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Aquisi~ao

Servi~os

de

de Vigilancia e

Seguran~a

para as

instala~oes

Dire~ao-Geral

da

dos Estabelecimentos Escolares para os meses de janeiro e fevereiro de 2017
Contrato n.o 11 IDGEstE/20 16

Entre
A DGEstE sede na

Dire~ao-Geral

Pra~a

dos Estabelecimentos Escolares, pessoa coletiva n° 600086020, com

de Alvalade n. ° 12, 1749-070 Lisboa, legalmente representada pela Senhora

Diretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares, Dr. a Maria Manuela Pinto Soares Pastor Fernandes
Arraios Faria, a qual tem poderes para outorgar

0

presente contrato, como Primeiro Outorgante.

e
Seguran~a

Comansegur

Privada S.A., pessoa coletiva nO 503 586 579, com sede na Rua Dr.

Manuel Arriaga N. ° 84 EDF. CAMOES LOJA 0.10, 3720-233 Oliveira de Azemeis, representada pelo
Senhor Jose Anselmo Ramalho Godinho de Sousa, na qualidade de administrador,
pleno poder para outorgar

0

0

qual tem

presente contrato conforme documento junto ao processo,

doravante designado por Segundo Outorgante.

Tendo em conta:
a) Que

0

procedimento foi efetuado nos termos do disposto na alinea a) do n. ° 1 do artigo 20. °

do Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n° 1812008 de 29 de Janeiro, na sua
atual

reda~ao

b) Que a

(CCP);

contrata~ao

Ministro das

Finan~as,

c) Que a decisao de

fora do acordo-quadro da ESPAP foi autorizada por despacho do Senhor
no dia 23 de dezembro de 2016;

adjudica~ao

foi tom ada pela Senhora Diretora-Geral dos Estabelecimentos

Escolares em 29 de dezembro de 2016;
d) Que a decisao de

aprova~ao

da minuta do contrato foi tomada pela Senhora Diretora-Geral

dos Estabelecimentos Escolares em 29 de dezembro de 2016.

E: celebrado

0

presente contrato que se rege pelo disposto nas clausulas seguintes:

Clilusula 1. a
Objeto do Contrato

o contrato tem

por objeto a

presta~ao

de

servi~os

de vigilancia e

Primeiro Outorgante e sera efetivada de acordo com

0

seguran~a

Caderno de Encargos.

nas

instala~6es

do

REPOBLICA
PORTUGUESA
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Clausula 2. a
Prazo de vigencia

A prestar;:ao de servir;:os tem a durar;:ao de 2 (dois) meses com inicio no dia 1 de janeiro de 2017
e termina a 28 de fevereiro de 2017.

Clausula 3. a
Prevalencia

1.

Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:
a.

0 caderno de encargos;

b.

A proposta adjudicada;

2. Em caso de divergencia entre os documentos referidos no numero anterior, a prevalencia

e

determinada pela ordem pela qual sao indicados esses mesmos documentos.
3. Salvo disposir;:ao em contrario, as despesas e os encargos inerentes

a redur;:ao do contrato a

escrito sao da responsabilidade do Primeiro Outorgante, com excer;:ao dos impostos legalmente
devidos pelo Segundo Outorgante.

Cliiusula 4. a
Pre~o

1 - 0 prer;:o contratual

e de €

contratual

46.053,78 (Quarenta e seis mil, cinquenta e tres euros e setenta e

oito centimos) ao qual acresce

0

Imposto sobre

0

valor acrescentado

a taxa legal em vigor, 0 que

totaliza € 56.646,15 (Cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis euros e quinze centimos).
2 - Pela prestar;:ao dos servir;:os objeto do contrato,
Outorgante

0 pre~o

0

Primeiro Outorgante deve pagar ao Segundo

correspondente aos servir;:os constantes do Anexo I deste contrato, durante

prazo de execur;:ao do contra to.
3 - 0 prer;:o referido nos numeros anteriores inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade nao esteja expressamente atribuida ao Primeiro Outorgante

Cliiusula 5. a
Condi~6es

1-0 Primeiro Outorgante

de Pagamento

e exclusivamente responsavel pelo pagamento do pre~o dos servir;:os

que Ihe sejam prestados, nao podendo, em caso algum,

0

Segundo Outorgante exigir pagamentos
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ao representante do Primeiro Outorgante, salvo os que resultem dos pagamentos do seu proprio
contrato.
2 - 0 pre<;:o a que se refere

0

n. ° 1 da clausula anterior e dividido e faturado pelo Segundo

Outorgante, mensalmente, durante a execu<;:ao do Contrato, de acordo com

0

trabalho

efetivamente prestado.
3 - As faturas sao liquidadas pelo Primeiro Outorgante por transferencia bancaria, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias a contar da respetiva rece<;:ao, nos termos do disposto no n. ° 4 do
artigo 299.° do Codigo dos Contratos publicos.
4 - Em caso de discordancia por parte do Primeiro Outorgante quanto aos valores indicados nas
faturas, deve este comunicar, por escrito, os respetivos fundamentos, no prazo de 10 (dez) dias
apos a respetiva rece<;:ao, ficando
necessarios ou proceder

0

Segundo Outorgante obrigado a prestar os esclarecimentos

a emissao de nova fatura corrigida.

