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PARTE I
CONDIÇÕES GERAIS
Cláusula 1ª
Designação do procedimento
Procedimento para AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
para POMBAL PROF - Sociedade de Educação e Ensino Profissional, S.A. entidade
proprietária da ETAP - ESCOLA TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA E PROFISSIONAL
DE POMBAL- PROCESSO N.º 073-2021_CPR.
Cláusula 2ª
Apresentação
A Entidade Adjudicante é POMBAL PROF - Sociedade de Educação Ensino
Profissional, S.A., entidade proprietária da Escola Tecnológica, Artística e
Profissional de Pombal, com sede em Avenida Vasco da Gama, Parque Industrial
Manuel da Mota, 3100-354 Pombal, doravante designada de ETAP.
Cláusula 3ª
Objeto
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato
a celebrar na sequência do procedimento pré-contratual, por Consulta Prévia
que tem por objeto principal a CONTRATAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, dele constando as condições
jurídicas, económicas e técnicas que regem a referida aquisição.
2. As Especificações Técnicas, do objeto do contrato, para além do previsto na
Parte I CONDIÇÕES GERAIS, acresce as que constam da Parte II ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do presente Caderno de Encargos.
Cláusula 4ª
Contrato
1.

O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2.

O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a.

Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham
sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de
contratar;

b.

Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;

c.

O presente Caderno de Encargos;
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d.

A proposta adjudicada;

e.

Os

esclarecimentos

sobre

a

proposta

adjudicada

prestados

pelo

adjudicatário.
3.

Em caso de divergências entre os documentos referidos no número anterior, a
respetiva prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados.

4.

Em caso de divergências entre os documentos referidos no nº 2 e o clausulado
do contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99º do Código dos
Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo
101º desse mesmo diploma legal.
Cláusula 5ª
Prazo

1. O contrato entra em vigor na data da sua assinatura;
2. O contrato tem a duração de 365 dias, sem prejuízo das obrigações acessórias
que devam perdurar para além da cessação do mesmo.
3. O contrato renovar-se-á automaticamente por igual período, se não for
denunciado por nenhuma das partes, admitindo o máximo de duas renovações,
totalizando neste caso a duração de 1095 dias, sem prejuízo das obrigações
acessórias que devam perdurar para além da cessação do mesmo.
Cláusula 6ª
Local da prestação dos serviços
A prestação dos serviços a contratar será efetuada nas instalações da ETAP Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal, sitas em Avenida
Vasco da Gama, Parque Industrial Manuel da Mota, 3100-354 Pombal.
Cláusula 7ª
Obrigações principais do prestador de serviços
1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no
presente Caderno de Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do
contrato decorrem para o prestador de serviços as seguintes obrigações
principais:
a. Obrigação

de

fornecimento

de

equipamentos

informáticos

e

seus

componentes, e de garantir a execução do fornecimento de acordo com as
especificações descritas na Parte II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, e
restantes cláusulas deste Caderno de Encargos e demais documentos
contratuais;
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b. Obrigação de possuir e manter todas os requisitos legais exigidos para o
desempenho das funções agora contratadas, nomeadamente, alvarás,
licenças e autorizações;
c. Obrigação da configuração do fornecimento indicado na sua proposta,
obrigando-se também a garantir os padrões de qualidade e quantidade dos
serviços contratados, bem como, a interoperabilidade dos sistemas;
d. Proceder à reparação/substituição dos equipamentos avariados, por danos
não imputáveis a má utilização, assim como o empréstimo de equipamento
durante o período de reparação;
e. Obrigação de garantir que a realização de todos os trabalhos objeto deste
contrato, são efetuados sem interrupção do normal funcionamento do
estabelecimento da Entidade Adjudicante, na sua impossibilidade, que
sejam consideradas ações que minimizem o incómodo, nomeadamente que
se possa recorrer à execução de substituição de equipamento em fim-desemana;
f.

Não alterar as condições da prestação de fornecimento, fora dos casos
previstos neste Caderno de Encargos;

g. Notificar a ENTIDADE ADJUDICANTE de qualquer ocorrência futura, de que
o fornecedor tenha conhecimento, e que possa prejudicar a qualidade da
prestação dos serviços, excetuando os casos de emergência e força maior
que serão informados nos termos previstos na cláusula 13ª deste Caderno
de Encargos;
h. O adjudicatário responsabiliza-se pelos danos e prejuízos causados à
ENTIDADE ADJUDICANTE, decorrentes de erros ou omissões na prestação
de serviços, e obriga-se a liquidar as indemnizações que sejam devidas e
apuradas conforme os termos previstos no presente Caderno de Encargos e
no Contrato celebrado entre as partes;
i.

Obrigação de comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do
contrato celebrado e que altere, designadamente, a sua denominação
social, o seu objeto social, os seus representantes legais ou os detentores
do capital social; bem como qualquer ponto que se demonstre ter
relevância para a prestação dos serviços, com relevância para a prestação
dos serviços contratados, tanto a nível jurídico como comercial e de
posição no mercado.

2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado a recorrer a
todos os meios humanos e materiais que sejam necessários e adequados à
prestação

do
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aperfeiçoamento do sistema de organização necessário à perfeita e completa
execução das tarefas a seu cargo, de acordo com o previsto no presente
Caderno de Encargos e na proposta adjudicada.
3. Fica responsável pelo cumprimento de todas as obrigações relativas à proteção
e às condições de trabalho do seu pessoal, nos termos da legislação aplicável,
designadamente:
a. Ao cumprimento das disposições leais e regulamentares em vigor sobre
segurança, higiene e saúde no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado, sendo da sua conta os encargos que de tal resultem;
b. Acautelar, em conformidade com as disposições legais e regulamentares
aplicáveis, a vida e a segurança do pessoal empregado e a prestar-lhe a
assistência médica de que careça por motivo de acidente de trabalho;
c. Da apólice de seguro contra acidentes de trabalho deve constar cláusula
pela qual a entidade seguradora se comprometa a mantê-la válida até ao
final do contrato.
Cláusula 8ª
Condições de Prestação de serviço
1. O adjudicatário obriga-se a prestar os Serviços de Segurança procedendo à
organização dos serviços de acordo com a legislação em vigor, garantindo
também

a

realização

das

especificações

descritas

na

Parte

II

-

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, e restantes cláusulas deste Caderno de Encargos
e demais documentos contratuais;
2. São custo da Entidade Adjudicatária, e suportados por esta, todos os custos
inerentes à prestação de serviços, nomeadamente, aquisição de equipamentos,
de consumíveis, despesas de alojamento, alimentação, deslocação de meios
humanos, aquisição, transporte, armazenamento e manutenção dos meios
materiais, bem como os encargos decorrentes de utilização de marcas
registadas, licenças ou patentes ou outros, para a realização das intervenções
nas instalações, que sejam necessários e adequados à prestação do serviço;
3. A ENTIDADE ADJUDICANTE assegura o acesso dos técnicos da Entidade
Fornecedora a todas as zonas que possam ser alvo de intervenção, desde que
esta seja previamente informada, devidamente justificada e aprovada pelo
adjudicante.
Cláusula 9ª
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Preço contratual
1. Pelo

fornecimento

dos

serviços

objeto

do

contrato,

bem

como

pelo

cumprimento das demais obrigações constantes do presente Caderno de
Encargos, a ENTIDADE ADJUDICANTE obriga-se a pagar mensalmente ao
prestador

de

serviços,

os

valores

constantes

da

proposta

adjudicada,

acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e
despesas

cuja

responsabilidade

não

esteja

expressamente

atribuída

à

ENTIDADE ADJUDICANTE, incluindo despesas de alojamento, alimentação,
deslocação de meios humanos, aquisição, transporte, armazenamento e
manutenção dos meios materiais, bem como os encargos decorrentes de
utilização de marcas registadas, licenças ou patentes.
3. O montante de cada serviço proposto é fracionado e pago mensalmente em
função do registo do consumo verificado no mês anterior.
Cláusula 10ª
Condições de pagamento
1. As quantias devidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE, nos termos da cláusula
anterior, devem ser pagas no prazo de trinta dias após a receção, pela mesma,
das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da
obrigação respetiva.
2. Em caso de discordância por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE, quando aos
valores indicados nas faturas, deve esta comunicar à Entidade Fornecedora, por
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de serviços obrigado a
prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de uma nova
fatura corrigida.
3. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no nº 1, as faturas
são pagas por cheque ou através de transferência bancária.
Cláusula 11ª
Preço Base
1. Para o presente procedimento é fixado o preço base total global de 74 900,90
€ (setenta e quatro mil, e novecentos euros, e noventa cêntimos).
2. Os valores previstos no número anterior serão acrescidos de IVA à taxa legal
em vigor, quando devido.
3. O preço base é o máximo que a ENTIDADE ADJUDICANTE se propõe a pagar
pela execução de todas as prestações do presente contrato.
PROCESSO Nº 073-2021_CPR
CONSULTA PRÉVIA PARA
AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Página 9 de 39

