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Cláusula 1.ª 

Objecto 

1 - O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar 

na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objecto a aquisição de 

equipamento para renovação tecnológica parcial da Appliance Exadata, ou equivalente, e 

aquisição de upgrade de licenças de base de dados Oracle 18c com features de forma a ajustar 

licenciamento aos equipamentos em exploração, ou equivalente, nos centros de dados 

primário e secundário da AT, sito, respetivamente, na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 

28, em Lisboa e no Datacenter da REFER Telecom na Rua Diniz Jacinto, n.º 270, em Contumil 

que inclui os seguintes bens: 

 

2 – Para os dois centros de dados (primário e secundário) a solução Exadata dos nós de 

armazenamento e computação da geração X7, inclui: 

6 Servidores de base de dados Exadata X7-2, cada um com: 

• (2) Processadores Intel® Xeon® Platinum 8160 24-core 2.1 GHz 

• 384 GB Memória expansível a 1.5 TB 

• (4) Discos 600 GB 10,000 rpm 2.5-inch SAS-3 

• Controladora interna SAS-3 12 Gb RAID HBA com 2 GB Supercap-backed cache 

• Dual-port InfiniBand QDR CX3 (40 Gb/sec) PCIe HCA 

• Dual-port 10/25 GbE SFP28 PCIe adapter com Transceivers Dual Rate 1/10 GbE 

• (2) Built-in Ethernet ports (1/10 GbE RJ45 or 10/25 GbE SFP28)  

• Fontes de Alimentação redundantes 

11 Exadatas Storage Servers X7-2, cada um com: 

• (2) Processadores Intel® Xeon® Silver 4114 10-core 2.2 GHz 

• 192 GB Memória expansível a 1.5 TB 

• (12) Discos 10 TB 7200 rpm 3.5-inch SAS-3 

• Controladora interna SAS-3 12 Gb RAID HBA com 2 GB Supercap-backed cache 

Local Descrição do bem Quantidade 

Centro Dados 

Primário 

Exadata Storage Server X7-2 HC Plus Infiniband 7 

Exadata Database Server X7-2 Plus Infiniband 4 

Centro Dados 

Secundário 

Exadata Storage Server X7-2 HC Plus Infiniband 4 

Exadata database Server X7-2 Plus Infiniband 2 
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• (4) 6.4 TB NVMe PCIe Flash cards 

• Dual-port InfiniBand QDR CX3 (40 Gb/sec) PCIe HCA 

• (2) 150 GB M.2 SATA SSD  

• Built-in RJ45 Gigabit Ethernet port 

• Fontes de alimentação redundantes 

3 - O contrato a celebrar inclui os serviços de instalação e configuração da solução e serviços 

de suporte ao hardware e software, com uma cobertura 24x7, e com 4 horas de tempo de 

resposta, pelo período de 12 meses. 

4 – O anexo I ao presente caderno de encargos descreve a solução tecnológica utilizada pela 

AT. 

 

Cláusula 2.ª  

Preço Base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelo fornecimento dos bens 

que constitui o objeto do contrato a celebrar é de € 2.349.000,00 (dois milhões trezentos e 

quarenta e nove mil euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

a) O limite máximo do preço para a renovação tecnológica parcial da Appliance 

Exadata (hardware) é de € 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil euros). 

b) O limite máximo do preço para o upgrade de licenças de base de dados Oracle 18c 

de forma a ajustar licenciamento aos equipamentos em exploração (software) é de € 

1.499.000,00 (um milhão quatrocentos e noventa e nove mil euros). 

 

Cláusula 3ª.  

Prazo de execução 

1 - O prazo de execução do contrato é de 12 meses a contar da data de concessão do visto 

e/ou de declaração de conformidade do Tribunal de Contas, nos termos do n.º4 do artigo 45.º 

da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem 

sobre o adjudicatário. 

2 - O prazo máximo para entrega dos bens é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

produção de efeitos do contrato. 
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Cláusula 4ª.  