5 - Em caso de incumprimento das obriga<;:6es pecuniarias pelo Primeiro Outorgante e aplicavel
o disposto nos artigos 299.°, 299. 0 -A e 326 .° do CCP.

Clausula 6.·
Cessao da
1 - No decurso da execu<;:ao do contrato

0

Posi~ao

Contratual

Segundo Outorgante nao pode ceder a sua posi<;:ao

contratual ou qualquer dos direitos e obriga<;:6es emergentes do contra to, sem autoriza<;:ao, por
escrito do Primeiro Outorgante.
2- Para efeitos da autoriza<;:ao prevista no numero anterior, deve:
a) Ser apresentada pelo eventual cessionario toda a documenta<;:ao exigida ao Segundo
Outorgante no ambito do procedimento;
b) Ser verificada pelo Primeiro Outorgante, se

0

cessionario nao se encontra em nenhuma das

situa<;:6es previstas no Artigo 55.° do Codigo dos Contratos Publicos e se tem capacidade
tecnica e financeira para assegurar

0

exato e pontual cumprimento do contrato.

Clausula 7.·
Rescisao do contrato
1- Ao Primeiro Outorgante reserva-se

0

direito de resolver

0

contrato com

0

Segundo Outorgante,

designadamente nos casos de:
a)

/

bta'Mbrst....... ~

Reiterada deficiencia ou ma qualidade dos servi<;:os prestados, ou ato que prejudique a
qualidade do servi<;:o prestado ao Primeiro Outorgante;

b) Interrup<;:ao reiterada da presta<;:ao de servi<;:os, por facto imputavel ao Segundo
Outorgante;
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c)

Pratica de atos dolosos ou negligentes que alterem 0 bom estado de conserva«;:ao das
instala«;:6es;

d) Obstru«;:ao a atua«;:ao do servi«;:o ou entidade a quem compete a inspe«;:ao, quando esta e
realizada nos termos do Caderno de Encargos;
e)

Utiliza«;:ao abusiva ou deteriora«;:ao anormal das instala«;:6es, equipamento e material;

f)

Oposi«;:ao reiterada ao exercicio da fiscaliza«;:ao, ou repetida desobediencia as
determina«;:6es do representante do agrupamento das entidades Adjudicantes, ou ainda,
sistematica inobservancia das leis e regulamentos aplicaveis a presta«;:ao de servi«;:os;

g)

Quando a avalia«;:ao da qualidade da presta«;:ao de servi«;:os demonstrar irregularidades;

h)

Quando os niveis de servi«;:o nao se encontrarem conforme expresso no acordo quadro
e no contrato;

i)

Nao cumprimento, por parte do Segundo Outorgante, de todas as obriga«;:6es relativas
a prote«;:ao social, presta«;:ao e condi«;:6es de trabalho do pessoal afeto a execu«;:ao do
servi «;:0,

j)

Insolvencia do Segundo Outorgante;

k)

Quebra do sigilo a que 0 Segundo Outorgante est a sujeito nos term os definidos no artigo

11.0 do Caderno de Encargos do acordo quadro.
2 - A resolu«;:ao do contrato nao prejudica 0 direito de aplica«;:ao das san«;:6es a que haja lugar,
nos term os gerais do direito.
3- A denuncia dos contratos deve ser efetuada mediante notifica«;:ao a outra parte, por carta
registada com aviso de rece«;:ao, com uma antecedencia minima de 60 (sessenta) dias e com
conhecimento a Unidade Ministerial de compras do Ministerio da Educa«;:ao - Dire«;:ao de Servi«;:os
de Contrata«;:ao Publica (DSCP).

Clciusula 8.·
San«;:6es

1. 0 incumprimento dos niveis de servi«;:o minimos definidos no artigo 28. 0 do Caderno de
Encargos, confere ao Primeiro Outorgante 0 direito a aplica«;:ao de san«;:6es, nos termos do numero
seguinte.
2. Em caso de incumprimento dos nlveis de servi«;:o minimos fixados no artigo referido no n.o
anterior para a presta«;:ao de servi«;:os de vigilfmcia e seguran«;:a, podem ser aplicadas san«;:6es nos
seguintes termos:
a) Servi~os de vigilancia e seguran~a humana:
i) Cumprimento de horarios: Pelo incumprimento do estabelecido na subalinea i) da
alinea a) do artigo 28. 0 do Caderno de Encargos e aplicada uma san«;:ao fixa de € 100,00
(cem euros) por ocorrencia, a qual acresce uma san~ao adicional, calculada da
seguinte forma:
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5 = h • HH • 5