CADERNO DE ENCARGOS
4. As propostas de valor superior ao preço base fixado serão excluídas, por força
da disposição da alínea d), do n.º 2 do artigo 70º, do CCP.
Cláusula 12ª
Força maior
1. Não serão aplicadas penalidades e não é havida como incumprimento, a não
realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer uma das
partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as
circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da
parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do
contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou
evitar.
2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número
anterior,

designadamente,

tremores

de

terra,

inundações,

incêndios,

epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de
guerra

ou

terrorismo,

motins

e

determinações

governamentais

ou

administrativas injuntivas.
3. Não constituem força maior, designadamente:
a. Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do
prestador de serviços, na parte em que intervenham;
b. Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de
serviços ou a grupos de sociedades em que este se integre, bem como a
sociedade ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
c. Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatória ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam;
d. Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de
serviços de normas legais;
e. Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de
serviços cuja causa, propagação ou proporções se devam a culpa ou
negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;
f.

Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços
não devidas a sabotagem;

g. Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior
deve ser imediatamente comunicada à outra parte.
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5. A força maior determina ao não cumprimento das obrigações contratuais
afetadas

pelo

período

de

tempo

comprovadamente

correspondente

ao

impedimento resultante da força maior.
Cláusula 13ª
Resolução do Contrato
1. O incumprimento definitivo do contrato, por facto imputável a uma das partes,
confere, nos termos gerais de direito, à outra parte o direito de resolver o
contrato, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se incumprimento
definitivo quando o cumprimento se tenha tornado impossível ou a ENTIDADE
ADJUDICANTE tenha perdido o interesse no cumprimento.
3. E, qualquer caso de extinção do contrato, independentemente do motivo que
lhe der origem, o adjudicatário obriga-se a prestar toda a assistência
necessária na transição dos serviços objeto do contrato para a ENTIDADE
ADJUDICANTE ou para um terceiro, por esta designado, de modo a garantir a
continuidade dos serviços objeto do contrato, a mínima perturbação destes e
que a transição ocorra de forma progressiva e ordenada.
Cláusula 14ª
Resolução por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato, previstos na lei,
a ENTIDADE ADJUDICANTE pode resolver o contrato, a título sancionatório, no
caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou reiterada qualquer
das obrigações que lhe incumbem.
2. O direito de resolução exerce-se mediante declaração enviada pela ENTIDADE
ADJUDICANTE ao adjudicatário, com uma antecedência de cinco dias da data
de produção de efeitos.
Cláusula 15ª
Resolução por parte da Entidade Adjudicatário
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o prestador
de serviços pode resolver o contrato quando qualquer montante que lhe seja
devido esteja em dívida há mais 90 dias ou quando o montante em dívida
exceda 25% do preço contratual, excluindo juros.
2. O direito de resolução é exercido mediante declaração enviada ao ENTIDADE
ADJUDICANTE, que produz efeitos trinta dias após a receção dessa declaração,
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salvo se esta última cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas
dos juros de mora a que houver lugar.
3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a
repetição das prestações já realizadas pelo prestador de serviços, cessando,
porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas
a que se refere o artigo 444º do CCP.
Cláusula 16ª
Seguros
1. Sem prejuízo das responsabilidades e obrigações que lhe estão cometidas nos
termos do contrato e demais documentação integrante do título contratual, o
Adjudicatário deverá contratar, e manter válidos os seguintes seguros:
a. Seguro de Acidentes de Trabalho, abrangendo todo o pessoal envolvido na
prestação de serviços objeto do presente procedimento;
b. Seguro do Equipamento que o Adjudicatário trouxer para os locais onde irá
ser realizada a prestação de serviços, pelo respetivo valor de substituição,
contra perdas ou danos de qualquer natureza;
c. Seguro de Responsabilidade Civil em seu nome, cobrindo todos os danos e
prejuízos eventualmente causados durante a realização da presente
prestação de serviços e desde que relacionados com ela.
2. Os contratos de Seguro a que se refere o número anterior deverão vigorar
pelos períodos seguintes:
a. Seguro de Acidentes de Trabalho, enquanto se verificar a existência de
trabalhadores sujeitos a risco;
b. Seguro do Equipamento, enquanto o equipamento permanecer nos locais
da prestação de serviços;
c. Seguro de Responsabilidade Civil, deverá vigorar desde a data de início dos
trabalhos e enquanto se verificarem operações resultantes das obrigações
assumidas pelo Adjudicatário com esta prestação de serviços.
3. O Adjudicatário deverá apresentar à Entidade Adjudicante, antes do início dos
trabalhos, uma declaração emitida por seguradora autorizada a desenvolver a
atividade em Portugal em que:
a. Ateste a existência, de cada um dos seguros, em conformidade com os
números anteriores;
b. Assuma

expressamente

o

compromisso

de

comunicar

à

entidade

adjudicante, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, qualquer
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alteração que possa afetar as coberturas e garantias das respetivas
apólices.
4. Sem prejuízo do número anterior, a Entidade Adjudicante poderá exigir cópia
das apólices respeitantes aos seguros indicados no número 1, de modo a poder
verificar a sua conformidade com o estabelecido naquele parágrafo.
5. A falta de apresentação da prova de contratação dos seguros mencionados no
número anterior e a consequente impossibilidade de execução dos trabalhos
será imputável ao Adjudicatário, sendo o mesmo responsável por todas as
consequências daí decorrentes.
Cláusula 17ª
Patentes, licenças e marcas registadas
1. O Adjudicatário deve ser titular de todas as licenças, autorizações ou demais
atos de consentimento legalmente necessários à utilização de software e
demais soluções ou produtos por si utilizados na execução do contrato a antes
do início do mesmo.
2. O Adjudicatário obriga-se a manter válidas as licenças, autorizações ou demais
atos de consentimento a que se refere o número anterior, até à integral
execução dos serviços contratados.
3. O Adjudicatário garante que respeitam as normas relativas à propriedade
intelectual e industrial, designadamente, direitos de autor, licenças, patentes e
marcas registadas, relacionadas com o hardware, software e documentação
técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade.
4. É da responsabilidade do Adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da
utilização de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.
5.

Caso a ENTIDADE ADJUDICANTE venha a ser demandado por ter infringido, na
execução do contrato, qualquer dos direitos mencionados no número anterior,
o Adjudicatário indemniza-a de todas as despesas que, em consequência, haja
de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar.
Cláusula 18ª
Penalidades Contratuais

1. São infrações consideradas objetos de sanções:
a. Todas

aquelas

que

impliquem

o

não

cumprimento

das

cláusulas

contratuais, nomeadamente a não conformidade dos serviços de vigilância
humana móvel detetada pela entidade adjudicante;
b. O

abandono

do

serviço,

salvo

caso

de

força

maior,

devidamente

fundamentado;
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c. Todas as paralisações de funcionamento na prestação de serviços, além
daquelas que não possam ser atribuíveis a negligência do adjudicatário;
d. Todas aquelas relacionadas com a imagem das zonas objeto do contrato a
celebrar, ou outras não abrangidas por disposições legais, mas que a
entidade adjudicante, entenda como lesivas da imagem do serviço
prestado.
2. Às infrações cometidas pelo adjudicatário na execução do contrato, a entidade
adjudicante reserva-se no direito de aplicar uma penalidade, de montante a
fixar em função da gravidade do incumprimento, quantia essa que poderá
ascender ao preço total global base do procedimento.
3. O valor das sanções económicas impostas ao adjudicatário será creditado a
favor da entidade ou deduzido das importâncias a pagar pela entidade
adjudicante.
4. O valor acumulado das sanções não pode exceder 20% (vinte por cento) do
valor contratual.
5. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a
entidade adjudicante exija uma indeminização pelo excedente.
Cláusula 19ª
Incumprimento do contrato
1.

Em caso de atraso ou incumprimento do adjudicatário, no cumprimento das
obrigações que sobre ele impendem, a entidade adjudicante notifica-o para
dentro de um prazo de oito dias cumprir a obrigação, salvo quando o
cumprimento se tenha tornado impossível ou a primeira outorgante tenha
perdido o interesse no cumprimento.