Local do fornecimento dos bens 

O local do fornecimento dos bens objeto do presente procedimento será realizada nos centros 

de dados primário e secundário da AT, sito, no Edifício Satélite, na Avenida Engenheiro Duarte 

Pacheco, n.º 28, em Lisboa e no Datacenter da REFER Telecom, na Rua Diniz Jacinto, n.º 270, 

em Contumil, respetivamente. 

 

 
Cláusula 5.ª 

Responsabilidade 

1 - O adjudicatário assume a responsabilidade, por si e pelos técnicos seus colaboradores, 

pela perfeita adequação dos trabalhos a realizar aos fins a que se destinam. 

2 - O adjudicatário é responsável por todos os actos e omissões dos quais possam resultar 

prejuízos para a entidade adjudicante ou para terceiros, incluindo os praticados através de 

acção ou omissão dos seus colaboradores, independentemente do vínculo contratual 

existente, ainda que tais actos ou omissões sejam praticados contra ordens ou instruções que 

o adjudicatário lhes haja transmitido. 

 

Cláusula 6.ª 

Dever de boa execução 

Os serviços prestados pelo adjudicatário no âmbito do contrato a celebrar devem cumprir os 

requisitos e os níveis exigidos e ser adequados aos objectivos e finalidades definidos pela 

entidade adjudicante. 

 

Cláusula 7.ª 

Aceitação  

1 - Após a instalação e configuração dos bens, a AT lavrará, no prazo máximo de cinco dias 

úteis, um auto de aceitação, que será precedido de realização de teste, onde ficará registada 

a data de aceitação dos mesmos. 

2 - Não é permitida a aceitação tácita dos bens objeto do contrato. 

 

 

Cláusula 8ª 

Conformidade e garantia técnica 
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O adjudicatário fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos 

entregues à AT em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do fornecedor e 

prazos respetivos aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos do Código 

do Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Documentação 

A segunda outorgante facultará ao primeiro outorgante após a data de instalação e 

configuração dos bens, a necessária e adequada documentação, de forma a permitir a sua 

correta utilização.  

Cláusula 10.ª 

Propriedade 

Com a entrega e pagamento dos bens objeto do contrato ocorre a transferência da posse e 

da propriedade daqueles para o contraente público, sem prejuízo das obrigações de garantia 

que impendem sobre o fornecedor. 

 

Cláusula 11.ª 

Preço contratual e formas de pagamento 

1 - O preço contratual será pago numa única prestação, após aceitação dos bens pela AT. 

2 - As quantias devidas pela AT devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias após a receção 

da fatura e aprovação da AT. 

3 - A fatura só pode ser emitida após comprovação do pagamento dos emolumentos devidos 

pelo visto do Tribunal de Contas pelo adjudicatário. 

 

Cláusula 12.ª 

Sigilo 

1 - Os Contraentes obrigam-se a garantir o sigilo quanto a informação diretamente 

relacionada com o objeto do contrato a celebrar, bem como tomar todas as medidas 

necessárias para que os seus trabalhadores e colaboradores se vinculem a igual obrigação, 

quanto aos conhecimentos que venham a ter no âmbito dos trabalhos em que estão 

envolvidos. 

2 - Os Contraentes tratarão como confidencial toda a informação por eles devidamente 

identificada como tal, ou que pela natureza das circunstâncias que rodeiam a sua divulgação 

deva, em boa fé, ser considerada como confidencial. 
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3 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se como confidencial, 

independentemente da sua identificação como tal, toda a informação a que o prestador dos 

serviços tenha acesso relacionada com sistemas de segurança para proteção de informação, 

sistemas informáticos, sistemas de informação, instalações, métodos de trabalhos e core 

business da entidade adjudicante. 

4 - Carece de consentimento prévio, excetuando as situações que a lei permita: 

a) A divulgação de qualquer informação, sob qualquer forma, relacionada com a presente 

aquisição ou com qualquer outro de que venha a ter conhecimento; 

b) A utilização do logótipo da outra parte para efeitos de publicidade. 

