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AJUSTE DIRETO N.o 1 - FORNECIMENTO DE REFEI<;:OES EM REFEITORIOS ESCOLARES
CONTRATO N.o 6/2013
Aos doze dias do mes de setembro de 2013, na sede da Direc;:ao-Geral dos Estabelecimentos Escolares, sita na
Prac;:a de Alvalade, n.o 12, 1749-070 LlSBOA, celebram

0

presente contrato de prestac;:ao de servic;:os no

montante global de € 21.593.669,06 (vinte e um milhoes, quinhentos e noventa e tres mil, seiscentos e
sessenta e nove euros e seis centimos), incluindo

0

IVA

Entre:
Primeiro Outorgante, a Direc;:ao-Geral dos Estabelecimentos Escolares, pessoa coletiva n. ° 600 086 020, com
sede na Prac;:a de Alvalade, n. ° 12, Lisboa, represent ada no ato por Jose Alberto Moreira Duarte, portador do
Cartao do Cidadao n. ° 04121455, na qualidade de Diretor-Geral, com competencia subdelegada por despacho
n.o 11746-Al2013 de 9 de setembro;

e
Segundo Outorgante, GERTAL, Companhia Geral de Restaurantes e Alimeritac;:ao, SA, pessoa coletiva n.o
500126623; com sede na Rua da Garagem, n. ° 10, Carnaxide, matriculada na Conservatoria do Registo
Comercial de Cascais, sob

n. ° 500126623, com

0

0

capital social de € 700.000 (setecentos mil euros),

representada no ato por Rodolfo Marques de Vicente Ferreira, portador do Cartao do Cidadao n.o 11441239,
na qualidade de procurador,

0

qual tem poderes para outorgar

0

presente contrato, conforme documento

junto ao processo.

o procedimento foi

autorizado por despacho do Senhor Diretor Geral, datado de 09/09/2013, tendo a minuta

do contrato sido aprovada no dia 11/09/2013.
Clausula 1"
Objeto

o presente contrato tem por objeto 0

fornecimento, pelo Segundo Outorgante ao Primeiro Outorgante, de um

numero estimado de 12.461.400 refeic;:oes escolares nos refeitorios das escolas constantes do Anexo 1 do
Convite do presente procedimento.
Clausula 2"
Local da prestac;:ao do

o servic;:o,

servi~o

objeto deste contrato, sera prestado em cada um dos refeitorios das escolas constantes do Anexo 1

do Convite do presente procedimento.
Clausula 3"
Prazo de prestac;:ao do servic;:o

o servic;:o objeto do contrato inicia-se no dia

12 de setembro de 2013 durante um prazo previsivel de 70 dias

uteis, ate final de Dezembro de 2013.
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Clciusula 4 a
Pre~o

e

condi~6es

de pagamento

1. 0 prec;:o a receber pelo Segundo Outorgante, pela prestac;:ao do servic;:o objeto deste contrato, resultara
do produto do prec;:o unitario por refeic;:ao obtido em cada lote pela quanti dade de refeic;:oes servidas.

2. 0 prec;:o unitario por refeic;:ao do lote urn, sem IVA e de € 1,42 (urn euro e quarenta e dois centimos).
3.

0 prec;:o unitario por refeic;:ao do lote dois, sem IVA e de € 1,39 (urn euro e trinta e nove centimos).

4.

0 prec;:o unitano por refeic;:ao do lote tres, sem IVA e de € 1,39 (urn euro e trinta e nove centimos).

5.

0 prec;:o unitano por refeic;:ao do lote quatro, sem IVA e de € 1,40 (urn euro e quarenta centimos).

6. 0 prec;:o unitano por refeic;:ao do lote cinco, sem IVA e de € 1,39 (urn euro e trinta e nove centimos).
7. 0 prec;:o unitano por refeic;:ao do lote sete, sem IVA e de € 1,44 (urn euro e quarenta e quatro centimos).
8. 0 prec;:o unitario por refeic;:ao do lote oito, sem IVA e de € 1,44 (urn euro e quarenta e quatro centimos).
9. 0 prec;:o unitario por refeic;:ao do lote nove, sem IVA e de € 1,44 (urn euro e quarenta e quatro centimos).
10. 0 encargo total estimado do presente contrato e no valor de €

17.555.828,50 (dezassete milhoes,

quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito euros e cinquenta centimos), a que acresce
o IVA

a taxa

legal de 23%, no valor de € 4.037.840,56 (quatro milhoes, trinta e sete mil, oitocentos e

quarenta euros e cinquenta e seis centimos), totalizando a despesa urn encargo de € 21.593.669,06 (vinte
e urn milhoes, quinhentos e noventa e tres mil, seiscentos e sessenta e nove euros e seis centimos).

11. 0 pagamento do encargo previsto no numero anterior sera efetuado nos seguintes termos:

o

Segundo Outorgante enviara ao Primeiro Outorgante nos primeiros 10 dias uteis de cada mes as

farturas discnminadas referentes ao numero de refeic;:oes servidas durante

0

mes anterior, bern como

todos os elementos justificativos dos montantes a pagar.

o pagamento das faturas efetuar-se-a no prazo maximo de 60 dias contados da sua apresentac;:ao.
C1ausula 5 a
Sigilo

o

Segundo Outorgante garantira

0

sigilo quanto a informac;:6es que os seus tecnicos venham a ter

conhecimento relacionadas com a atividade do Primeiro Outorgante.
Clciusula 6"
Cessao da
1.

posi~ao

contratual

0 Segundo Outorgante nao podera ceder a sua posic;:ao contratual ou qualquer dos direitos e obrigac;:oes
decorrentes do presente contrato, sem autorizac;:ao do Primeiro Outorgante.

