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CAPITULO - I 
Disposições Iniciais 

Clausula 1.ª- Conteúdo funcional do objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar pelo 

Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira, doravante designada apenas por AT, 

na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal aquisição de upgrade da 

appliance Oracle BigData. 

2. Enquadramento geral: 

- A dimensão e a criticidade dos sistemas informáticos que suportam a actividade da Administração 

Tributária e Aduaneira (AT), desde o atendimento presencial, ao backoffice e à Internet exige que as 

soluções em que os mesmos assentam apresentem características de robustez, fiabilidade e alta 

disponibilidade. 

- Na evolução das medidas e projetos desenvolvidos nos últimos anos pela AT no combate à fraude e 

evasão fiscal, surge a necessidade para analistas de diversas áreas da AT de utilizar mais e diversas 

fontes de informação. 

- Com a evolução das tecnologias de suporte a estas actividades, é hoje possível incorporar nas 

análises, volume e variedades de dados que não são ainda disponibilizados às equipas de inspeção. 

- O objectivo é tirar partido de toda a informação em qualquer formato ou sistema existente na AT ou em 

outras entidades que a disponibilizem. 

- A AT em 2015 adquiriu a plataforma Oracle BigData Appliance, para responder às crescentes 

exigências de novas funcionalidades por parte da Inspeção Tributária ao nível da vertente processual do 

Sistema Integrado de Inspeção Tributária – SII IT, visando proporcionar aos técnicos melhores meios 

para a realização do seu trabalho, sendo exemplo disso a componente de análise empresarial do ficheiro 

SAF-T. 

- O crescente aumento da informação e da utilização desta plataforma para o que contribuem novas 

iniciativas e projetos que necessitam de um elevado número de recursos físicos e lógicos, determinam a 

necessidade de providenciar crescimento da plataforma com a adição de nós de computação, storage e 

respetivo licenciamento do BigData SQL que constitui uma peça essencial para tirar melhor partido dos 

sistemas existentes na AT. 

3. Enquadramento específico da presente aquisição 

Justificação da necessidade de aquisição 

- A atual solução (Appliance Oracle Bigdata) que está implementada desde 2016 e, por força da enorme 

pressão para dar resposta a um crescimento exponencial de informação a projetos em produção, como 

novos projetos em cursos baseados em segurança, validação da informação introduzida pelos 



DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

Divisão de Contratação 

DocBaseV/2019 4 / 12 

contribuintes e medidas Simplex implica um elevado consumo de armazenamento e performance que 

tem levado constantemente a ocupar mais de 85% os recursos existentes no equipamento. 

- Registam-se dificuldades em responder aos desafios colocados pelas áreas de negócio à área de 

sistemas de informação, sendo para tal necessário proceder à contratação de mais capacidade, 

armazenamento (para tratamento de informação que advém do DW e de informação não estruturada) e 

respetiva adequação do licenciamento a esse aumento de capacidade. 

- Seguindo a AT uma estratégia baseada nesta plataforma optimizada, e que se tem vindo a provar 

acertada e com resultados positivos e não estando no horizonte temporal de curto e médio prazo a 

alteração da mesma, a AT terá de efetuar um upgrade da plataforma Oracle Bigdata de forma a 

continuar a garantir a interligação com os equipamentos Exadata onde o Datawarehouse se encontra 

instalado para manter a performance no acesso aos dados e continuar a dar resposta aos novos projetos 

e medidas impostas. 

4. Descrição dos requisitos pretendidos: 

a)  Upgrade da Appliance Oracle Bigdata que consiste especificamente em 6 nós Oracle Bigdata 

Appliance X7-2, cada um dos nós com: 

• 2 x 24-Core (2.1GHz) Intel ® Xeon ® 8160 

• 8 x 32GB DDR4-2666 MHz Memory, expandable to 1.5TB 

• 12 x 10 TB 7,200 RPM High Capacity SAS Drives 

• 2 x 150GB M.2 SATA SSD Drives 

• 2 x QDR 40Gb/sec InfiniBand Ports 

• 1 x Dual-port InfiniBand QDR CX3 (40 Gb/sec) PCIeHCA 

• 1 x Built-in RJ45 1 Gigabit Ethernet port 

e deverá incluir o licenciamento necessário para o funcionamento da Appliance e BigData SQL 

correspondente ao upgrade mencionado. 

5. O suporte e garantia de toda a solução fornecida deverá incluir: 

a)  Os serviços de suporte e garantia de hardware e software que deverão ser prestados com uma 

cobertura 24x7 e com 4 horas de tempo de resposta, com abertura de chamada automática; 

Deverá configurar a atual solução de suporte para permitir a abertura automática de chamadas, 

no caso de incidentes de falha ou pré-falha de algum componente deste upgrade; 

b)  A reparação de Hardware deverá apenas ser realizada com peças genuínas do fabricante dos 

equipamentos; 

c)  Os serviços de suporte Software com uma cobertura de 24x7 deverão ser disponibilizados 

sempre em português e através do mesmo ponto de contacto para todo o tipo de incidentes de 

Hardware e Software;

d)  O suporte deverá ser gerido através de técnicos certificados pelo fabricante da solução que faz 

proactivamente o suporte do sistema apresentado, incluindo upgrades de firmware durante o 

período de garantia apresentado. 
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e)  O suporte deve ser assegurado on-site nas instalações da AT por técnicos certificados pelo 

Fabricante. 