5 - Encontra-se excluída da presente obrigação de confidencialidade a informação que: 

a) Tenha sido prévia e legitimamente divulgada por terceiros a qualquer um dos 

contraentes; 

b) Se encontre disponível para o público em geral; 

c) Os contraentes tenham sido legal ou judicialmente obrigados a revelar, desde que 

observados os procedimentos estabelecidos para o efeito; 

d) Seja conhecida do contraente que a revelou em momento anterior à celebração do 

presente contrato; 

e) Tenha sido transmitida ao contraente por uma terceira entidade sem que lhe tenha 

sido imposta qualquer obrigação de confidencialidade; 

f) Os contraentes acordem, por escrito, na possibilidade da sua divulgação. 

 

 

Cláusula 13.ª 

Força maior 

1 - Não podem ser impostas penalidades ao prestador dos serviços, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer 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 - Constituem motivos de força maior, designadamente, tremores de terra, inundações, 

incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de 

guerra ou terrorismo e motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

3 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  
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4 - A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 

 

 

Cláusula 14.ª 

Resolução do contrato 

1 - O contrato pode ser resolvido por qualquer das partes em caso de incumprimento 

definitivo, grave ou reiterado, e culposo por uma das Partes das obrigações por si assumidas 

no contrato, nos termos gerais de Direito, sem prejuízo das correspondentes indemnizações 

legais a que houver lugar. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a Parte não culposa comunicará por escrito 

a ocorrência da situação de incumprimento suscetível de gerar resolução contratual, 

concedendo à contraparte um prazo não inferior a 30 dias para que aquela reponha a situação 

de incumprimento, sem o que, o incumprimento se tornará definitivo e determinará a 

resolução contratual, nos demais termos gerais de direito. 

3 - O contrato pode também ser resolvido através da AT caso se verifique alguma das 

seguintes situações, as quais são desde já entendidas como situações de incumprimento 

grave e culposo por parte do prestador dos serviços: 

a) Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou má fé do 

prestador dos serviços; 

b) Prestação de falsas declarações; 

c) Estado de falência ou insolvência; 

d) Cessação da atividade; 

e) Condenação, por sentença transitada em julgado, por infração que afete a idoneidade 

profissional do prestador dos serviços e desde que não tenha ocorrido reabilitação 

judicial. 

4 - O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita 

enviada ao prestador dos serviços nos termos do n.º2 desta cláusula. 

 

 

 

Cláusula 15.ª 

Execução da caução 
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1 - A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato, nos termos do convite, pode ser executada pela AT, sem necessidade de prévia 

decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, 

cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigações contratuais 

ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos 

especificamente previstos no contrato ou na lei.  

2 - A resolução do contrato através da AT não impede a execução da caução, contanto que 

para isso haja motivo. 

3 - A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º 

do Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 16ª. 

Despesas 

Correm por conta do adjudicatário todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude 

das obrigações emergentes do contrato, incluindo as relativas à prestação e manutenção da 

caução e aos emolumentos devidos pelo visto do Tribunal de Contas. 

 

 
 

Cláusula 17.ª 

Comunicações 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 Código 

dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no 

contrato.  

2 - Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 
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ANEXO I 
 
 
 

Solução tecnológica utilizada pela AT  
 

 

 

Centro Dados Primário 
 

Capacidade Actual 
Capacidade Total 

Comentários Qt Cores Storage 
(TB) RAM / SSD 

Exadata X4-2 DB Nodes 4 96 -- 1024 GB 
A remover 2 nós; 2 nós a 
mover para o Centro de 

Dados Secundário 
Exadata X4-2 Storage 

Nodes 7 84 100,8 22,4 TB A remover 

Exadata X4-2 Storage 
Nodes 4 48 192 12,8 TB A remover 

Exadata X6-2 Storage 
Nodes 4 80 384 51,2 TB A mover para Centro de 

Dados Secundário 
 

A Appliance EXADATA é composta por:  

ExadataX4-2 HALF RACK: 
• EXADATA Half Rack X4-2 DB Nodes 

4 x Database Servers, each with:  

