.,

AQUISic;AO DE SERVIc;OS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE BUSINESS INTELLIGENCE-

2015

Entre:
BANCO DE PORTUGAL, com sede na Rua do Comercio, n.Q 148, 1100-150 Lisboa, com o

numero unico de identificar;:ao de pessoa coletiva e de matricula na Conservat6ria do Registo
Comercial de Lisboa 500 792 771, neste ato representado pelos Diretores do Departamento de
Servir;:os de Apoio (DSA) e do Departamento de Organizar;:ao, Sistemas e Tecnologias de
lnformar;:ao (DOl), respetivamente, Senhor Dr. Eugenio Fernandes Gaspar e Senhor Eng.
Antonio Jacinto Ser6dio Nunes Marques, competentes nos termos da alfnea b) do n.Q 1 do artigo
32.Q do Regulamento de Aquisir;:ao de Bens, Servir;:os e Empreitadas e da Comissao de Compras
(NAP/2002/007), doravante designado por PRIMEIRO OUTORGANTE;

e

NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - Solu~oes de Consultoria, Desenvolvimento, lntegra~ao,
Outsourcing, Manuten~ao e Opera~ao de Sistemas de lnforma~ao, S.A., com sede na Avenida

Dom Joao II, nQ 34, Parque das Nar;:oes, 1998-031 Lisboa, com o numero unico 504857312 de
identificar;:ao de pessoa coletiva e de matrfcula na Conservat6ria do Registo Comercial de
Lisboa, neste ato representada EngQ Nuno Carlos Dias dos Santos F6rneas, na qualidade de
administrador, doravante designada por, doravante SEGUNDO OUTORGANTE;

Considerando que:
a)

Em 4 de julho de 2012 foi celebrado um Acordo Quadro entre o PRIMEIRO e o SEGUNDO
OUTORGANTES, ao abrigo do qual foram fixados os respetivos termos e condir;:oes aplicaveis

afutura celebrar;:ao de contratos;
b)

Por deliberar;:ao do Conselho de Administrar;:ao do Banco de Portugal, tomada em 28 de
julho de 2015, competente de acordo o disposto nos artigos 34.Q e seguintes da Lei Organica
do Banco de Portugal, aprovada pela Lei n.Q 5/98, de 31 de Janeiro, foi adjudicada a
proposta

do SEGUNDO OUTORGANTE relativa

ao

procedimento com

o numero

DSACL051515ADC - Aquisir;:ao de servir;:os de desenvolvimento de sistemas de Business
Intelligence- 2015;
c)

A minuta do presente contrato foi aprovada pelo Diretor do DSA, Sr. Dr. Eugenio
Fernandes Gaspar, em 28 de agosto de 2015, competente de acordo com subdelegar;:ao
de competencias proferida pelo Administrador como pelouro do DSA, Sr. Dr. Helder Manuel
Sebastiao Rosalino, constante do despacho n.Q 13440/2014, publicado em Diario da
Republica,

2.~

Serie, n.Q 214, de OS de novembro de 2014;

,•

d)

0 SEGUNDO OUTORGANTE prestou cauc;:ao, no dia 10 de agosto de 2015, no valor de

€ 32.825,20 (trinta e dais mil euros e oitocentos e vinte cinco euros e vinte centimos),
mediante a Garantia Bancaria n.2 00125-02-1977283, emitida pelo Banco Comercial
Portugues no dia 10 de agosto de 2015.

Ecelebrado o presente contrato, que se rege nos termos das seguintes clausulas e anexos:

Clausula 1.~ Objeto
do contrato

0 SEGUNDO OUTORGANTE obriga-se a prestar servic;:os de desenvolvimento de sistemas de
Business Intelligence para o ana de 2015 ao PRIMEIRO OUTORGANTE, nos termos e condic;:oes
definidos no Acordo Quadro celebrado no ambito do Procedimento n.2 D01017811CPC, e na
sua proposta, que constituem, respetivamente, os Anexos I e II ao presente contrato e dele
fazem parte integrante.

Clausula

2.~

Prec;:o contratual

1- Pela prestac;:ao dos servic;:os objeto do presente contrato celebrado ao abrigo do Acordo
Quadro, o PRIMEIRO OUTORGANTE obriga-se a pagar o montante correspondente

a afetac;:ao,

pel a perfodo de 12 meses, e par cada elemento da equipa proposta, os seguintes valores:
•

Custo hora: € 27,32;

•

Custodia: € 218,57;

•

Custo mes: € 4.590,00.

2 - 0 montante contratual maximo que o contrato podera ascender e de € 656.504,07
(seiscentos e cinquenta e seis mil e quinhentos e quatro euros e sete centimos).
3- Aos val ores referidos nos numeros anteriores acresce IVA

Clausula

a taxa legal em vigor.

3.~

Prazo

1 - 0 contrato reporta os seus efeitos a 01 de junho de 2015 e mantem-se em vigor pelo prazo
maximo de 12 (doze) meses, sem prejuizo das obrigac;:oes acess6rias que devam perdurar para
alem da cessac;:ao do contrato.

'

2 - 0 contrato cessara imediatamente a sua vigencia se, antes de decorrido o perfodo maximo
de 12 (doze) meses, for atingido o valor maximo contratual definido no n.Q 2 da Clausula anterior.

Clausula 4.!
Prevalencia
Em caso de divergencia entre os elementos que integram o presente contrato observar-se-ao
as regras de prevalencia constantes da Clausula 2.! do Caderno de Encargos.

ANEXOS:

Anexo 1- Acordo Quadro
Anexo II- Proposta apresentada pela Segunda Outorgante

Lisboa, 01 de Setembro de 2015

Pela Segunda Outorgante,

Nuno Carlos Dias dos Santos F6rneas

Novabase Business Solutions, S.A.
Solu~oes de Consultoria, Desenvolvimento,
lntegra~ao, Outsorcing, Manuten~ e
Opera~ao de Sistemas de lnformacao. S.A.
Avenida D. Joao II, n° 34- Parque das Na¢es
1998-031 Lisboa - Portugal

NOVABASE

Capital Social 3.466.000,00 Euros
Reg. C.R.C. Lisboa sob o n° unico de Matricula

e NIF 504 857 312

