Município de Vila Nova de Poiares
Câmara Municipal
3350-156 Vila Nova de Poiares – Telef. 23 942 0850 - Fax. 23942180 0
NIF 505371600 - Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E
DADOS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES.

Contrato n.º 16/2019||Procedimento Acingov 9/2019
Na sequência do lançamento de um procedimento contratual ao abrigo do disposto na al. a) do n.º 1
do art.º 16º, conjugado com a al. d) do n.º 1 do art.º 20.º ambos do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações e nova redação dada pelo
Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de
21 de maio de 2019, no uso das suas competências previstas na al. f) do n.º1 do art.º 35º do Anexo I
à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto na al. a) do n.º 1 do art.º 18º do
Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho e de acordo com o previsto no nº 1 do art.º 98º do supra referido
Código dos Contratos Públicos, foi, em simultâneo, aprovado a minuta do contrato e adjudicada à
segunda outorgante o CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E DADOS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE POIARES, em conformidade com
as cláusulas previstas no caderno de encargos, no respetivo convite e de acordo com a proposta
apresentada, documentos que aqui se dão por fielmente reproduzidos sendo do inteiro conhecimento
e aceite por ambas as partes.
Após o cumprimento das formalidades legais é celebrado o presente contrato entre os outorgantes:

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES, Pessoa Coletiva número 505 371 600, representado
neste ato por João Miguel Sousa Henriques, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, no uso
dos poderes que lhe são conferidos pela alínea al. f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por primeiro outorgante ou Município, e

MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, S.A., NIPC, 504615947, com sede
na Rua Fontes Pereira de Melo, nº 40, 1069-300, Lisboa, adiante designada por segunda outorgante,
aqui representada por Andreia Lopes Lemos Neves, titular do Cartão de Cidadão 11456930
4ZY4, válido até 16-10-2020, contribuinte nº 219344574, o qual tem poderes para o ato conforme
foi verificado pela certidão permanente com o código de acesso: 2576-0561-0837, subscrita em
22/04/2015
22/04/2020,
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Comercial, e procuração subscrita em 05 de setembro de 2018, por Alexandre Filipe Teixeira da
Fonseca, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, documentos apresentados na
plataforma eletrónica no âmbito do procedimento de contratação,
Regendo-se pelas seguintes cláusulas:
Cláusula 1.ª
Objeto
1. O

presente

contrato

tem

por

objeto

a

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES E DADOS MÓVEIS PARA O MUNICIPIO DE VILA NOVA DE
POIARES, de acordo com a proposta apresentada pela segunda outorgante na plataforma
acingov no dia 2 de abril de 2019, nas quantidades, condições e preços especificados na
cláusula 3ª do presente contrato, bem como de acordo com as especificações previstas na
clausula 22ª do caderno de encargos, o qual inclui:


Serviço de comunicações móveis, SMS e dados para 23 cartões telefónicos:



23.000 minutos/SMS para todas as redes fixas e móveis nacionais e Roaming para a
Zona 1



3 cartões com 45GB de dados partilhados



1 cartão com 6GB de dados partilhados;



19 cartões com 4,6 GB de dados partilhados.
Cláusula 2.ª
Prazo de Vigência do Contrato

O prazo de vigência do contrato é de 24 meses após a conclusão do procedimento pré-contratual, ou
até ao limite do preço contratual se ocorrer antes do términus do prazo de vigência do contrato, sem
prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.
Cláusula 3.ª
Preço Contratual
1. O encargo total do presente contrato é de 8.589,12€ (Oito mil, quinhentos e oitenta e
nove euros e doze cêntimos), acrescidos do IVA à taxa legal em vigor, determinado da
seguinte forma:
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Cláusula 4.ª
Condições de Pagamento
1. A quantia devida pelo Município de Vila Nova de Poiares, deve ser paga mensalmente após
a receção pelo Município de Vila Nova de Poiares da respetiva fatura, a qual só poderá ser
emitida após o vencimento das obrigações respetivas.
2. Para efeitos do disposto no número anterior considera-se vencida a obrigação com a
realização dos serviços objeto do presente contrato
3. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.º 1, a fatura é paga através de
transferência bancária, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.
Cláusula 5.ª
Cabimento e compromisso
1. O encargo referido na cláusula anterior será satisfeito pela seguinte dotação em vigor e na
qual tem cabimento no orçamento: na classificação orgânica 0102, na classificação económica
020209 e ao qual foram atribuídos os números de cabimento e compromisso válidos e
sequenciais, 24087, e 24756 em 26/03/2019 e 21/05/2019 respetivamente, em conformidade
com o previsto na Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro de 2012, na redação atual, estando os
encargos cativos na respetiva conta corrente, conforme se pode verificar pelas competentes
fichas de compromisso e cabimento, as quais se encontram anexas ao presente contrato e dele
fazem parte integrante.
2. O Presidente da Câmara Municipal autorizou a despesa plurianual por despacho de 26 de
março de 2019, no uso da competência que lhe foi delegada através da autorização genérica
favorável para assunção de encargos plurianuais, aprovada em sessão de Assembleia
Municipal de 29/11/2018.
Cláusula 6.ª
Obrigações principais da segunda outorgante
1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos
ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para a segunda outorgante
as seguintes obrigações principais:
a) Prestar os serviços de acordo com os requisitos definidos no caderno de encargos e
Assinada digitalmente por João Miguel
Sousa
Henriques
demais
documentos
Data: 2019.05.23 18:30:02 BST