2.

Mantendo-se a situação de incumprimento após o prazo referido no número
anterior, a entidade adjudicante pode resolver o contrato com fundamento no
incumprimento definitivo.

3.

A mora

constitui o

adjudicatário no dever de indemnizar a

entidade

adjudicante, num valor mínimo de 2% do preço contratual, dependendo da
gravidade da violação das obrigações que estejam em falta.
4.

Sem

prejuízo

do

disposto

nos números

anteriores,

considera-se ainda

incumprimento definitivo quando o cumprimento se tenha tornado impossível
ou a ENTIDADE ADJUDICANTE tenha perdido o interesse no cumprimento.
5.

O incumprimento definitivo do contrato, por facto imputável a uma das partes,
confere, nos termos gerais de direito, à outra parte o direito de resolver o
contrato, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais.
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A resolução do contrato deve ser comunicada à outra parte por carta registada com
aviso de receção.
Cláusula 20ª
Objeto do dever de sigilo
6. A Entidade Adjudicatária deve guardar sigilo sobre toda a informação e
documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à Entidade
Adjudicante, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação à
execução do contrato.
7. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser
transmitidas

a

terceiros,

nem

objeto

de

qualquer

uso

ou

modo

de

aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do
contrato.
8. Exclui-se do dever de sigilo, a informação e a documentação que sejam
comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo
prestador de serviços ou que este seja legalmente obrigado a relevar, por força
da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras, ou outras
entidades administrativas competentes.
Cláusula 21ª
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 anos a contar do
cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da
sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à
proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança
devidos às pessoas coletivas.
Cláusula 22ª
Foro competente
Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulado,
atendendo à competência em razão da matéria, será competente ou o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Leiria, com expressa renúncia a qualquer outro.
Cláusula 23ª
Subcontratação e cessão da posição contratual
1. A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por
qualquer das partes depende da autorização da outra, nos termos do Código
dos Contratos Públicos.
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2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve:
a. Ser apresentada pelo subcontratante ou cessionário toda a documentação
exigida ao adjudicatário no presente procedimento;
b. O

Entidade

Adjudicante

apreciar,

designadamente,

se

o

subcontratante/cessionário não se encontra em nenhuma das situações
previstas no artigo 55.º do Código de Contratos Públicos (CCP), e se
garante o exato e pontual cumprimento do contrato.
Cláusula 24ª
Gestor do Contrato
Nos termos do artigo 290.º -A, a Entidade Adjudicante irá designar um gestor do
contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução do contrato
celebrado, que será identificado no mesmo
Cláusula 25ª
Comunicação e notificações
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e
comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos
termos do CCP, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificadas
no contrato.
2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve
ser comunicada à outra parte.
Cláusula 26ª
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e
dias feriados.
Cláusula 27ª
Legislação aplicável
Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos será observado o disposto no
Código dos Contratos Públicos e demais legislação portuguesa aplicável.
PARTE II
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Cláusula 28ª
Conceitos
Para efeitos do presente Caderno de Encargos, entende-se por:
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1. Sistemas de gestão e controlo de acessos a monitorização de software e
equipamentos destinados à permissão/inibição de entrada e circulação de
pessoas nas instalações.
1.1. Os principais componentes incluídos no sistema de gestão e controlo de
acessos são: Software de controlo de acessos – capacidade de registo de
horas de entrada e saída por utilizador; Equipamentos – computador,
leitores de cartões por proximidade e cancelas, portão, torniquetes de
acesso e barreiras de segurança; Cartões de Identificação individual.
2. Sistema de videovigilância a vigilância efetuada através de câmaras de vídeo
destinadas à captação de imagens.
2.1. Os principais componentes incluídos no sistema de videovigilância são:
Câmaras – Câmaras de videovigilância com capacidade de captação de
imagens de dia e de noite e com possibilidade de serem utilizadas no
interior ou exterior de edifícios; Sistemas de gravação de vídeo - Sistema
de gravação digital de imagens, permitindo acesso autenticado e auditado
a imagens local e remotamente; Sistema de visualização de imagens –
sistema que permita o acesso autenticado ao sistema de gravação e
controlo para visualização de imagens em tempo real e gravadas.
2.2. A gravação de imagens e som feita pelo adjudicatário no exercício da sua
atividade, através de equipamentos eletrónicos de vigilância deve ser
conservada pelo prazo de 30 dias, findo o qual será destruída, só podendo
ser utilizada nos termos da legislação processual penal.
3. Um sistema automático de deteção de incêndios (SADI) é uma instalação
técnica capaz de registar um princípio de incêndio, sem a intervenção humana,
transmitir as informações correspondentes a uma central de sinalização e
comando

(CDI

–

central

de

deteção

de

incêndios),

dar

o

alarme

automaticamente, quer local e restrito, quer geral, quer à distância (alerta) e
acionar todos

os

comandos (imediatos

ou temporizados) necessários à

segurança contra incêndios dos ocupantes e do edifício onde está instalado.
4. Um Sistema Automático de Deteção, Intrusão e Roubo (SADIR) é um sistema
automático composto por equipamentos eletrónicos que têm como função a
deteção de ocorrências de intrusão num determinado espaço, desencadeando
um alarme, através de sinalização acústica e/ou ótica, bem como alerta, através
da transmissão remota de alarme.
Cláusula 29ª
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Identificação dos Serviços
A ENTIDADE ADJUDICANTE pretende contratar a prestação de Serviços de
Vigilância Humana, Segurança, Monitorização e Gestão de sistema automático de
deteção de Incêndio, Monitorização e Gestão de sistemas automático de deteção,
Intrusão e Roubo.
Cláusula 30ª
Obrigações do Prestador de Serviços
A Entidade Fornecedora obriga-se a:
1. Prestar os serviços com qualidade e garantia dos resultados definidos, de
acordo com as caraterísticas técnicas, funcionais, de interface e entregáveis
especificadas no presente Caderno de Encargos e demais documentos
contratuais, bem como emitir relatórios de níveis de serviços, se solicitados,
que permitam à Entidade Adjudicante monitorizar o contrato celebrado;
2. Prestar

à

Entidade

Adjudicante

os

serviços

adjudicados

de

forma

profissional, pontual e diligente;
3. Apresentar

prova

da

habilitação

para

o

desempenho

das

funções

contratadas, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 34/2013 de 16 de
maio ou demais legislação aplicável, nomeadamente, apresentando Alvarás
emitidos pelos Ministérios competentes;
4. O pessoal do prestador, que executa os serviços, deve munir-se da
competente identificação ao aceder às instalações da Entidade Adjudicante e
cumprir as normas internas da organização.
5. Substituir o pessoal quando tal seja solicitado pela Entidade Adjudicante, de
forma fundamentada, mediante envio de comunicação escrita, com uma
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) minutos.
6. Comunicar à Entidade Adjudicante a nomeação do gestor de cliente
responsável pelo contrato celebrado e quaisquer alterações relativas à sua
nomeação.
7. Assumir todos os encargos decorrentes da utilização de marcas registadas,
patentes registadas ou licenças, recaindo sobre si as quantias que a
Entidade Adjudicante tenha de pagar, seja a que título for, por ter infringido,
na execução do contrato, quaisquer direitos.
8. Informar no prazo máximo de dois dias a Entidade Adjudicante de qualquer
alteração ocorrida face a quaisquer autorizações, licenças ou alvarás no
âmbito do número anterior.
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9. Comunicar

antecipadamente,

à

Entidade

Adjudicante,

de

forma

fundamentada, logo que deles tenha conhecimento, os factos que tornem
total ou parcialmente impossível a prestação dos serviços ou o cumprimento
de qualquer obrigação, obrigando-se, se tal foi aceite e oportuno, a
restabelecer a prestação ou reparar o incumprimento em prazo razoável;
10. Ministrar Formação adequada a todos os seus funcionários e técnicos, para o
desempenho das funções;
11. Emitir a fatura após o vencimento da obrigação respetiva e fazê-la chegar à
morada indicada na nota de encomenda, bem como emitir relatórios de
faturação, se solicitados, que permitam à Entidade Adjudicante monitorizar
o contrato celebrado;
12. Prestar os esclarecimentos necessários relativamente aos valores indicados
na fatura se existir dúvidas ou proceder à emissão de nova fatura corrigida
ou equivalente se houver incongruências;
13. Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no procedimento de aquisição, bem como a situação
tributária regular e perante a segurança social;
14. Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que
altere, designadamente, a sua denominação social, os seus representantes
legais com relevância para a prestação, a sua situação jurídica e a sua
situação comercial;
15. Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer
informações que obtenha no âmbito da formação e da execução do contrato,
não as utilizar para fins alheios àquela execução, abrangendo esta obrigação
todos os seus agentes, trabalhadores e colaboradores, ou terceiros, que
nelas se encontrem envolvidos;
16. Responsabilizar-se