• 2 x Intel Xeon E5-2697 v2 12-core 2.7GHz processors  

• 256GB Memory  

• 4 x 600 GB 10,000 RPM Disks  

• 2 x QDR (40Gb/s) Ports 

• EXADATA Half Rack X4-2 Storage Nodes 

7 x ExadataStorage Servers X4-2, each with:  

• 12 CPU cores for SQL processing  

• 2.4 TB ExadataSmart Flash Cache  

• 12 x 1.2 TB 10,000 RPM HDD 

2 x 36 Port QDR (40 Gb/sec) infinibandSwitches 

1 x 48-port Cisco Catalyst 4948E-F ethernetswitch for administration of the Database Machine 

 

  



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 
 

 
 

DocBaseV/2019 10 / 13 
 

ExadataStorage Expansion RACK: 
• EXADATA Quarter Rack X4-2 Storage Nodes High Capacity 

4 x ExadataStorage Servers X4-2, each with:  

• 12 CPU cores for SQL processing  

• 2.4 TB ExadataSmart Flash Cache  

• 12 x 4 TB 7,200 RPM HDD 

• EXADATA Storage Nodes X6-2 High Capacity 

4 x ExadataStorage Servers X6-2, each with:  

• 20 CPU cores for SQL processing  

•12.8 TB ExadataSmart Flash Cache  

• 12 x 8 TB 7,200 RPM HDD 

 

 

Acréscimo no Centro de Dados Primário 
(configuração final) 

Capacidade RAM/SSD 
96 CPU Cores 512 GB RAM 
163,2 TB em 

Storage 92,8 TB SSD 
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Centro Dados Secundário 
 

Capacidade Actual 
Capacidade Total 

Comentários Qt Cores Storage 
(TB) RAM / SSD 

Exadata V2 DB Nodes 2 16 -- 144 GB A remover 
Exadata X3-2 DB Nodes 2 32 -- 256 GB A remover 

Exadata V2 Storage Nodes 3 24 21,6 1,15 TB A remover 
Exadata X3-2 Storage 

Nodes 4 48 28,8 6,4 TB A remover 

Exadata X3-2 Storage 
Nodes 4 48 144 6,4 TB A remover 

 

A Appliance EXADATA é composta por:  

EXADATA V2 Quarter Rack V2: 
• EXADATA Quarter Rack V2 DB Nodes 

2 x Database Servers, each with:  

• 2 x 4-Core Intel® Xeon® (2.53 GHz)  

• 72GB Memory  

• 2 x 146 GB 10,000 RPM Disks  

• 2 x QDR (40Gb/s) Ports 

• EXADATA Quarter Rack V2 Storage Nodes 

3 x ExadataStorage Servers X3-2, each with:  

• 8 CPU cores for SQL processing  

• 384 GB ExadataSmart Flash Cache F20  

• 12 x 600 GB 15,000 RPM High Performance disks  

• EXADATA DB Nodes Upgrade Half Rack X3-2 

2 x Database Servers, each with:  

• 2 x 8-Core Intel Xeon® Processors 

• 256GB Memory 

• 4 x 300 GB 10,000 RPM Disks  

• 2 x QDR (40Gb/s) Ports 

• EXADATA Storage Nodes Upgrade Half Rack X3-2 

4 x ExadataStorage Servers X3-2, each with:  

• 12 CPU Cores for SQL processing  

• 4 x 400 GB Sun Flash Accelerator F40  

• 12 x 600 GB 15,000 RPM High Performance disks 

2 x 36 Port QDR (40 Gb/sec) infinibandSwitches 
1 x 48-port Cisco Catalyst 4948E-F ethernetswitch for administration of the Database Machine 
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ExadataStorage Expansion RACK: 
• EXADATA Quarter Rack X3-2 Storage Nodes High Capacity 

4 x ExadataStorage Servers X3-2, each with:  

• 12 CPU Cores for SQL processing  

• 4 x 400 GB Sun Flash Accelerator F40  

• 12 x 3 TB 7,200 RPM High Capacity disks 

 

Acréscimo no Centro de Dados 
Secundário (configuração final) 

Capacidade RAM/SSD 
96 CPU Cores 880 GB RAM 
669,6 TB em 

Storage 139,7 TB SSD 

 

 
Upgrade de licenças de base de dados 

A AT no passado adquiriu o licencimento de Base de Dados Oracle Enterprise e features (ex. Partition) no 

formato de utilizadores, em cerca de 5.000, sendo que actualmente a politica de licencimaneto do 

fabricante para este tipo de software é exclusivamente de processadores Oracle. 

