviços realmente executados, da data efectiva do início e da finalização dos mesmos, e 

qualquer observação que seja preciso fazer. A partir da referida Acta entrará em vigor o prazo de garantia que tenha sido 

estabelecido. 

2.15.2. Se as obras e os serviços realizados apresentarem algum defeito, a Repsol dará um prazo ao Fornecedor/Empreiteiro para 

a sua rectificação. No caso de não ser efectuada no prazo indicado, a Repsol poderá realizá-la por si própria ou por 

terceiros, por conta da quantia retida como Garantia, ou por conta do Fornecedor/Empreiteiro no montante das obras e 

serviços não cobertos pela Garantia retida. 

2.15.3. Recepção Definitiva: cumprido o prazo de garantia e realizadas de modo satisfatório para a Repsol as reposições e/ou 

reparações que se tenham verificado no referido lapso de tempo, a Obra será recebida de forma definitiva, com as 

mesmas formalidades observadas para a recepção provisória, procedendo a Repsol a restituir ao Fornecedor/Empreiteiro 

o montante, se for caso disso, dos Fundos de Garantia e de Reparação não afectados a pagamentos por sua conta.  Para o 

caso de Serviços, cumprido o prazo contratual por esgotamento do montante ou tempo estipulado, será elaborada a acta 

de recepção definitiva, sendo restituído o montante da garantia. 

2.15.4. Obras e Serviços Rejeitados: nestes casos, o Fornecedor/Empreiteiro deverá realizá-los novamente exclusivamente a seu 

cargo. 

2.16. Rescisão da ota de Encomenda/contrato  

2.16.1. À Nota de Encomenda/Contrato extinguir-se-á por rescisão ou por caducidade do mesmo. 

2.16.2. Rescisão da Nota de Encomenda/Contrato por causa do Fornecedor/Empreiteiro. 

2.16.2.1. Para além das causas estabelecidas legalmente, a Repsol reserva-se o poder de rescindir â Nota de Encomenda/Contrato 

pelas causas que, a título de exemplo e não de modo limitativo, são enumeradas a seguir:  

a) A venda ou transmissão inter vivos ou mortis causa da Empresa do Fornecedor/Empreiteiro ou a transformação da 

mesma noutra entidade jurídica, pelos meios legalmente estabelecidos, sem a aprovação por escrito da Repsol. 

b) O incumprimento, por parte do Fornecedor/Empreiteiro, de qualquer das Cláusulas da Nota de Encomenda/Contrato. 

c) O facto de se ter alcançado o número máximo de penalizações aplicáveis segundo o estabelecido na Nota de 

Encomenda/Contrato. 
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d) O incumprimento da legislação em vigor, por parte do Fornecedor/Empreiteiro. 

e) A falência, suspensão de pagamentos, embargos e retenções de créditos decretados por órgãos judiciais ou 

administrativos de carácter executivo (Agência Estatal, Tributária, Segurança Social, etc.) ou dissolução da Sociedade 

Fornecedor/Empreiteiro. 

f) O facto de ficar pendente de execução/entrega mais de 20% das obras, bens e serviços, quando tenha vencido o prazo 

estabelecido na Nota de Encomenda/Contrato. 

g) Em caso de sinistro ou acidente que ocasionar danos às pessoas, aos bens ou ao ambiente. 

h) Existência de inexactidões graves nas informações fornecidas pela empresa, especialmente no que se refere à 

qualidade, higiene e segurança, sistemas de gestão ambiental, condições e cumprimento de requisitos laborais. 

i) Incumprimento das normas éticas da Repsol. 

j) Incumprimento das obrigações relativas a confidencialidade exigidas na Nota de Encomenda/Contrato. 

2.16.2.2. Quando se verificar alguma das causas anteriormente citadas, à Nota de Encomenda/Contrato será rescindido e ficará sem 

efeito a partir da data em que a Repsol comunicar a sua decisão nesse sentido ao Fornecedor/Empreiteiro, ou, se for o 

caso, aos titulares de direito. 

2.16.2.3. Nos casos em que proceda a rescisão da Nota de Encomenda/Contrato, a Repsol poderá adoptar todas ou algumas das 

seguintes medidas: 

a) Suspender os pagamentos pendentes. 

b) Realizar as garantias que o Fornecedor/Empreiteiro tiver constituídas. 

c) Reter os bens e elementos do Fornecedor/Empreiteiro que estiverem em poder da Repsol. 

2.16.3. Rescisão da Nota de Encomenda/Contrato por vontade da Repsol 

2.16.3.1. A Repsol reserva-se o direito de tornar sem efeito à Nota de Encomenda/Contrato de forma unilateral. Para tal deverá 

comunicá-lo de forma fidedigna ao Fornecedor/Empreiteiro. 

