CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS
Entre, Enigma Sustentável Lda. Pessoa Coletiva nº 514 059 761, com
Sede na Rua Francisco Costa nº 17 – 1º Dto., 2635-584 Rio de Mouro,
Concelho de Sintra, representada por Nuno Filipe Cortesão Couceiro na
qualidade de Gerente, adiante designado como Primeiro Outorgante,

Verde Guia, Associação de Moradores da Costa da Guia, Pessoa
Coletiva nº 504 999 010, com a sede na Rua dos Sobreiros 16A, 2750-611
Cascais, concelho de Lisboa, representado por Telmo Jorge de Jesus Pereira
Ramos Teixeira Alves na qualidade de Representante, adiante designado
como Segundo Outorgante,
é celebrado o presente Contrato de Prestação de Serviços que se regerá
pelas condições expressas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA
Objeto do Contrato
O Primeiro Outorgante, a ATLANTIC CAR WASH, dedica-se à atividade de
lavagem de carros sem água. Neste âmbito de serviço mensalmente serão
lavados os veículos dos associados do segundo outorgante que adiram ao
protocolo segundo as suas características.
O presente contrato de prestação de serviços surge na sequência das
condições apresentadas na “proposta de prestação de serviços” apresentada
pelo primeiro outorgante que segue em anexo como tabela de preços no dia
9 de Abril de 2018.

CLAUSULA SEGUNDA
Duração
O presente contrato terá início no dia 10 de Abril de 2018 e tem validade de
um ano, renovável automaticamente por iguais períodos.
Qualquer um dos intervenientes pode denunciar o presente contrato após o
primeiro ano de atividade, com um pré-aviso de 30 dias, através de carta
regista com A.R.

CLAUSULA TERCEIRA
Preço
O valor acordado entre as partes para o serviço das lavagens regue-se pela
tabela de preços anexa.

CLAUSULA QUARTA
Faturação e Pagamento
O pagamento de qualquer serviço será a pronto Pagamento e em
monetário.

CLAUSULA QUINTA
Foro
Os litígios emergentes da interpretação e aplicação do presente Contrato
serão resolvidos por comum acordo entre as partes. Se não for possível o
acordo, o assunto será resolvido por arbitragem. Na necessidade de
resolução por via judicial fica desde já estipulada a exclusiva competência
do foro da Comarca de Cascais ou de Lisboa com renúncia expressa a
qualquer outro.
Cascais, 9 de Abril de 2018.

O PRIMEIRO OUTORGANTE

______________________
(Enigma Sustentável Lda.)
O SEGUNDO OUTORGANTE

_________________________

__________________________

(Verde Guia, Associação de Moradores da Costa da Guia)