O upgrade a efectuar terá o licenciamento em Processadores Oracle (Core), conforme é politica do 

fabricante do software, de forma a garantir que existe licenciamento adequado à necessidade para os 

equipamentos em exploração. 

 

A aquisição de upgrade de licenças de base de dados Oracle 18c com features de forma a ajustar o 

licenciamento aos equipamentos em exploração, consiste especificamente em: 

 
Database Enterprise Edition 18c 
Sendo esta uma peça fundamental nos sistemas de informação da AT e em funcionamento desde 2003, 

ou seja, o motor de dados Oracle Enterprise Edition permite a gestão de dados associados a todas as 

áreas de atuação deste organismo, aproveitando ao máximo as soluções físicas em utilização e permite  

a melhor resposta à guarda, consulta, manipulação e cruzamento de toda a informação disponível dos 

diversos sistemas de informação em exploração.  

 
 
Real Application Cluster 18c 

Conjunto de funcionalidades do motor de dados Oracle Enterprise Edition, que permitem a disponibilização 

da gestão, guarda, consulta e cruzamento de informação numa arquitetura colaborativa e coordenada 

constituída por um conjunto de máquinas solidárias entre si. 
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O Real Application Cluster é uma feature que permite ter alta disponibilidade de serviço e desempenho 

elevados em simultâneo com uma otimização da utilização dos recursos hardware e Base de Dados 

Oracle.  

 

Partitioning  18c 
 O Partitioning é uma feature do motor de dados Oracle Enterprise Edition adequadas ao processamento 

e gestão de enormes volumes de dados. Esta feature assenta no conceito de divisão lógica e automática 

dos dados, feita pelo motor, de maneira a poderem ser utilizados e geridos em partes menores. Obtém-se 

assim um ganho no desempenho e na facilidade de administração. 

 

Tuning e Diagnostic Management Pack  18c 

O Tuning e Diagnostic Management Pack são features permitem de forma mais rápida e pró-activa o 

diagnóstico e correção precoces de situações de degradação do serviço, bem como a integração com a 

consolda de gestão de dados Enterprise Manager. Estas opções disponibilizam de forma integrada 

automatismos com vista a tornar o motor de dados mais autónomo garantindo assim a prestação de  um 

serviço estável e previsível a todos os utilizadores externos e internos. 

 

Oracle Multitenant 18c 

O Multitenant  é uma feature embebida  no motor de dados Oracle Enterprise Edition, que permite uma 

disponibilização de forma mais simples e rápida dos diversos recursos bases de dados no mesmo motor.  

A aproximação multitenant para a disponibilização de serviços de base de dados permite uma 

administração conjunta das diversas bases de dados como de se uma só se tratasse trazendo benefícios 

na automação de tarefas e na evolução do motor de base de dados. 

A implementação do conceito de recursos comuns e geridos automaticamente pelo motor, tem como 

consequência uma maior densidade de serviços de dados prestados pela mesma infra-estrutura trazendo 

economia nos custos associados à mesma. 

 
As necessidades de software são: 
 
 

Software Versão do 
Software Quantidades 

Database Enterprise Edition  18c 44 Processadores (cores) Oracle 
Real Application Cluster 18c 44 Processadores  (cores) Oracle 
Partitioning 18c 44 Processadores  (cores) Oracle 
Tuning 18c 44 Processadores  (cores) Oracle 
Diagnostic Management Pack 18c 44 Processadores  (cores) Oracle 
Oracle Multitenant 18c 16 Processadores  (cores) Oracle 
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