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SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE ALARMES DE INTRUSÃO 

Código Descrição PVP 

SRAI24 Alarmes de Intrusão até 20 zonas 10.00 € 
/mês 

SRAI24 Alarmes de Intrusão de 20 a 40 zonas 12.00 € 
/mês 

SRAI24 Alarmes de Intrusão de 40 a 60 zonas 14.00 € 
/mês 

SRAI24 Alarmes de Intrusão de 60 a 80 zonas 16.00 € 
/mês 

SRAI24 Alarmes de Intrusão de 80 a 100 zonas 18.00 € 
/mês 

 Alarmes de Intrusão com mais de 100 zonas Sob consulta 

SRAI24V10 Alarmes de Intrusão c/ fotos até 10 dispositivos 12.00 € 
/mês 

SRAI24V20 Alarmes de Intrusão c/ fotos até 20 dispositivos 14.00 € 
/mês 

SRAI24V30 Alarmes de Intrusão c/ fotos até 30 dispositivos 16.00 € 
/mês 

SRAI24V40 Alarmes de Intrusão c/ fotos até 40 dispositivos Sob consulta 
SVUTC Alarme de Intrusão UTC/IP 14.00 € 

/mês 
SRAIR/SRAIV24 Alarme de Intrusão RISCO IP  12.00 € 

/mês 
SRAIDSC Alarme de intrusão DSC e/ou VISONIC IP ( Power 

Manager ) 
15.00 € 
/mês 

 

SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE ALARMES DE INCÊNDIO 

Código Descrição PVP 

SRAF24 Alarmes de Incêndio até 20 dispositivos 10.00 € 
/mês 

SRAF24 Alarmes de Incêndio de 20 a 40 dispositivos 12.00 € 
/mês 

SRAF24 Alarmes de Incêndio de 40 a 60 dispositivos 14.00 € 
/mês 

SRAF24 Alarmes de Incêndio de 60 a 80 dispositivos 16.00 € 
/mês 

SRAF24 Alarmes de Incêndio de 80 a 100 dispositivos 18.00 € 
/mês 

 Alarmes de Incêndio com mais de 100 dispositivos Sob consulta 
 

 

SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE ALARMES DE TELECARE 

Código Descrição PVP 
STLA24 Serviço de Apoio Teleassistência ( NEAT ) 14.00 € 
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/mês 
 

SERVIÇOS DE RECEPÇÃO DE ALARMES DE ALTA-SEGURANÇA 

Código Descrição PVP 

SRAIPV4 Alarmes de Intrusão perimétrica com vídeo de 4 canais 20.00 € 
/mês 

SRAIPV4+ Por cada 4 canais acrescentados 
Serviço de Ligação 24H 

+10.00 € 
/mês 

SRAIPVV4 Alarmes de Intrusão perimétrica com vídeo de 4 canais 
e acção com voz em directo 

40.00 € 
/mês 

SRAIPVV4+ Por cada 4 canais acrescentados 
Serviço de Ligação 24H 

+10.00 € 
/mês 

 

SERVIÇOS DE CONTROLO DE SISTEMAS 

Código Descrição PVP 

SCSOID4 Serviços de Observação de imagens em directo pós 
alarme de 4 canais 

5.00 € 
/mês 

SCSOID4+ Por cada 4 canais acrescentados 
Serviço de Ligação 24H 

+5.00 € 
/mês 

SCE24 Serviço de Controlo de Eventos extras c/ notificação 5.00 € 
/mês 

 

SCSD Serviços de Domótica 1.00 € 
/dia 

SCSOIP4 Serviços de Observação de imagens permanente (Vídeo 
Wall) de 4 canais 

4.00 € 
/hora 

SCSOIP4+ Por cada 4 canais acrescentados 
Serviço de Ligação 24H 

+4.00 € 
/hora 

SCSPHL Serviços de Portaria remota durante o horário laboral 
(7 horas – 20 horas) 

4.00 € 
/hora 

SCSPHL+ Após o horário laboral (20 horas – 07 horas) 
Serviço de Ligação 24H. 