pelos

danos

causados

diretamente

à

Entidade

Adjudicante, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do contrato;
17. Prestar garantia aos serviços, no mínimo, pelo prazo de dois anos a contar
da

data

da

discrepâncias

sua
com

aceitação,
as

contra

exigências

quaisquer
legais

e

não-conformidades
com

as

ou

caraterísticas,

especificações e requisitos técnicos, correndo por sua conta os encargos
inerentes à reposição dos resultados contratados
18. Disponibilizar todos os recursos humanos e materiais necessários a uma
correta prestação de serviços, assumindo todos os custos inerentes a estes;
19. Entregar os Relatórios de cada intervenção e ação efetuada;
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20. Informar os elementos identificados pela Entidade Adjudicante, de todos os
procedimentos a adotar;
21. Realizar

com

uma

periocidade

mínima

semestral

uma

reunião

de

coordenação, com um elemento indicados pela Entidade Adjudicante, para
avaliação e acompanhamento da execução do contrato.
22. Todos os serviços prestados pelos técnicos deverão estar cobertos por um
seguro de Responsabilidade Civil ou

outros instrumentos legalmente

exigidos;
23. Serão da inteira responsabilidade do adjudicatário quaisquer prejuízos que,
a falta ou deficiência de sinalização, possa ocasionar aos utentes e
funcionários da Entidade Adjudicante ou a terceiros.
24. O adjudicatário deverá ter capacidade de desempenhar autonomamente
todos os trabalhos acessórios necessários à boa execução dos trabalhos.
Cláusula 31ª
Caracterização dos Serviços Vigilância Humana
1. A Entidade Adjudicatária garante a presença permanente e por período
ininterrupto

de

1

(um)

Vigilante

nas

instalações

da

ENTIDADE

ADJUDICANTE, no horário compreendido entre as 08H00 até às 17H30,
todos os dias úteis, de cada mês, desde a data da adjudicação até ao
términus do contrato, de acordo com o previsto na cláusula 5ª do presente
Caderno de Encargos.
2. Os horários e datas previstas no número anterior podem ser alterados por
comum acordo entre as partes.
3. A Entidade Adjudicatária tem de estar habilitada para o desempenho das
funções contratadas, de acordo com o estabelecido na Lei n.º 34/2013 de 16
de maio ou demais legislação aplicável.
4. Os preços indicados pelos concorrentes serão líquidos de IVA, e incluirão
sempre todos os encargos inerentes ao fornecimento dos serviços, de
acordo com as condições apresentadas nesta PARTE II - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS, e nas cláusulas 7ª e 8ª do presente Caderno de Encargos.
5. Durante a vigência do contrato o adjudicatário obriga-se a fornecer serviços
de vigilância humana todos os dias úteis, com exceção dos períodos de
interrupção de atividades letivas.
6. Os períodos referidos no número 2 e 3 da 5ª cláusula do presente Caderno
de Encargos, bem como o número 5 da atual cláusula, respeitarão o
calendário escolar estabelecido pela ETAP no inicio de cada ano letivo, e
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contempla as referidas interrupções letivas, correspondentes aos períodos
de Carnaval, às Férias da Páscoa, às Férias de Verão, Férias de Natal,
feriados e fins-de-semana.
7. O fornecimento poderá ocorrer ainda nos períodos de interrupção letiva e
fins de semana, em situações devidamente fundamentadas e acordadas
entre as outorgantes, tendo a entidade adjudicante de notificar a entidade
adjudicatária para o efeito.
Cláusula 32ª
Funções a Desempenhar Pela Vigilância Humana
1. Controlar acessos às instalações no que se refere a pessoas, viaturas e
mercadorias, bem como controlo do acesso e/ou permanência de pessoas
não autorizadas em áreas restritas ou reservadas.
2. Proceder ao registo de todas as pessoas e viaturas que tenham acesso às
instalações conforme os procedimentos em vigor e/ou aprovados pela
Entidade Adjudicante.
3. Intervir nas situações que extravasem a normalidade, nomeadamente em
situações de defesa da integridade física dos utentes das instalações,
situações de incêndio ou de ameaça de bomba nas quais possa ser requerida
uma evacuação parcial ou total das instalações.
4. Monitorizar os sistemas ativos de controlo e segurança das instalações, tais
como alarmes de intrusão, de deteção de incêndios e outros, quando
existam.
5. Supervisionar o comportamento das pessoas no interior e em toda a área da
instalação.
6. Supervisionar o acesso aos diferentes locais da instalação impedindo a
entrada e permanência de pessoas sem direito de admissão e em locais não
autorizados.
7. Apaziguar conflitos.
8. Adotar os procedimentos adequados sempre que surjam situações anómalas
que possam pôr em perigo a integridade física de utentes e funcionários,
bem como, a segurança das instalações, ou atitudes de incumprimento de
normas estabelecidas nos regulamentos da instalação.
9. Desencadear as ações preliminares de correção de anomalias, de acordo
com as instruções em vigor de combate a furtos, incêndios, inundações,
explosões, solicitando, sempre que necessário, a intervenção de meios
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adequados

de

intervenção

e

apoio,

nomeadamente,

PSP,

GNR

ou

Bombeiros.
10. Proceder aos cortes de energia elétrica e gás, conforme as instruções em
vigor e/ou plano de emergência.
11. Inspecionar regularmente o estado do material de primeira intervenção em
caso de incêndio (em especial extintores e bocas de incêndio).
12. Nos períodos de permanência do vigilante nas instalações, rececionar as
comunicações telefónicas dos bombeiros para confirmação de alertas nos
edifícios, acompanhá-los e facilitar-lhes os acessos em caso de intervenção.
13. Vigiar instalações de forma a prevenir a ocorrência de conflitos, distúrbios
ou outros incidentes capazes de impedirem o normal funcionamento das
instalações.
14. Cumprir e garantir o cumprimento de regulamentos e outros normativos
aplicáveis às instalações.
15. Inspecionar

regularmente

o

estado

de

equipamentos

de

primeira

intervenção em caso de incêndio (em especial extintores, carretéis e bocas
de serviço).
16. Realizar rondas de serviço no interior de instalações.
17. Proceder à abertura e ao encerramento das instalações.
18. Definir normas técnicas de serviço para o seu pessoal, submetendo-as
previamente à aprovação da Entidade Adjudicante.
19. Realizar, no início e no final do horário, a ronda no interior da instalação.
20. Realizar, periodicamente, a ronda à área envolvente da instalação, dando
especial atenção aos pontos críticos a identificar junto dos responsáveis das
instalações após adjudicação.
21. Deslocar-se aos vários locais da instalação a pedido do responsável.
22. Abrir e encerrar os acessos às instalações.
23. Cuidar das chaves que lhe forem afetas.
24. Controlo do chaveiro das áreas sob a responsabilidade da faculdade.
25. Informar, por escrito, o responsável da instalação de quaisquer situações
anómalas que ocorram durante o período de serviço.
26. Disponibilizar, a pedido da Entidade Adjudicante, vigilantes para a prestação
de serviços de vigilância e segurança extras, e a eventos, a solicitar com ao
prestador de serviços com uma antecedência mínima de 2 dias.
27. Gerir os perdidos e achados.
28. Desligar equipamento informático e demais equipamento nas salas de aula e
serviços.
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Cláusula 33ª
Exigências sobre os Recursos Humanos
1. A Entidade Fornecedora obriga-se a efetuar a prestação de serviços com
recursos humanos devidamente qualificados com a adequada formação
profissional e com experiência no desempenho das tarefas que lhes são
atribuídas.
2. A Entidade Fornecedora obriga-se a afetar Vigilantes cuidadosamente
selecionados, formados e treinados, segundo as normas vigentes do
Ministério da Administração Interna e outras regras internas da própria
Empresa.
3. O Adjudicatário obriga-se a apresentar e identificar à Entidade Adjudicante,
os nomes dos trabalhadores que estão afetos ao serviço da Entidade
Adjudicante, com indicação da Categoria Profissional.
4. Os vigilantes selecionados têm de possuir o Certificado de Registo Criminal
obrigatório para o exercício de atividade que envolva contacto com crianças
e jovens menores de 18 anos.
5. Atendendo às características da Entidade Adjudicante e das Funções a
desempenhar o pessoal afeto à prestação de serviços de vigilância
presencial,

integral

ou

parcial,

deve

possuir

ainda

as

seguintes

características:
a. Pontualidade;
b. Assiduidade;
c. Boa apresentação;
d. Interesse e aplicação;
e. Idoneidade moral;
f.