Sendo:
5 = San~ao (em Euros);

= Numero de horas ou fra~ao em

h

atraso;

HH = valor hora/homem contratado em Euros.
Substitui~ao

ii)

de pessoal:

I. Pelo incumprimento do estabelecido no ponto i. da subalinea ii) da alinea
a) do artigo 26. 0 do Caderno de Encargos e aplicada uma san~ao fixa de €
500,00 (quinhentos Euros) por ocorrencia;
II. Pelo incumprimento do estabelecido no ponto ii. da subalinea ii) da alinea
a) do artigo 28. 0 do Caderno de Encargos e aplicada uma
200,00 (duzentos euros) por ocorrencia,

san~ao

fixa de €

a qual acresce uma san~ao adicional,

calculada da seguinte forma:

5 = h • HH • 3
Sendo:
5 = San~ao (em Euros);
h = Numero de horas ou

fra~ao

em atraso;

HH = valor hora/homem contratado em Euros.

b)

Servi~os

de

liga~ao

a central de

rece~ao

e monitoriza~ao de alarmes:

i) Pelo incumprimento do estabelecido na subalinea i) da alinea b) do artigo 28. 0 do
Caderno de Encargos e aplicada uma

san~ao

de € 50,00 (cinquenta Euros) por cada

periodo de 10 segundos de atraso, para alem do tempo maximo definido para a
realiza~ao

da chamada de retorno;

ii) Pelo incumprimento do estabelecido na subalinea ii) da alinea b) do artigo 28. 0
do Caderno de Encargos e aplicada uma

san~ao

de € 500,00 (quinhentos Euros) por

cada periodo de 10 minutos de atraso, para alem do tempo maximo definido para a
chegada do piquete de
3. 0 valor das

san~6es

originou a sua

aplica~ao.

interven~ao

ao local.

e descontado na fatura referente ao periodo em que se deu

0

facto que

Clausula 9. a
Alterat;6es ao contrato

- Qualquer

altera~ao

contratual devera constar de documento escrito assinado por ambas as
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partes e produzira efeitos a partir da data da respetiva assinatura.

a outra parte essa inten~ao,
rela~ao a data em que pretende ver

2 - A parte interessada na altera~ao deve comunicar, por escrito,
com uma antecedencia minima de 60 (sessenta) dias em
introduzida a altera~ao;
3 - 0 contrato pode ser alterado por:

a) Acordo entre as partes, que nao pode revestir forma menos solene que

0

contra to;

b) Decisao judicial ou arbitral;
c) Raz6es de interesse publico.
4 - A altera~ao do contrato nao pode conduzir

a modifica~ao de aspetos essenciais do mesmo,

nem constituir uma forma de impedir, restringir ou falsear a concorrencia.

C1ausula 10. a
Sigilo

1 - As partes outorgantes do contrato, obrigam-se a guardar sigilo e confidencialidade sobre todos
os assuntos previstos no ambito do procedimento, e a tratar como confidenciais todos os
documentos a que ten ham acesso no ambito do seu desenvolvimento, abrangendo esta

obriga~ao

os seus agentes, funcionarios, colaboradores ou terceiros que se encontrem envolvidos no
fornecimento ou no procedimento ao qual

0

mesmo deu origem.

2 - Excluem.-se do ambito do numero anterior, toda a informa~ao gerada por for~a da execu~ao
do presente contrato, bem como todos os assuntos ou conteudo de documentos que por
disposi~ao

for~a

de

legal ten ham de ser publicitados e ou sejam do conhecimento publico

C1ausula 11. a
Cabimento On;:amental

e de (46.053,78 (Quarenta e seis mil, cinquenta e tres euros e
setenta e oito centimos) acrescido de IVA a taxa legal em vigor a data da respetiva liquida~ao,

A despesa inerente ao contrato

perfazendo

0

montante total de ( 56.646,15 (Cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis

euros e quinze centimos), que sera cabimentado na classifica~ao econ6mica 02.02.18 - Vigiliincia
e

Seguran~a,

no

or~amento

da DGEstE referente a 2017.

Clausula 12. a
Disposi~6es

1.

Finais

Os pagamentos ao abrigo do presente contrato sao efetuados ap6s

formalismos legais em vigor para

0

verifica~ao

dos

processamento da despesa publica.
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r::::
e elaborado em duplicado, designadamente um exemplar a cada uma das partes,
•

-

e constituido por 7 (sete) paginas, sendo a ultima assinada e as demais rubricadas por cada um
dos outorgantes.
3. Mediante a apresentar;:ao por parte do segundo outorgante dos documentos de habilitar;:ao
previstos no artigo 55° do ((P,

0

presente contrato

e assinado pelos representantes.

Lisboa, 30 de dezembro de 2016

o Primeiro Outorgante,

--

---v.. . :....~to . :.
o Segundo Outorgante,
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