2.

Para efeitos da autorizac;:ao prevista no numero anterior, deve:
a) Ser apresentada pelo cessionario toda a documentac;:ao exigida ao Segundo Outorgante no presente
concurso;
b) Ser observado

(i;:l Pra~a

0

disposto no art.° 319 0 do Decreto-Lei n.o 1812008, de 29 de Janeiro.
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Clausula 7 a
Incumprimento do contrato
1.

Sempre que se veri fica rem situac;:6es violadoras do cumprimento do contrato por parte do segundo
outorgante poderao ser aplicadas as sanc;:6es previstas nas Clausulas Juridicas do Caderno de Encargos.
Clausula

sa

Casos fortuitos ou de forc;:a maior
1.

Nenhuma das partes incorrera em responsabilidade se por caso fortuito ou de forc;:a maior,
designadamente greves ou outros conflitos coletivos de trabalho, for impedida de cumprir as obrigac;:6es
assumidas no contrato.

2.

A parte que invocar casos fortuitos ou de forc;:a maior devera comunicar e justificar tais situac;:6es
parte, bem como

0

a outra

prazo previsivel para restabelecer a situac;:ao.
Clausula 9 a
Resoluc;:ao do contrato

1.

0 incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do presente contrato confere, nos termos
gerais de direito,

a outra

parte

direito de resolver

0

0

contrato, sem prejuizo das correspondentes

indemnizac;:6es legais.
2.

0 Primeiro Outorgante podera resolver 0 contrato sempre que, por raz6es imputaveis ao Segundo
Outorgante,

0

normal fornecimento de refeic;:6es aos seus utentes se encontre gravemente prejudicado.

3. Para efeitos do disposto no numero anterior, constituem condic;:6es de resoluc;:ao do contrato,

0

seguinte:

a) A pratica de atos com dolo ou negligencia que prejudiquem a quantidade ou afetem a qualidade do
fornecimento de refeic;:6es ou

0

normal funcionamento do servic;:o;

b) A falta de cumprimento, em devido tempo, das suas obrigac;:6es contratuais;
4.

A resoluc;:ao do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificac;:ao.
Clausula 10 a
Cauc;:ao para garantir

1.

0

cumprimento de obrigac;:oes

Para garantir 0 exato e pontual cumprimento das suas obrigac;:6es, 0 Segundo Outorgante prestou uma
cauc;:ao no valor de €

877.791,43 (oitocentos e setenta e sete mil setecentos e noventa e um euros e

quarenta e tres centimos) correspondente a 5% do montante do total da adjudicac;:ao, com exclusao do

IVA.
2.

0 Primeiro Outorgante pode considerar perdida a seu favor a cauc;:ao prestada, independentemente de
decisao judicial, nos casos de nao cumprimento das obrigac;:6es legais, contratuais ou pre-contratuais,
pelo Segundo Outorgante.
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3.

No prazo de 30 dias utei;s contados do cumprimento de todas as obriga~oes contratuais por parte do
Segundo Outorgante,

0

Primeiro Outorgante promove a

tibera~ao

da

cau~ao

a que se refere

0

numero 1.

Clausula 11 a
Foro competente
Para as questoes emergentes do contrato sera competente

0

Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa.

Clausula 12 a
Prevalencia
1.

Fazem parte integrante do presente contrato

0

caderno de encargos e a proposta apresentada pelo

Segundo Outorgante.
2.

Em caso de duvidas, prevalece em primeiro lugar

0

texto do presente contrato, seguidamente

0

caderno

de encargos e em ultimo lugar a proposta do Segundo Outorgante.
Clausula 13 a
Disposit;oes finais
1. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serao efetuados apos a verifica~ao dos formalismos legais
em vigor para
2.

0

processamento das despesas pubticas.

Os encargos resultantes deste contra to foram autorizados por despacho de 9 de setembro de 2013, de Sua
Ex.o

0

Senhor Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares e a despesa prevista tem cabimento na

Divisao 10, Subdivisao 02 da Atividade 192, FF 111/123 , CE 02.01.05 do
3.

or~amento

da DGEstE.

0 encargo total estimado, com exclusao de IVA, resultante do presente contrato

e de {

17:555.828,50

(dezassete milhoes, quinhentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito euros e cinquenta
centimos).
4. Este contrato foi elaborado em duplicado, sendo um exemplar para cada um dos outorgantes.
5. Depois do Segundo Outorgante ter feito prova, por certidao, de que tem a sua

situa~ao

regularizada

relativamente a dividas por impostos ao Estado Portugues e por contribui~6es it Seguran~a Social,
contrato foi assinado pelo representante do Primeiro Outorgante e pelo Segundo Outorgante.

José
Alberto
Moreira
Duarte

Pelo Primeiro Outorgante

Pelo Segundo Outorgante
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