Honestidade;

g. Sentido das responsabilidades;
h. Capacidade de decisão e iniciativa;
i.

Facilidade de comunicação;

j.

Amabilidade e firmeza;

k. Capacidade

de

aprendizagem

de manuseamento

dos

equipamentos,

nomeadamente das regras de exploração das redes rádio;
l.

Capacidade de preenchimento, completo e cuidadoso, de todos os
impressos e relatórios que tenha de elaborar.

m. Capacidade para interação com adultos, crianças e jovens;
6. O Adjudicatário é responsável por todas as obrigações relativas ao pessoal,
relativamente à disciplina, aptidão física e idoneidade moral.
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7. O pessoal vigilante deverá ainda possuir experiência profissional com
Sistemas de Deteção de Intrusão, CCTV, Sistemas Automáticos de Deteção
de

Incêndio,

assim

como

noções

gerais

de

combate

a

incêndios,

manuseamento de agulhetas de boca-de-incêndio de primeira intervenção e
de extintores portáteis, reposição de energia em quadros elétricos, de
acordo com formação e instruções dadas à distância pelo responsável da
instalação ou, na sua ausência, por quem o substitua.
8. No cumprimento da sua função, os Vigilantes têm de se apresentar
devidamente uniformizados e identificados através de Cartão Profissional. A
entrega de uniforme e calçado adequado aos serviços a prestar e da
responsabilidade da Entidade Adjudicatária.
9. A Entidade Adjudicatária compromete-se a comprovar, relativo aos seus
funcionários afetos à atual prestação de serviços, todos os dados legalmente
exigidos para desempenho das funções previstas no presente Caderno de
Encargos;
10. A entidade adjudicante reserva-se o direito de recusar a execução da
prestação

por

algum

elemento

que

não

reúna

as

características

mencionadas nos números anteriores do presente artigo, podendo exigir ao
adjudicatário a sua substituição imediata.
11. A Entidade Fornecedora assume todos os custos inerentes ao conteúdo das
alíneas

anteriores,

incluindo

despesas

de

alojamento,

alimentação,

deslocação de meios humanos, seguros e encargos sociais/ patronais bem
como os encargos decorrentes de utilização, por

estes, de marcas

registadas, licenças ou patentes.
12. A Entidade Adjudicatária deve fornecer aos seus funcionários todo o
equipamento de proteção individual necessário à prestação do serviço.
13. O Adjudicatário deve informar previamente a Entidade Adjudicante de a
qualquer substituição de elementos de vigilância que pretenda efetuar.
14. Os

novos

elementos

devem

ser

previamente

informados

sobre

as

particularidades do serviço que vão efetuar.
15. A Entidade Adjudicante pode mediante pedido fundamentado solicitar ao
adjudicatário a substituição de algum elemento dos seus trabalhadores.
16. O Adjudicatário compromete-se a manter o pessoal indicado na proposta,
diariamente, dento do horário previsto. Para o efeito, o Adjudicatário deverá
manter o acessível à Entidade Adjudicante o registo diário da assiduidade do
pessoal ao serviço do mesmo.
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17. Quando ocorram férias, faltas, folgas, licenças ou outras situações de
impedimento,

o

Adjudicatário

responsabilizar-se-á

pela

sua

imediata

substituição, não podendo em caso de algum, haver falha de serviços.
18. Em períodos de greve, o adjudicatário responsabilizar-se-á pela manutenção
da prestação de serviços adjudicados.
19. O adjudicatário compromete-se não manter nestes trabalhos pessoal de
conduta duvidosa ou perniciosa, ou julgado como tal pelos serviços
competentes da Entidade Adjudicante.
20. Findo o contrato, por caducidade ou rescisão, o destino do pessoal e as
consequências emergentes dos contratos de trabalho celebrados são da
responsabilidade do adjudicatário, devendo este acautelar o cumprimento de
todas as normas em vigor em matéria de legislação laboral aplicável ao
sector, nomeadamente, a aplicação das normas do Contrato Coletivo de
Trabalho que regulamentam as atividades objeto da presente contratação.
21. O adjudicatário tem de garantir que o quadro laboral esteja legítimo com o
Contrato Coletivo de Trabalho ou outra legislação aplicável a prestação de
serviço.
22. Em caso de transmissão de contrato, por qualquer título, da titularidade de
empresa,

ou

estabelecimento

ou

ainda

de

parte

de

empresa

ou

estabelecimento que constitua uma unidade económica, transmitem-se para
o adquirente a posição do empregador nos contratos de trabalho do
respetivo trabalhador (vigilante), ao abrigo da Cláusula 14.ª, Boletim do
Trabalho e Emprego, n.º 17, de 8 de maio de 2011 do Contrato Coletivo de
Trabalho da Segurança Privada.
23. O trabalhador (vigilante) pode opor-se à transmissão da posição do
empregador no seu contrato de trabalho em caso de transmissão, cessão ou
reversão de empresa ou estabelecimento, ou de parte de empresa ou
estabelecimento

que

constitua

uma

unidade

económica,

quando

a

transmissão lhe cause prejuízo sério, nomeadamente por manifesta falta de
solvabilidade ou situação financeira difícil do adquirente ou, ainda, se a
política de organização do trabalho deste não lhe merecer confiança.
Cláusula 34ª
Equipamentos e Consumíveis
1. A Entidade Adjudicante coloca à disposição da entidade fornecedora os
equipamentos que possuiu, nomeadamente, o software de gestão e controlo
de acessos, computador, leitores de cartões por proximidade, cancelas,
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portas, barreiras de segurança, torniquetes, cartões de Identificação
individual de utilizador, acesso ao Sistema de Vídeo Vigilância;
2. Para além dos equipamentos e softwares, identificados na alínea anterior,
cabe à Entidade Fornecedora garantir a aquisição, e disponibilização no local
da

prestação

de

serviços,

de

todos

os

equipamentos,

materiais

e

consumíveis ou outros necessários à correta realização das tarefas objeto do
contrato;
3. A Entidade Fornecedora assume todos os custos inerentes ao conteúdo da
alínea anterior, incluindo despesas de aquisição, transporte, armazenamento
e manutenção dos meios materiais, bem como os encargos decorrentes de
utilização de marcas registadas, licenças ou patentes;
Cláusula 35ª
Caracterização dos Serviços Segurança, Monitorização e Gestão de sistema
Automático de Deteção de Incêndio
1. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO
A Entidade Adjudicante tem instalado um sistema de deteção de incêndios
convencional composto por detetores, betoneiras de acionamento manual e
meios sonoros. Do referido sistema de deteção de incêndios que a Entidade
Adjudicante possuí, pede-se a Entidade Fornecedora que se comprometa a:
1.1. Realizar a análise aos Sistemas de Deteção de Incêndios existentes nas
instalações da Entidade Adjudicante através de uma auditoria, e
proceder a um planeamento com a respetiva orçamentação para
reformulação e ampliação dos mesmos de modo a adequá-los para a
proteção de todas as Instalações da Entidade Adjudicante, afetas à
atividade desta, incluindo as edificações adjacentes localizadas na área
de localização, prevista no presente caderno de encargos;
1.2. A solução final dos sistemas de Deteção de Incêndios a Instalar deverá
confinar num único local a informação de alarmes de todas as
instalações, zonas, betoneiras ou detetores, podendo estes serem
repetidores de sinal;
1.3. Instalar um Sistema de Deteção de Incêndio no módulo pré-fabricado
instalado na área da Entidade Adjudicante. O sistema a instalar deverá
ser incorporado por 6 detetores termos velocimétricos da marca
Detectomat com a referência 30014 - CT 3000 T, com a respetiva
instalação de cablagem e interligação dos mesmos com a central de
incêndio já existente.
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1.4. A intervenção de reformulação e ampliação dos Sistemas de Deteção de
Incêndios tem de contemplar a alteração do local de centralização da
informação para o espaço destinado a esse efeito e previsto no âmbito
das medidas de autoproteção implementadas;
1.5. Estabelecer

