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Convite à apresentação de proposta 

 

1. Entidade adjudicante: Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 

Morada: Rua da Prata, n.º 10 - 1149-027 Lisboa 

Plataforma electrónica: SaphetyGov <http://www.saphety.com/saphetybuy> 

2. O presente concurso tem por objecto a aquisição de serviços de assistência técnica ao software 
Veritas Netbackup Virtual Tape Library para 30TB e a 42 (quarenta e duas) licenças do software 
Veritas NetBackup, para a Autoridade Tributária e Aduaneira, cujas especificações constam do 
caderno de encargos. 

3. A decisão de contratar foi tomada em .. de ………… de 2019, por despacho da Diretora de Serviços 
Financeiros da Autoridade Tributária e Aduaneira, no uso de competência subdelegada. 

4. Publicação do anúncio do concurso n.º ……/2019 no Diário da República, 2.ª série, n.º …  de  .. de 
…… de 2019. 

5. O caderno de encargos está disponível na plataforma electrónica utilizada pela AT no endereço 
http://www.saphety.com/saphetybuy. 

6. A proposta a apresentar pelo concorrente deverá ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, de acordo com o modelo 
constante do Anexo I ao CCP, assinada pelo concorrente ou por representante que tenha poderes 
para o obrigar; 

b) Documento com indicação do preço das assistências técnicas, expresso em euros, que não inclui 
o imposto sobre o valor acrescentado; 

7. A proposta é obrigatoriamente redigida em língua portuguesa. 

8. A proposta deve contemplar a execução de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato. 

9. Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. 

10. Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

11. A proposta deve ser apresentada, directamente na plataforma electrónica utilizada pela AT até às 17 
horas do 9.º dia a contar da data do envio do presente convite. 

12. O prazo da obrigação de manutenção das propostas é de 90 (noventa) dias contados da data do 
termo do prazo fixado para a sua apresentação. 

 