1.00 € 
/hora 

SCRPOD Serviços de Relatórios periódicos de ocorrência através 
de dados Sob. Consulta 

SCRPODI Serviços de Relatórios periódicos de ocorrências 
através de dados com imagens Sob. Consulta 

 

 

SISTEMAS DE INTRUSÃO DAHUA 

Código Descrição PVP 

SDAHUA Alarme de Intrusão c/ câmara analítica, áudio e Flash ( 
1 unidade) 

10.00 € 
/mês 

SVIDAHUA Alarme de Intrusão c/ vídeo de 4 canais c/ câmara 
analítica, áudio e flash 

30.00 € 
/mês 
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+SDAHUA Por cada 4 canais c/ câmaras analíticas, áudio e flash +10.00 € 
/mês 

• Nota: Para o Sistema HikPro Connect é necessário uma licença para visualização de imagens e uma licença 
para controlo de dispositivos. 

SERVIÇOS DE RONDA REMOTA 

Código Serviço de ronda de segunda a sexta PVP 
4C3D 4 canais até 3 vezes ao dia 4.00 € 
8C3D 8 canais até 3 vezes ao dia 8.00 € 

12C3D 12 canais até 3 vezes ao dia 12.00 € 
16C3D 16 canais até 3 vezes ao dia 16.00 € 
NS3D Número superior a 3 rondas ao dia Sob Consulta 

 

Código Serviço de ronda fim-de-semana e feriados PVP 
F4C3D 4 canais até 3 vezes ao dia 8.00 € 
F8C3D 8 canais até 3 vezes ao dia 12.00 € 

F12C3D 12 canais até 3 vezes ao dia 15.00 € 
F16C3D 16 canais até 3 vezes ao dia 20.00 € 
FNS3D Número superior a 3 rondas ao dia Sob Consulta 

 

 

SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO REMOTA 

Código Descrição PVP 
NASSTORAGE Server NAS Storage PC SOB CONSULTA 

NXW4L Nx Witness 4 Licenças 780.00€ + IVA 
NXW1L Nx Witness 1 Licença 352.00€ + IVA 

STORAGE1 Storage de 1 Canal 20.00€+IVA/mês 
STORAGE4 Storage de 4 Canais 40.00€+IVA/mês 
STORAGE8 Storage de 8 Canais 60.00€+IVA/mês 

STORAGE12 Storage de 12 Canais 72.00€+IVA/mês 
STORAGE16 Storage de 16 Canais 80.00€+IVA/mês 

 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 

Código Descrição PVP 

SCGPRS 

Serviço de Comunicação GPRS/GSM/SMS 
Inclui: 

• 10MB ( DADOS) 
• 10 Min ( VOZ ) 
• 40 ( SMS ) 

10.00 € 
/mês 

SCGPRS 
Serviço de Comunicação GPRS/GSM/SMS 

Inclui: 
• 20MB ( DADOS) 

14.00 € 
/mês 
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• 20 Min ( VOZ ) 
• 100 ( SMS ) 

SCGPRS 

Serviço de Comunicação GPRS/GSM/SMS 
Inclui: 

• 50MB ( DADOS) 
• 50 Min ( VOZ ) 
• 100 ( SMS ) 

18.00 € 
/mês 

NOTA: 
Sempre que um cartão gaste o plafond associado, 

passará para o plafond seguinte, sendo cobrado o valor 
correspondente. 

 

 
• Contrato obrigatório de um ano. 
• Renovação automática. 
• A rescisão do contrato deverá ser efetuada com 10 dias de antecedência. 
• No case de cancelamentos totais ou parciais, os contratos terão de ser cumpridos na íntegra. 

 
Condições Gerais de Venda 

 
1º ÂMBITO 
a) As presentes CONDIÇÕES GERAIS entram em vigor a 1 de Janeiro de 2014 e estabelecem as condições aplicáveis aos 
serviços efetuados pela empresa VIHUME, Lda., de ora em diante designada por VIHUME, e o CLIENTE, e regulam os direitos e 
obrigações das partes. 
b) Qualquer exceção ou alteração às CONDIÇÕES GERAIS deverá ser atempadamente aprovada pelas partes por escrito, 
prevalecendo estas sobre as primeiras. 
 