uma

ligação

do

sistema

de

deteção

à

central

de

monitorização de alarmes. Essa ligação tem de ser permanente, através
de meio GPRS, do sistema de Deteção de Incêndios instalado, e que terá
de integrar esta solução de segurança, a uma Central de Monitorização
de Alarmes de Deteção de Incêndios;
1.6. Proceder à afixação da sinalética de segurança ou outra documentação
adequada e legalmente exigida;
1.7. Dar formação, aos técnicos da Entidade Adjudicante designados para a
equipa de segurança, de todos os procedimentos e operações relativos
ao sistema de segurança/ deteção de Incêndios instalado, facultando a
estas cópias de manuais de utilização, bem como, cópia do projeto do
sistema instalado;
1.8. Articular com os técnicos, designados pela Entidade Adjudicante, para
adequação

do

sistema

no

âmbito

do

projeto

de

medidas

de

Autoproteção implementadas;
1.9. Elaborar e entregar à Entidade Adjudicante listagens de eventos do
sistema de alarme. O relatório a entregar será de periocidade mínima
anual, contendo todos os registos que permitam confirmar todas as
operações e intervenções realizadas no sistema;
2. MONITORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ALARMES.
2.1. A Entidade Fornecedora no âmbito da prestação de serviços garante
ainda o serviço de monitorização e intervenção, realizado pelos seus
técnicos, todos os dias, durante 24 horas;
2.2. A monitorização será apoiada num sistema de comunicação através de
meio GPRS, a instalar;
2.3. A

gestão

respeitarão

e

monitorização do
os

procedimentos

sistema
de

de

deteção de incêndios

segurança

implementados

e

compreende a comunicação com os agentes de segurança, designados
pela Entidade Adjudicante, bem como, a comunicação com as entidades
competentes, nomeadamente, Bombeiros;
3. MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O Prestador de Serviços compromete-se ainda a:
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3.1. Prestar o serviço de manutenção e assistência técnica ao sistema
instalado, verificando regularmente os componentes do equipamento,
prevenindo falsos alarmes e avarias. O serviço de manutenção e
assistência técnica será preventiva e corretiva não incluindo peças. Se
for necessária a substituição de peças, pede-se a orçamentação do
serviço e peças para a sua eventual reparação, estando o adjudicatário
obrigado à identificação técnica do equipamento a adquirir;
3.2. Caso ocorram os episódios falsos alarmes e avarias, o Prestador de
Serviços garante o restabelecimento da operacionalidade do sistema
com a máxima rapidez possível, assegurando a assistência no prazo
máximo de 24 horas, nos casos em que esteja em causa a segurança ou
inoperacionalidade do sistema;
3.3. No caso de não ser possível o cumprimento do prazo previsto, na alínea
anterior, o Prestador de Serviços informará a Entidade Adjudicante das
razões que impedem o cumprimento da obrigação e compromete-se a
propor soluções alternativas que possam minimizar o risco;
3.4. A prestação de serviços de manutenção e instalação será realizada de
segunda a sexta-feira, entre as 08:30 e as 19:00 horas, exceto feriados,
sendo que, em períodos letivos, não poderão ser afetados os trabalhos
pedagógicos, respeitando a ocupação de salas e evitando os disparos de
alarmes;
3.5. Tendo em conta o previsto na alínea anterior, a calendarização das
intervenções é acordada entre as partes, podendo estas definir outras
datas, ou horários, mais convenientes para a correta e eficaz execução
das tarefas previstas.
4. MEIOS HUMANOS
4.1. A Entidade Fornecedora obriga-se a efetuar a prestação de serviços com
recursos humanos devidamente qualificados e com experiência no
desempenho das tarefas que lhes são atribuídas;
4.2. A Entidade Fornecedora obriga-se a afetar técnicos cuidadosamente
selecionados, formados e treinados, segundo as normas vigentes;
4.3. No cumprimento da sua função, os técnicos têm de se apresentar
devidamente equipados/uniformizados e identificados;
4.4. A Entidade Fornecedora assume todos os custos inerentes ao conteúdo
das alíneas anteriores, incluindo despesas de alojamento, alimentação,
deslocação de meios humanos, seguros e encargos sociais/ patronais
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bem como os encargos decorrentes de utilização, por estes, de marcas
registadas, licenças ou patentes.
5. EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
5.1. A Entidade Fornecedora garante a aquisição, e disponibilização no local
da prestação de serviços, de todos os equipamentos, materiais e
consumíveis necessários à correta realização das tarefas objeto do
contrato;
5.2. A Entidade Fornecedora assume todos os custos inerentes ao conteúdo
da

alínea

anterior,

incluindo

despesas

de

aquisição,

transporte,

armazenamento e manutenção dos meios materiais, bem como os
encargos decorrentes de utilização de marcas registadas, licenças ou
patentes;
Cláusula 36ª
Caracterização dos Serviços Segurança, Monitorização e Gestão de Sistemas
Automático de Deteção, Intrusão e Roubo
1. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DETEÇÃO DE INTRUSOS
A Entidade Adjudicante tem instalado um sistema de deteção de intrusão
convencional composto por detetores de intrusão, teclados de acionamento
e alarme. Do referido sistema de deteção de intrusão que a Entidade
Adjudicante possuí, pede-se a Entidade Fornecedora que se comprometa a:
1.1. Realizar uma análise ao Sistema de Deteção de Intrusos existente nas
instalações da Entidade Adjudicante através de uma auditoria, e
proceder a um planeamento com a respetiva orçamentação para
reformulação e ampliação do mesmo de modo a adequar o mesmo para
a

proteção

ao

Interior das

Instalações

previstas

neste Caderno

Encargos;
1.2. O planeamento deverá adequar o Sistema de Deteção de Intrusão e
Roubo perante as exigências descritas nas Lei n.º 34/2013 de 16 de
maio que estabelece o regime do exercício da atividade de segurança
privada e procede à primeira alteração à Lei n.º 49/2008, de 27 de
agosto (Lei de Organização da Investigação Criminal), e perante as
exigências da Portaria n.º 273/2013.
1.3. Deverá ser instalado um teclado de ativação e desativação de alarme na
zona da cozinha das instalações da Entidade Adjudicante. O teclado
referido deverá ser da marca DSC, com a referência Teclado LCD p/
série MAXSY LCD4501.
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1.4. Estabelecer uma ligação do sistema de deteção de intrusão à central de
monitorização de alarmes. Essa ligação tem de ser permanente, através
de meio telefónico ou GPRS, do sistema de Deteção de Intrusão
instalado, e que terá de integrar esta solução de segurança, a uma
Central de Monitorização de Alarmes;
1.5. Elaborar e entregar à Entidade Adjudicante listagens de eventos do
sistema de alarme anti-intrusão. O relatório a entregar será de
periocidade mínima mensal, contendo todos os registos que permitam
confirmar todos os movimentos e utilizadores do sistema de intrusão;
1.6. Proceder à instalação de placas de vigilância e com a indicação de
Instalações Protegidas, como elementos de dissuasão.
2. MONITORIZAÇÃO E TRATAMENTO DE ALARMES
2.1. A Entidade Fornecedora no âmbito da prestação de serviços garante
ainda o serviço de intervenção, realizado pelos seus técnicos, em todos
os dias, entre as 22h00 e as 06H00;
2.2. As Rondas serão efetuadas de acordo com um Plano de Segurança a
definir com a Entidade Adjudicante, sendo que todas as verificações
serão discriminadas;
2.3. Do

Plano

de

Segurança

fazem

parte

integrante,

os

seguintes

documentos: Medidas de Segurança, Plano e Descrição de Ronda;
2.4. Na execução do serviço de Rondas os pontos de ronda deverão ser
validados de preferência por sistema eletrónico de validação da Ronda;
2.5. Nos locais a validar serão identificados com a colocação estratégica de
chaves de informação codificada;
2.6. Este

serviço

integrará

o

apoio

de

um

Centro

de

Controlo

em

funcionamento 24 horas, 365 dias por ano, bem como com uma equipa
de supervisão.
3. SERVIÇO DE VIGILÂNCIA POR RONDAS
3.1. Execução de 1 (uma) ronda noturna, exteriores e interiores todos os
Sábados, Domingos e feriados legais do ano, aleatoriamente entre as
22h00 e as 06h00, conforme planificação a definir com a Entidade
Adjudicante;
3.2. Na execução do serviço de Rondas os pontos de ronda deverão ser
validados de preferência por sistema eletrónico de validação da Ronda;
3.3. Envio de relatórios, com a periocidade acordada com a Entidade
Adjudicante, que possibilitará a confirmação de que o serviço foi
efetuado de acordo com as condições contratuais, e permitirá acionar as
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medidas corretivas no sentido de minimizar eventuais danos/prejuízos
nas instalações e na execução do serviço;
4. MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O Prestador de Serviços compromete-se ainda a:
4.1. Prestar o serviço de manutenção e assistência técnica ao sistema de
vigilância eletrónica, de deteção de intrusão ou roubo, verificando
regularmente os componentes do equipamento, prevenindo falsos
alarmes e avarias. O serviço de manutenção e assistência técnica será
preventiva e corretiva não incluindo peças. Se for necessária a
substituição de peças, pede-se a orçamentação do serviço e peças para
a