2.16.3.2. A Repsol deverá indemnizar o Fornecedor/Empreiteiro pelos danos e prejuízos que lhe causar, com uma soma cujo 

montante será fixado por mútuo acordo entre ambas as partes. 

2.17. Força maior 

2.17.1. Nenhuma das partes será considerada responsável pelo incumprimento de quaisquer das suas obrigações derivadas da 

Nota de Encomenda/Contrato sempre que a execução das mesmas se atrasar ou se tornar impossível por motivo de Força 

Maior. 

 Para estes efeitos são consideradas causas de Força Maior aqueles fenómenos naturais, acidentes inevitáveis, incêndio, 

revolta ou motim popular, actos de guerra, por imposição, norma, ordem ou acto de qualquer governo ou agência 

governamental, bem como de qualquer outra autoridade competente, ou qualquer outra causa de natureza imprevisível 

similar ou que, mesmo previsível, seja inevitável, irresistível ou independente da vontade das partes e que escape ao seu 

controlo. 

 Não obstante o estabelecido no parágrafo anterior, não poderá invocar-se como causa de Força Maior: 

 A suspensão das obrigações contratuais causada pelo pessoal do Fornecedor/Empreiteiro ou pelos seus Subempreiteiros 

2.17.2. A suspensão das obrigações contratuais durará enquanto permanecer a causa que tenha originado a força maior.  A parte 

que a sofrer deverá comunicá-la imediatamente à outra e efectuar os esforços que sejam razoáveis para resolver a causa 

da suspensão no prazo mais curto possível. 

2.17.3. Se por motivos de força maior for impossível o cumprimento da Nota de Encomenda/Contrato, a parte afectada deve 

comunicá-lo à outra através de um aviso num prazo máximo de 48 horas, a partir do momento em que se verifique o 

evento. 

2.18. Confidencialidade de informação e documentos  

2.18.1. Quando a Repsol facultar informações de qualquer natureza ao Fornecedor/Empreiteiro para promover a apresentação de 

propostas, ou a correcta prestação da obra, bens e serviços objecto da Nota de Encomenda/Contrato, esta deverá destinar-

se exclusivamente a esse fim, sendo proibida a sua reprodução e divulgação, comprometendo-se o 

Fornecedor/Empreiteiro a restituí-la à Repsol uma vez concretizada a proposta, ou a Nota de Encomenda da Repsol, em 

qualquer caso. 

2.19. Resolução de divergências e litígios. Legislação aplicável. 

2.19.1. A legislação aplicável à Nota de Encomenda/Contrato será a do local do seu cumprimento. Entender-se-á por local de 

cumprimento aquele em que, conforme a Nota de Encomenda/Contrato, devam ser entregues os bens ou prestados os 

serviços. 
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 Na ausência de contrato, entender-se-ão entregues os bens e prestados os serviços na sede da sociedade correspondente do 

Grupo Repsol. 

 Em caso de qualquer divergência que possa surgir em relação à interpretação, execução ou cumprimento da Nota de 

Encomenda/Contrato, as partes submeter-se-ão expressamente à competência dos Tribunais ordinários do local de 

cumprimento (entrega) da Nota de Encomenda/Contrato. 

2.20. Arquivos 

2.20.1. O Fornecedor/Empreiteiro manterá em dia um registo completo do bem fornecido e/ou das obras ou serviços realizados 

sob à Nota de Encomenda/Contrato, bem como de todas as transacções relacionadas com o mesmo. O 

Fornecedor/Empreiteiro manterá a totalidade dos registos mencionados por um período de três anos, no mínimo, depois 

da finalização da Nota de Encomenda/Contrato. Os registos mencionados estarão disponíveis para uma possível auditoria 

por parte da Repsol. A auditoria, se for o caso, não se aplicará às Patentes do Fornecedor/Empreiteiro nem a qualquer 

informação adicional relativamente às mesmas. 