2º SELECÇÃO E REQUISIÇÃO DO SERVIÇO 
a) Todas as encomendas deverão ser efetuadas por escrito, ou e-mail. Nos casos em que a encomenda tenha sido precedida de 
uma proposta, o respetivo número deverá constar na encomenda do CLIENTE. 
b) O CLIENTE é o único responsável pela seleção do serviço objeto da compra e venda, bem como pelo uso ou função a que se 
destina. Por conseguinte a VIHUME não se responsabiliza, nem garante que o serviço seja adequado às aplicações pretendidas 
pelo CLIENTE. 
 
3º DOCUMENTAÇÃO ANEXA 
a) A execução do serviço encomendado só terá início e será considerado válido após a receção por parte da VIHUME do 
“Protocolo de Parceria”, do “Contrato de Prestação de Serviços” e da folha de “Registo de Atividades de Central de Alarmes”, do “ 
Contrato de Prestação de Serviços” e da “ Declaração de Conformidade” devidamente preenchidos e assinados pelos 
responsáveis a instalação e pelo CLIENTE. 
b) Esta documentação poderá ser enviada por parte do CLIENTE através de e-mail. 
 
4º CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
a) Salvo acordo escrito em contrário, o preço dos serviços adquiridos pelo CLIENTE será por este pago à VIHUME, nos termos 
previamente acordados. A falta de pagamento implica o imediato cancelamento do contrato. 
b) Os preços estabelecidos pela VIHUME são acrescidos de IVA, à taxa legal em vigor à data da emissão da fatura. 
c) Todas as vendas não liquidadas à data do seu vencimento, estão sujeitas a juros de mora à taxa de juro média aplicada pelos 
bancos portugueses. 
 
5º RECLAMAÇÕES 
a) O prazo de reclamação é de 8 (oito) dias da data da fatura, devendo ser sempre justificada pelo CLIENTE e acompanhada dos 
motivos que levaram à reclamação. 
b) As reclamações só serão aceites após parecer do departamento responsável da VIHUME que determinará os procedimentos a 
adotar. 
 
 
6º ALTERAÇÕES 

a) A pedido do CLIENTE por escrito e após contacto deste com o departamento responsável da VIHUME, os serviços 
adquiridos poderão ser alterados. 
 

7º RESOLUÇÃO DO CONTRATO 
A VIHUME tem o direito de resolver, total ou parcialmente, o CONTRATO com efeitos imediatos nos seguintes casos: 
a) Incumprimento das CONDIÇÕES GERAIS E/OU PARTICULARES; 
b) A sujeição a algum processo de insolvência, a liquidação judicial ou extrajudicial do CLIENTE, a diminuição das garantias 
prestadas ou, de um modo geral, qualquer modificação da sua estrutura jurídica que afete a sua insolvência; 
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c) Cessação, seja a que título for, ainda que só cessação de facto, de atividade do CLIENTE; 
d) Ocorrência de quaisquer outras causas de resolução previstas no CONTRATO ou na Lei. 
 
8º JURISDIÇÃO COMPETENTE 
a) Para todas as questões emergentes do presente contrato é competente o Tribunal da Comarca de Torres Novas. 
 
9º DURAÇÃO 
a) A VIHUME reserva-se no direito de retirar serviços existentes no CATÁLOGO ou de acrescentar novos serviços no mesmo, 
bem como de modificar os preços e características, sem aviso prévio. 
b) Preço válido salvo erro tipográfico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇO DE RECEÇÃO DE ALARMES DE INTRUSÃO POR QUANTIDADE 

Quantidade PVP 
1 a 100 10.00€/unidade 

101 a 200 9.00€/unidade 
201 a 300 8.00€/unidade 
301 a 500 7.00€/unidade 

501 a 1000 6.00€/unidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