sua

eventual

reparação,

estando

o

adjudicatário

obrigado

à

identificação técnica do equipamento a adquirir;
4.2. Caso ocorram os episódios falsos alarmes e avarias, o Prestador de
Serviços garante o restabelecimento da operacionalidade do sistema
com a máxima rapidez possível, assegurando a assistência no prazo
máximo de 24 horas, nos casos em que esteja em causa a segurança ou
inoperacionalidade do sistema;
4.3. No caso de não ser possível o cumprimento do prazo previsto, na alínea
anterior, o Prestador de Serviços informará a Entidade Adjudicante das
razões que impedem o cumprimento da obrigação e compromete-se a
propor soluções alternativas que possam minimizar o risco;
4.4. A prestação de serviços de manutenção e instalação será realizada de
segunda a sexta-feira, entre as 08:30 e as 18:00 horas, exceto feriados,
sendo que, em períodos letivos, não poderão ser afetados os trabalhos
pedagógicos, respeitando a ocupação de salas e evitando os disparos de
alarmes;
4.5. Tendo em conta o previsto na alínea anterior, a calendarização das
intervenções é acordada entre as partes, podendo estas definir outras
datas, ou horários, mais convenientes para a correta e eficaz execução
das tarefas previstas.
5. MEIOS HUMANOS
5.1. A Entidade Fornecedora obriga-se a efetuar a prestação de serviços com
recursos humanos devidamente qualificados e com experiência no
desempenho das tarefas que lhes são atribuídas;
5.2. A Entidade Fornecedora obriga-se a afetar Vigilantes cuidadosamente
selecionados, formados e treinados, segundo as normas vigentes do
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Ministério da Administração Interna e outras regras internas da própria
Empresa;
5.3. No cumprimento da sua função, os Vigilantes têm de se apresentar
devidamente

uniformizados

e

identificados

através

de

Cartão

Profissional;
5.4. A Entidade Fornecedora assume todos os custos inerentes ao conteúdo
das alíneas anteriores, incluindo despesas de alojamento, alimentação,
deslocação de meios humanos, seguros e encargos sociais/ patronais
bem como os encargos decorrentes de utilização, por estes, de marcas
registadas, licenças ou patentes.
6. EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS
6.1. A Entidade Fornecedora garante a aquisição, e disponibilização no local
da prestação de serviços, de todos os equipamentos, materiais e
consumíveis necessários à correta realização das tarefas objeto do
contrato;
6.2. A Entidade Fornecedora assume todos os custos inerentes ao conteúdo
da

alínea

anterior,

incluindo

despesas

de

aquisição,

transporte,

armazenamento e manutenção dos meios materiais, bem como os
encargos decorrentes de utilização de marcas registadas, licenças ou
patentes;
Cláusula 37ª
Prestação de Serviços de Ligação à Central de Receção e Monitorização de Alarmes
1. Possuir equipamento e software de gestão de alarmes que execute os
registos automáticos das horas de receção de alarmes bem como das horas
de execução das chamadas telefónicas, com registo do número marcado.
2. Enviar por e-mail os registos automáticos das horas de receção de alarmes,
horas de execução de chamadas telefónicas e horas de entrada do vigilante
no local referente às instalações da Entidade Adjudicante.
3. Monitorizar os sistemas de videovigilância, intrusão, incêndios, acessos,
cancelas, e o bom funcionamento da ligação e respetivos equipamentos.
4. Garantir a prestação de serviços remotos de manutenção, manuseio e
confirmação do bom funcionamento dos equipamentos.
5. Informar por escrito o responsável das instalações de quaisquer situações
anómalas registadas.
6. Guardar as chaves das instalações da Entidade Adjudicante.
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7. Garantir o cumprimento do procedimento, no caso de receção de alarme,
em que o operador deve.
a. Efetuar a chamada de retorno para as instalações onde se encontra o
sistema de deteção e verificar a natureza do alarme. Os números das
chamadas de retorno para as instalações são definidos pela Entidade
Adjudicante.
b. No caso de não ser obtida qualquer resposta à chamada de retorno, enviar
ao local um piquete munido de cartão de acesso e/ou chaves da instalação,
para efeitos de identificação do acontecimento desencadeador do alarme.
c. No caso de existirem indícios de situação de violência ou assalto, contactar
as autoridades policiais.
8. O adjudicatário está obrigado a efetuar a ligação de todas as centrais de
incêndio e centrais de intrusão existentes na Entidade Adjudicante. Todas as
ligações devem de ser efetuadas por intermédio de sistema GPRS, indicando
o local exato onde se verifica a ocorrência.
Cláusula 38ª
Níveis de Serviço
1. A Entidade Adjudicante garantirá ao adjudicatário o acesso às instalações
para a realização dos trabalhos necessários ao cumprimento do presente
contrato.
2. A Entidade Adjudicante acordará com a Entidade Adjudicatária as normas de
identificação do seu pessoal e os procedimentos adequados para o acesso e
circulação nas instalações.
3. O Adjudicatário garante que ao utilizar terceiros na execução dos serviços,
aqueles respeitem o dever de confidencialidade e sigilo.
4. Colocação de pessoal afeto ao serviço em conformidade com os horários
contratados.
5. Não substituir pessoal sem aprovação prévia da Entidade Adjudicante, salvo
em casos de emergência.
6. Substituir qualquer elemento do seu pessoal, a pedido fundamentado da
Entidade Adjudicante no período máximo de 120 minutos após comunicação.
7. Cumprimento da periodicidade da frequência das visitas de inspeção às
instalações do cliente para supervisão da prestação de serviços e certificação
por escrito da regularização legal dos serviços, com um mínimo de uma
visita por ano.
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8. Sempre que ocorram saídas/entradas de trabalhadores ou contratação de
serviços externos, Entidade Adjudicante terá de ser informada por escrito
com 15 dias de antecedência.
9. O tempo admitido para a realização da chamada de retorno ao cliente nunca
poderá ser superior a 60 segundos, após a receção do sinal de alarme na
central.
10. O tempo de chegada do piquete de intervenção às instalações nunca poderá
exceder os 30 minutos, após o sinal de alarme na central.
11. A Entidade Adjudicatária terá permissão de acesso remoto ao sistema de
videovigilância da Entidade Adjudicante, através de acesso ao servidor por
meio de uma VPN certificada ou por outro método a acordar entre as
entidades, para o propósito de segurança e videovigilância.
12. O sistema de alarme poderá ser programado para ligar de forma
automática, com horários pré-definidos
13. No âmbito da prestação de serviços a Entidade Fornecedora garante ainda o
serviço de intervenção após a receção do sinal de alarme na central e
posterior visualização de alguma ocorrência através dos serviços de
videovigilância, aos fins-de-semanas e feriados, durante as 24h;
14. Serviço de ronda a efetuar nos dias de formação profissional pós-laboral. A
ronda tem como objetivo de comparecer no período após o término do
horário da formação para desempenhar o encerramento das instalações.
15. Em referência à alínea anterior, sendo os dias de formação profissional póslaboral de calendarização variável, a Entidade Adjudicante notifica o
Adjudicatário dois dias antes (48h).
16. Os serviços descritos nos números 12 e 13 terão de ser executados através
de serviços acrescidos, na eventualidade de ser necessário efetuar mais
horas para além das mencionadas no presente Caderno de Encargos. Desta
forma o Adjudicatário deve orçamentar os preços por hora/homem/ronda.
De referir que este serviço, não está integrado no serviço de vigilância por
rondas.
Cláusula 39ª
Testes de Conformidade e Aceitação
1. A verificação de conformidade e eficácia dos bens fornecidos e dos serviços
prestados, face aos objetivos e requisitos prévia e expressamente definidos,
será aferida através de testes, realizados por técnicos representantes da
Entidade Adjudicante e do Adjudicatário, que serão executados no prazo de
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10 dias úteis a contar da data do fornecimento e instalação dos bens objeto
do presente procedimento.
2. Logo que o resultado desses testes seja considerado satisfatório, a entidade
adjudicante lavrará um Auto de Aceitação dos equipamentos fornecidos e
instalados, onde ficará registada a datada de receção dos mesmos, bem
como a ocorrência de eventuais falhas ou deficiências constatadas.
Cláusula 40ª
Vistorias à Prestação de Serviço
1. A fim de assegurar a monotorização da qualidade da execução do contrato e
o cumprimento das obrigações legais, a entidade adjudicante sempre que
julgue conveniente efetuará vistorias ao serviço prestado e reportará todas
anomalias detetadas ao adjudicatário e às instâncias competentes.
2. O prestador de serviços deve proceder à realização de testes periódicos para
confirmação do bom funcionamento da ligação, do equipamento, da correta
monitorização dos sinais e do cumprimento do tempo de resposta máximo
admitido para a chamada de retorno.
Cláusula 41ª
Responsabilidade com as Instalações e Equipamento
1. O adjudicatário é responsável pela correta utilização das instalações e
equipamentos que lhe foram confiados, não lhes dando uso diferente do que
lhes é devido.
2. O adjudicatário é responsável por qualquer dano, prejuízo, extravio ou
desaparecimento de documentos, móveis, utensílios ou pertences, praticado
pelos seus funcionários, ou resultantes de negligência, mau comportamento,
abuso de confiança, quebra de sigilo ou má utilização de produtos
3. Verificando-se