 

3. ANEXOS 

3.1. Anexo I: Lista de limites exigíveis nos seguros de acordo com produtos ou serviços 

3.2. Anexo II: Minuta da garantia bancária conforme anexo. 
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ANEXO I: LISTA DE LIMITES EXIGÍVEIS NOS SEGUROS DE ACORDO COM PRODUTOS OU SERVIÇOS 

 

 

CONCEPTO IMPORTE 

  

Limite geral 4.000.000 EUR ou 5.000.000 USD 

  

Produtos como gases liquefeitos ou dissolvidos sob pressão (inflamáveis ou tóxicos) e 

mercadorias explosivas: Butano, Propano, Hidrogénio, Acetileno, Cloro, Ácido 

Sulfúrico, Tetraetilo de Chumbo (TEL), Fluorídrico Anidro (HF), etc. 6.000.000 EUR ou 7.500.000 USD 

  

Substâncias combustíveis e/ou inflamáveis em estado líquido com ponto de inflamação 

de 21ºC: Gasolina, Querosene, Naftas, Hexano, etc. 3.000.000 EUR ou 3.750.000 USD 

  

Substâncias corrosivas ou tóxicas (não gasosas) e líquidas com ponto de inflamação 

superior a 55ºC: Ácido Sulfúrico, Solução de Hipoclorito de sódio em dissolução, 

Flocusol, Ácido Clorídrico, Keroflux 3267, Paraflow 316, Oxigénio, Activador de 

Cetano, Activador da Lubrificação (TFA4758R) 1.500.000 EUR ou 1.875.000 USD 

  

Produtos como Enxofre, Azoto, Klaraid (Policloreto de Alumínio), Asfaltos e outros 

produtos não incluídos no regulamento T.P.C. 600.000 EUR ou 750.000 USD 

  

Contratos de Exploração e Produção (Perfuração, Serviços em Poço, Campanhas Sísmicas): 

Responsabilidade Civil Geral USD 5.000.000 

Responsabilidade Civil Patronal USD 5.000.000 

Responsabilidade Civil Automóveis USD 5.000.000 

Responsabilidade Civil Aeronaves USD 5.000.000 

  

Contratos de Aluguer de Helicópteros 

Responsabilidade Civil Aviação USD 10.000.000 

Responsabilidade Civil Geral USD 10.000.000 

Responsabilidade Civil Patronal USD 10.000.000 
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ANEXO II: MINUTA DA GARANTIA BANCÁRIA CONFORME ANEXO. 

 

GARANTIA BANCÁRIA 

(Minuta) 

 

GARANTIA NR. _______ 

REPSOL PORTUGUESA, S.A 

AV. JOSÉ MALHOA, 16 - LISBOA 

 

 

O Banco _________________________, pessoa colectiva nº.xxx.xxx.xxx, com sede em 

___________________, na Rua _________________________________________, a Nota de Encomenda de 

_____________________ (nome do Fornecedor), pessoa colectiva nº.xxx.xxx.xxx, com sede em 

___________________, na Rua ___________________________, presta a favor da REPSOL  

PORTUGUESA, S.A., pessoa colectiva nº.500.246.963, com sede em Lisboa, na Avenida José Malhoa, 16, 

uma garantia bancária no valor de Euros: __________________ (por extenso), para assegurar à mesma 

REPSOL PORTUGUESA, S.A. o pagamento antecipado de _____ % do total da Encomenda nr./ Empreitada 

________, no valor de Euros: __________ (extenso), para fornecimento de 

_____________________________________, adjudicada em ____/____/____. 

 

OU 

  

O Banco _________________________, pessoa colectiva nº.xxx.xxx.xxx, com sede em 

___________________, na Rua _________________________________________, a Nota de Encomenda de 

_____________________ (nome do Fornecedor), pessoa colectiva nº.xxx.xxx.xxx, com sede em 

___________________, na Rua ___________________________, presta a favor da REPSOL 

PORTUGUESA, S.A., pessoa colectiva nº.500.246.963, com sede em Lisboa, na Avenida José Malhoa, 16, 

uma garantia bancária no valor de Euros: __________________ (por extenso), para assegurar à mesma 

REPSOL PORTUGUESA, S.A. o pagamento do depósito de garantia de Euros: _______________ (por 

extenso), correspondente a  _____% do total da Encomenda nr./ Empreitada ________, no valor de Euros: 

__________ (extenso), para fornecimento de _____________________________________, adjudicada em 

____/____/____. 

 

 

Desta forma, o Banco obriga-se perante a REPSOL PORTUGUESA, S.A. a entregar-lhe quaisquer 

importâncias, até ao indicado limite de Euros: _________ (extenso) que esta lhe reclamar, e logo que as 

reclame, com o fundamento de não terem sido devidamente cumpridas as obrigações do adjudicatário, não 

cabendo ao Banco verificar a existência do respectivo fundamento. 

 

A importância total desta garantia é, pois, de Euros: ______________ (extenso) e será válida por tempo 

indeterminado e até que a REPSOL PORTUGUESA, S.A., por escrito, informe o Banco que dela prescinde. 

 

 

Lisboa, _____ de ___________________, de 20___ 

 

(Assinatura do Procurador do Banco emissor da garantia, reconhecida na qualidade e com poderes para o 

acto.) 

 

 


