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REGULAMENTO DE VENDA DE PRODUTOS 
À CONSIGNAÇÃO 

 

Chita – Variações de Património 

 

 

I. APRESENTAÇÃO 

 

A Loja Chita – variações de património reúne uma selecção dos produtos mais criativos ligados ao 

património cultural. O melhor de livros, publicações, merchandising cultural, produtos gastronómicos, 

produtos para target infantil, entre outros, reunidos num só espaço. 

 

A Chita existe de forma efémera em todas as edições da Bienal AR&PA - Bienal Ibérica de Património 

Cultural em Portugal, bem como em todas as edições do Festival APROXIMA-TE! e, ainda, em 

permanência no Mundo Património LAB, em Campo de Ourique, Lisboa. 

 

 

II. CONDIÇÕES GERAIS 

 

O presente documento estabelece os meios e contornos do acordo de venda de produtos à 

consignação na Chita – Variações de Património, durante o decorrer dos eventos parceiros (Bienal 

AR&PA ou Festival APROXIMA-TE!) 

 

1) O Fornecedor declara ser o legítimo proprietário ou revendedor de todos os produtos descritos 

na Guia de Consignação que acompanhará as mercadorias entregues, sendo da sua inteira 

responsabilidade a falsa declaração de propriedade ou qualidade dos bens; 

 

2) Os produtos apresentados na Guia de Consignação destinam-se à venda exclusiva nos eventos 

acordados, no espaço da loja Chita – variações do património; 

 

3) A entrega e a recolha dos produtos do Fornecedor ficarão a seu próprio encargo e 

responsabilidade, sendo para isso necessária a correcta identificação e comunicação à 

Organização das pessoas responsáveis pela entrega e recolha de produtos. Os detalhes de 

entrega e recolha serão acordados atempadamente entre as duas partes. Se houver necessidade 

de fazer uma reposição de stock, apenas se poderá efectuar esta operação entre as 19h30 e as 

21h e sob confirmação da pessoa responsável pela Chita durante o evento; 



Um projecto: 

	
	

	
	

Sede (Alvito): Rua 5 de Outubro, 20 7920 – 368 Vila Nova da Baronia; Tel. 284 475 413; Tlm. 91 115 86 98. 
Escritório (Lisboa): Rua de Campo de Ourique, 169-171 1350-332 Lisboa, Mundo Património LAB, Tel.: 21 797 45 87; Tlm: 91 532 90 08. 

2/2	

 

4) O valor de comissão cobrado pela Organização será de 40% sobre todos os produtos do 

Fornecedor, ou 20% no caso do Fornecedor ser também expositor do evento em questão; 

 

5) Todos os produtos deverão vir devidamente etiquetados com o Preço de Venda ao Público (onde 

se inclui comissão acordada e IVA à taxa legal em vigor); 

 

6) A Organização reserva-se no direito de expor da forma que achar mais conveniente os produtos 

na loja Chita;  

 

7) Com o final do evento em questão, a Organização levará a cabo um levantamento de todos os 

produtos (vendidos e em stock), o que será feito de forma imperativa logo a seguir ao fecho do 

evento. Só depois desta operação estar concluída, será possível o Fornecedor levantar o stock 

restante. Este levantamento far-se-á por ordem de chegada e decorrerá na loja Chita do evento; 

 

8) Após a verificação e confirmação da prestação de contas determinada na cláusula 7, será emitida 

pelo Fornecedor uma factura correspondente ao valor dos produtos vendidos e cujo prazo de 

pagamento deverá ser a 30 dias a contar do dia da entrega da factura pelo Fornecedor; 

 

9) O não cumprimento, pelo Fornecedor, das condições de fornecimento ou da qualidade dos 

produtos, bem como do preço de venda acordado, em conformidade com a Guia de Consignação 

entregue e respeitando todas as mensagens trocadas entre a Organização e o Fornecedor, 

confere automaticamente à Organização o direito à resolução do contrato; 

 

10) Para a resolução dos litígios relacionados com a interpretação, execução, aplicação, validade ou 

incumprimento do presente contrato, ambas as partes convencionam o recurso à arbitragem. 
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CONTRATO DE VENDA DE PRODUTOS 
À CONSIGNAÇÃO 

 

 

 

Eventos a que se refere este contrato: 

☐	BIENAL AR&PA – Bienal Ibérica do Património Cultural, de 13 a 15 de Outubro, Amarante 

☐	Festival APROXIMA-TE, de 23 a 26 de Novembro, no CCB, em Lisboa 

 

 

Este contrato obedece aos pontos descritos no Regulamento de Venda de Produtos à Consignação e 

celebra-se entre a Spira – revitalização patrimonial Lda, com o número de identificação fiscal 

508174953 e sede na Rua 5 de Outubro, 20, 7920-368 Vila Nova da Baronia (Alvito) , e a 

______________________________________________________, com o número de identificação 

fiscal _____________________ e sede em 

_______________________________________________________________________________. 

Deverá ser acompanhado de uma Guia de Consignação na qual deverão constr as designações, 

quantidades, preço de custo, margem de comissão, PVP e taxa de IVA de todos os produtos 

entregues para o efeito de venda nos moldes referidos. 

 

 

 

 

A ORGANIZAÇÃO 

 

 O FORNECEDOR 

 

 

 

 

 

 

_______ de _______________________ de 2017 
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DADOS PARA ENTREGA E RECOLHA 

 

• BIENAL AR&PA – Bienal Ibérica do Património Cultural, de 13 a 15 de Outubro de 2017, 

Amarante 

A entrega far-se-á imperativamente no dia 12 de Outubro, entre as 10h00 e as 18h00, na zona 

ribeirinha no Centro Histórico de Amarante. A recolha será no dia 15 de Outubro, entre as 19h30 e as 

21h00 na mesma morada da entrega e por ordem de chegada. 

 

• FESTIVAL APROXIMA-TE! 

A entrega far-se-á imperativamente no dia 22 de Novembro, entre as 10h00 e as 18h00, na tenda do 

CCB, em Belém, Lisboa. A recolha será no dia 25 de Novembro, entre as 19h30 e as 21h00 na mesma 

morada da entrega e por ordem de chegada. 