alguma

das

situações

previstas

no

artigo

anterior

o

adjudicatário compromete-se a mandar reparar por sua conta os danos
praticados e/ou indemnizar a entidade adjudicante pelo prejuízo apurado no
prazo estabelecido.
Cláusula 42ª
Visita
1. O

Concorrente

deverá

tomar

conhecimento

direto

das

instalações e

equipamentos, devendo, para isso, solicitar o agendamento de uma visita ao
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espaço, por email para o endereço compras@etap.edu.pt, até às 17:00h do
último dia útil anterior à data do termo de apresentação da proposta.
2. Em visita solicitada e agendada entre as 15:00h e as 18:00h, a entidade
adjudicatária poderá visitar as instalações de modo a tomar conhecimento
direto das instalações, do equipamento e material instalado.
3. A entidade adjudicante disponibiliza-se a facultar o espaço para visita, em
períodos

diferentes

dos

definidos

no

número

anterior,

mediante

agendamento, e de acordo com a disponibilidade dos serviços desta.
Cláusula 43ª
Profissionalismo e Disciplina
A Entidade Adjudicante reserva-se com o direito de apreciar o comportamento
profissional e disciplinar do pessoal adjudicatário em serviço nas suas
instalações e de exigir a sua substituição quando o considere oportuno.
Cláusula 44ª
Proteção de Dados
O tratamento de dados pessoais obedecerá o disposto no Regulamento Geral de
Proteção de Dados (Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 27 de abril de 2016), sendo os mesmos utlizados exclusivamente
para os fins decorrentes do presente procedimento, seja na fase da formação do
contrato, seja na fase da respetiva execução.
Cláusula 45ª
Atualização de Preços
1. Não proceder a aumentos de preço dos serviços durante o período de 12
(doze) meses de execução desde a data do contrato, podendo propor a
atualização anual de preços, se aplicável, limitada à aplicação do Índice de
Preços no Consumidor publicado pelo Instituto Nacional de Estatística ou do
Contrato Coletivo de Trabalho em referência à segurança privada, referente
aos 12 (doze) meses anteriores à data da atualização, mediante envio à
Entidade Adjudicante por comunicação escrita, fundamentada, com uma
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a qual poderá ser aceite, pela
Entidade Adjudicante, também por escrito.
2. Qualquer alteração de preço do contrato deverá constar de documento
escrito e assinado por ambos os outorgantes, e produzirá efeitos a partir da
data da respetiva assinatura.
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3. A alteração/modificação do contrato por reformulação de preço não pode
conduzir a modificações de outros aspetos contratuais, nem constituir uma
forma de impedir, restringir ou falsear a concorrência.
4. Após a comunicação do pedido de alteração de preço efetuada pela entidade
adjudicatária, a entidade adjudicante terá 30 dias para responder, podendo
não aceitar o pedido.
5. No caso de não aceitação do pedido de alteração de preço, o valor do
contrato poderá manter-se inalterado ou reformulado por acordo entre as
partes, ou renunciado por aprovação bilateral ou decisão judicial.
Cláusula 46ª
Duração da Prestação de Serviços
1. A prestação de serviços decorrerá enquanto vigorar o contrato sem prejuízo
das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do
mesmo.
2. A prestação de serviços iniciará em data a acordar logo após a adjudicação
até ao términus do contrato, de acordo com o previsto na cláusula 5ª do
presente Caderno de Encargos.
3. A duração da prestação de serviços poderá sofrer alterações mediante
acordo entre as partes, sendo que a mesma respeitará os limites definidos
no âmbito da cláusula 5ª do presente Caderno Encargos.
Cláusula 47ª
Local de Fornecimento e Caracterização do Local
1. O local de prestação dos serviços é nas instalações da ETAP - Escola
Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal, sitas em Avenida Vasco da
Gama, Parque Industrial Manuel da Mota, 3100-354 Pombal
2. A prestação de serviços abrange todos os espaços relativos às instalações da
ETAP - Escola Tecnológica, Artística e Profissional de Pombal, propriedade da
POMBAL PROF - Sociedade de Educação e Ensino Profissional, Lda.
3. Estas instalações são compostas por cinco blocos, seção das oficinas,
balneários, armazéns e espaços circundantes;
4. Todo o espaço é vedado, com um único ponto acesso do exterior, designado
de Portaria.
5. O acesso na portaria é realizado a pé ou por viatura sendo o mesmo
controlado/ vedado por recurso a portões e cancela elétricos.
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Cláusula 48ª
Legislação Laboral
1. O Adjudicatário deverá cumprir todas as disposições legais e regulamentares
em vigor, relativamente a todo o seu pessoal, contemplando também a
segurança e a saúde no trabalho, e assegurando tal procedimento junto de
eventuais subcontratados.
2. O Adjudicatário deve respeitar toda a legislação em vigor na parte que lhe
for aplicável, nomeadamente, horários, gozo de folgas e de férias e
formação profissional.
3. O Adjudicatário obriga-se a afixar em todas as portarias os mapas de
horários de trabalho devidamente aprovados por entidade competente.
4. O Adjudicatário obriga-se ainda a enviar para a Entidade Adjudicante o
comprovativo das folhas de renumeração entregues na segurança social,
onde constem todos os trabalhadores bem como pagamento das respetivas
contribuições.
5. O

vigilante

será

supervisionado

por

um

encarregado

da

Entidade

Adjudicatária durante o período de trabalho, que responderão pela sua
disciplina e compostura. Quando houver motivo justificado deverá o mesmo
ser substituído.
6. O supervisor da empresa contratada deverá reunir mensalmente com os
responsáveis da Entidade Adjudicante, designados pela própria.
Cláusula 49ª
Critérios Ambientais
No âmbito do presente contrato o adjudicatário deverá cumprir critérios
ambientais com o objetivo de realizar a prestação de serviço com impacte
ambiental reduzido, para o efeito deverá:
1. Minimização da utilização de plástico, cartão ou papel no desenvolvimento
dos serviços a prestar.
2. Todas as comunicações devem, preferencialmente, serem realizadas por
suporte eletrónico, evitando deste modo o consumo de papel.
3. Devem também incluir-se a emissão de documentos que sejam fiscalmente
aceites em suporte eletrónico e emissão de pagamentos por transferência
bancária.
4. Assegurar a eliminação de todos os resíduos produzidos no âmbito da
presente prestação de serviços, com total respeito pelas normas e boas
práticas aplicáveis;
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5. Os resíduos produzidos durante a prestação do serviço deverão ser
separados

pela

entidade

adjudicatária,

e

colocados

nos

coletores

apropriados;
6. Assegurar a utilização de equipamentos inerentes à prestação de serviços
que cumpram as normas comunitárias de ambiente e que garantam a
eficiência em termos de consumo energia e produção de resíduos.
7. Assegurar que todos os intermediários no processo de implementação das
soluções propostas, cumprem a legislação nacional, internacional ou da UE
em matéria de ambiente.
8. Assegurar a formação dos colaboradores e a sensibilização aos utentes, com
vista à prevenção do desperdício energético e à minimização de produção de
resíduos.

PROCESSO Nº 073-2021_CPR
CONSULTA PRÉVIA PARA
AQUISIÇÃO DOS SERVIÇOS
DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA

Página 39 de 39