contratuais;

Assinada digitalmente por [Assinatura Qualificada] Andreia Lopes
Lemos Neves
Data: 2019.05.28 16:00:22 BST

4

Município de Vila Nova de Poiares
Câmara Municipal
3350-156 Vila Nova de Poiares – Telef. 23 942 0850 - Fax. 23942180 0
NIF 505371600 - Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

b) Comunicar ao primeiro outorgante, logo que deles tenham conhecimento, os factos
que tornem total ou parcialmente impossível a prestação dos serviços, bem como o
cumprimento de qualquer outra das suas obrigações, nos termos do contrato
celebrado;
c) Não alterar as condições de fornecimento à exceção dos casos previstos no caderno
de encargos;
d) Prestar os serviços com a observância das normas vigentes e que se relacionem com
o objeto do contrato, e com absoluta subordinação aos princípios da ética
profissional, isenção, independência, zelo e competência;
e) Prestar os serviços nas condições, prazo e preço contratados;
2.

A título acessório, a segunda outorgante fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, equipamentos, materiais e tecnologias que sejam necessários e
adequados à realização da prestação de serviços, bem como ao estabelecimento do sistema
de organização necessário à perfeita e completa execução do serviço,

3. A segunda outorgante obriga-se a garantir que a prestação dos serviços, no âmbito das suas
obrigações contratuais, observa todas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Cláusula 7.ª
Caução
O presente contrato está dispensado da prestação da caução de acordo com o estabelecido no n.º 2
do artigo 88.º do CCP,.
Clausula 8.ª
Resolução do Contrato
Para além das penalidades contratuais previstas na cláusula 11ª do caderno de encargos, o
incumprimento, por uma das partes dos deveres resultantes do contrato confere à outra parte, o
direito de resolver o contrato com os fundamentos previstos nas clausulas 13ª e 14ª do caderno de
encargos bem como os consagrados no art.º 332º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, sem
prejuízo das correspondentes indemnizações legais.
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Cláusula 9.ª
Documentos habilitantes e documentos integrantes do contrato
1. Fazem parte integrante do contrato os documentos elencados no n.º 2 do art.º 96º do Código
dos Contratos Públicos aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações e
nova redação dada pelo Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, sendo que em caso de
divergência a prevalência é determinada pela ordem pela qual é indicado no referido número
e artigo.
2. A segunda outorgante fez prova de que se encontra habilitada nos termos do art.º 81º do
mesmo diploma, encontrando-se os documentos habilitantes juntos ao processo na
plataforma eletrónica ACINGOV.
Cláusula 10.ª
Aplicação subsidiária
Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato aplicar-se-á as normas
constantes do Código dos Contratos Públicos.
Cláusula 11.ª
Gestão e Acompanhamento
O Município de Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao disposto no art.º 290 A do Código
dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações
e nova redação dada pelo Decreto Lei N.º 111-B/2017 de 31 de agosto, designa como gestor do
contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, o trabalhador Paulo
Duarte Fortunato Costa.
Cláusula 12.ª
Foro competente
Para a resolução de todos os litígios emergentes deste contrato é competente o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com a expressa renúncia a qualquer outro.
Ambos os contraentes aceitam o presente contrato com todas as obrigações que dele emergem, pela
forma como fica exarado e documentos que dele passam a fazer parte integrante, atrás mencionados.
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O presente contrato é celebrado em suporte eletrónico e com aposição de assinaturas eletrónicas, nos
termos e para os efeitos do nº 1 do art.º 94 do CCP, constando a data da sua celebração na plataforma
eletrónica ACINGOV no fluxo do procedimento
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E
MULTIMÉDIA, S.A.,

João Miguel Sousa Henriques
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Anexo I- Ficha de cabimento
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Anexo II – Ficha de compromisso

Assinada digitalmente por João Miguel Sousa Henriques
Data: 2019.05.23 18:30:02 BST

Assinada digitalmente por [Assinatura Qualificada] Andreia Lopes
Lemos Neves
Data: 2019.05.28 16:00:22 BST

9

