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Artigo 1.º 

Identificação do concurso 

O presente concurso limitado por prévia qualificação tem por objeto a formação de contrato 

para aquisição de equipamento para renovação parcial tecnológica 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, de acordo com a descrição detalhada constante do caderno de encargos. 

 

Artigo 2.º 

Entidade adjudicante 

1. A Entidade Adjudicante é o Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira 

do Ministério das Finanças, adiante designada por AT, com o NIF 600084779, sito na Rua da 

Prata, n.º10 – 1149-027 Lisboa. 

2. Os contactos para todas as formalidades respeitantes ao presente concurso são 

assegurados através da plataforma eletrónica http://www.saphetygov.com. 

3. O processo do concurso pode ainda ser consultado na Divisão de Contratação da Direção 

de Serviços de Contratação Pública e Logística, sito na Rua dos Fanqueiros, n.º15 – 1.º - 

1149-027 Lisboa, das 9h00 às 13h00 horas e das 14h00 às 17h00 horas, desde o dia da 

publicação do anúncio. 

 

 

Artigo 3.º 

Órgão que tomou a decisão de contratar  

1 - A decisão de contratar foi tomada em 12/04/2019 pelo Secretário de Estado dos Assuntos 

Fiscais, através do despacho n.º 145/2019/XXI, no uso de competência delegada pelo 

Despacho n.º 9005/2017, de 29/09/2017, publicado no Diário da República, 2ª. série, n.º 

197, de 12/10/2017, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 

de 8 de Junho. 

2 - Foi escolhido o procedimento por concurso limitado por prévia qualificação com publicação 

de anúncio no Jornal Oficial da União Europeia, nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 20.º 

do CCP. 
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Artigo 4.º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

O Júri do concurso é o órgão competente para prestar esclarecimentos, no uso de 

competência subdelegada. 

 

Artigo 5.º 

Modelo de qualificação dos candidatos 

1. A qualificação dos candidatos assenta no modelo simples de qualificação. 

2. São qualificados todos os candidatos que cumpram os requisitos mínimos de capacidade 

técnica e financeira. 

 

Artigo 6.º 

Requisitos mínimos de capacidade técnica 

São os seguintes os requisitos mínimos de capacidade técnica que os candidatos devem 

preencher: 

a) Parceria com a Oracle, nível Gold Platinium;  

b) Especialização em Oracle Exadata Database Machine, Oracle Database 12c ou 

superior, Oracle Database Appliance Specialization;  

c) Os recursos a alocar à prestação dos serviços de instalação e configuração da solução 

deverão ser titulares, no seu conjunto, de certificação Oracle Database 12c Certified 

Implementation Specialist ou superior, Oracle Exadata Certified Expert, Oracle 

Exadata X3 e X4 administrador ou superior. 

 

 

Artigo 7.º 

Requisitos mínimos de capacidade financeira 

O candidato deve apresentar o valor médio do volume de negócios relativo aos últimos 3 

(três) exercícios concluídos (campo A 5001 da IES – Informação Empresarial Simplificada) 

que deve ser no mínimo igual ou superior ao preço base do procedimento. 

Exclusivamente para os efeitos do preenchimento do requisito mínimo de capacidade 

financeira a que se refere o n.º1 do artigo 179.º do CCP os candidatos podem apresentar uma 

declaração bancária de acordo com o modelo constante do anexo VI ao CCP, ou no caso de o 

candidato ser um agrupamento, um dos membros que o integram ser uma instituição de 

crédito que apresente documento comprovativo de que possui sede ou sucursal em Estado 
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membro da União Europeia, emitido pela entidade que exerça a supervisão bancária nesse 

Estado. 

 

Artigo 8.º 

Documentos destinados à qualificação dos candidatos 

São os seguintes os documentos destinados à qualificação dos candidatos, redigidos em 

língua portuguesa: 

a) Documento de parceria com a Oracle, nível Gold Platinium;  

b) Documento comprovativo da titularidade da especialização descrita na alínea b) do 

artigo 6.º do presente programa; 

c) Documento da titularidade de certificação dos recursos a alocar à prestação dos 

serviços de instalação e configuração da solução, conforme alínea c) artigo 6.º do 

presente programa. 

 

Artigo 9.º 

Documentos da candidatura 

1 - A candidatura é constituída pelos documentos referidos no artigo anterior, pelo Documento 

Europeu Único de Contratação Pública e pela declaração do candidato elaborada em 

conformidade com o modelo constante do anexo V do CCP. 

2 - A entrega das candidaturas é efetuada na plataforma eletrónica de contratação acessível 

através do sítio http://www.saphetygov.com.  

 

Artigo 10.º 

Prazo para a apresentação das candidaturas 

As candidaturas devem ser apresentadas até às 17h00 do 30.º dia a contar da data do envio 

do anúncio para publicação no JOUE. 

 
Artigo 11.º 

Leilão eletrónico 
Não há lugar a leilão eletrónico. 

 
Artigo 12.º 

Prazo para a apresentação das propostas 

As propostas devem ser apresentadas até às 17h00 do 25.º dia a contar da data do envio do 

convite. 

http://www.saphetygov.com/
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Artigo 13.º 

Modo de apresentação das propostas 

À apresentação das propostas aplica-se o disposto no n.º2 do artigo 9.º relativamente à 

apresentação das candidaturas. 

 

Artigo 14.º 

Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Documento Europeu Único de Contratação Pública e declaração do Anexo I ao CCP, a que 

se refere a alínea a) do n.º1 do artigo 57.º do CCP; 

b) Lista de preços unitários que serve de base à determinação do preço total proposto.  

2. Todos os documentos da proposta têm de ser redigidos em língua portuguesa, à exceção 

dos documentos que contenham especificações técnicas que poderão ser redigidos em língua 

inglesa. 

3. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente 

por os considerar indispensáveis, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do CCP. 

4. Não é admissível a apresentação de propostas variantes. 

 

 

Artigo 15.º 

Critério de adjudicação 

1 - A adjudicação das propostas é feita segundo o critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa, na modalidade de avaliação do preço enquanto único 

aspecto da execução do contrato a celebrar. 

2 - Em caso de igualdade do preço entre propostas o desempate será efetuado através de 

sorteio, a desenrolar presencialmente com o júri do concurso e com os interessados, em data, 

hora e local a comunicar com a antecedência mínima de três dias, do qual será lavrada acta 

para todos os presentes. 

O sorteio realizar-se-á através de extração direta de cupões com a designação dos 

concorrentes admitidos cujas propostas têm o mesmo preço. A ordem de extração dos cupões 

corresponderá à ordenação das respetivas propostas dos concorrentes admitidos. 

 
Artigo 16.º 

Documentos de habilitação 
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1. O adjudicatário deve entregar, no prazo de dez (10) dias a contar da notificação da decisão 

de adjudicação os documentos de habilitação a que se refere o n.º1 do artigo 81.º do CCP. 

2. O prazo para a supressão de irregularidades detetadas nos documentos de habilitação 

apresentados, que possam levar à caducidade da adjudicação, nos termos do disposto no 

artigo 86.º do CCP, é de 5 (cinco) dias úteis. 

3. O adjudicatário deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificação de adjudicação, 

uma caução no valor de 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato 

e o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais 

4. Os documentos de habilitação devem ser apresentados diretamente na plataforma 

eletrónica www.saphetygov.com, através de meio de transmissão escrita e eletrónica de 

dados.  

 

 