6. Nos serviços de instalação e configuração do upgrade, deverão ser contemplados a re-cablagem do 

rack bem como 1 ano de manutenção incluída, sendo estes serviços efetuados por técnicos certificados 

pelo fabricante com acompanhamento das equipas técnicas. 

a)  Os serviços propostos devem ter o seguinte âmbito: 

 Validação do ambiente a ser instalado; 

 Implementação física do sistema proposto; 

 Implementação de um sistema de alarmística proactiva que permita a abertura de 

chamadas automáticas aquando de aviso de pré-falha de um componente físico. 

 Atualizações, se necessário, de firmware para últimas versões; 

 Startup do sistema; 

 Validação final da configuração proposta neste âmbito (testes de aceitação). 

7. A descrição do objeto obedece à classificação CPV (Common Procurement Vocabulary), 30211300-4 

- Plataformas informáticas, de acordo com o Regulamento (CE) n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de 

Novembro de 2007, que alterou o Regulamento (CE) n.º 2195/2002 do Parlamento Europeu e do 

Conselho. 

Clausula 2.ª- Preço-Base 

1 - O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações 

que constituem o objeto do contrato é de contrato é de € 390.000,00 (trezentos e noventa mil euros), 

a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 

2 - O preço base foi fixado com base nos preços atualizados do mercado obtidos através de uma 

consulta informal ao mercado realizada nos termos previstos no artigo 35.º A do CCP, conforme email 

em anexo. 

Clausula 3.ª- Local de entrega dos bens 

O local de entrega, instalação e configuração dos bens objeto do contrato será em Lisboa, na Av. 

Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28, Edifício Satélite. 

CAPITULO - II 
Disposições Gerais 

Clausula 4.ª- Patentes, licenças e marcas registadas

1. Os contraentes garantem que respeitam as normas relativas à propriedade intelectual e industrial, 

designadamente, direitos de autor, licenças, patentes e marcas registadas, relacionadas com o 

hardware, software e documentação técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade. 
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2. A AT não assume qualquer responsabilidade por infrações cometidas pelo fornecedor, no âmbito da 

execução do contrato, relativamente a direitos de propriedade intelectual e industrial relacionados 

com o hardware, software e documentação técnica por este utilizado, cujos direitos e autorizações 

legais para o efeito devam por ele ser assegurados. 

Clausula 5.ª- Sigilo

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

objecto do presente contrato, bem como tomar todas as medidas necessárias para que os seus 

funcionários e agentes 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. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se como confidencial, independentemente da 

sua identificação como tal, toda a informação a que o fornecedor tenha acesso relacionada com 

sistemas de segurança para proteção de informação, sistemas informáticos, sistemas de informação, 

instalações, métodos de trabalhos e core business da AT. 

4. Carece de consentimento prévio, através da AT: 

a) A divulgação pelo fornecedor de qualquer informação, sob qualquer forma, relacionada com o 

presente projeto ou com qualquer outro de que venha a ter conhecimento; 

b) A utilização do logótipo da AT para efeitos de publicidade, assim como a referência à sua 

qualidade de fornecedor. 

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. 

CAPITULO - III 
Obrigações Contratuais 

Secção I - Obrigações do Fornecedor 
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Clausula 6.ª- Obrigações principais do fornecedor

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável na celebração do contrato, 

decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações principais:  

a) Obrigação de fornecer os bens e prestar os serviços identificados na sua proposta; 

b) Obrigação de garantia do resultado. 

2. A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à execução do contrato, bem 

como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo. 

Clausula 7.ª- Prazo de fornecimento e instalação  

O fornecedor obriga-se à entrega e instalação da solução com todos os elementos referidos no presente 

Caderno de Encargos, até à data limite de 30 (trinta) dias, contados após a produção de efeitos do 

contrato. 

Clausula 8.ª- Aceitação  

1. Após a entrega, 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 testes, onde ficará registada a data 

de aceitação dos mesmos. 

2. O auto de aceitação será enviado ao adjudicatário. 

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

Clausula 9.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. 

Clausula 10.ª - Conformidade e garantia técnica 

O fornecedor 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. 
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Clausula 11.ª - Procedimentos ambientais e de gestão de resíduos 

1. É da inteira responsabilidade do fornecedor o destino a dar aos resíduos produzidos ou recolhidos 

no decurso da sua atividade, sem prejuízo de poder utilizar as estruturas da Entidade Adjudicante 

destinada à recolha de resíduos, caso exista, e mediante previa autorização. 

2. O fornecedor deverá desenvolver as atividades objeto do presente procedimento, garantindo o 

cumprimento das normas ambientais aplicáveis. 

Clausula 12.ª - Responsabilidade 

1. O adjudicatário assume a responsabilidade, por si e pelos técnicos seus colaboradores, pela perfeita 

adequação dos fornecimentos e trabalhos a realizar aos fins a que se destinam. 

2. O adjudicatário é responsável por todos os atos e omissões dos quais possam resultar prejuízos 

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

dos seus colaboradores, independentemente do vínculo contratual existente, ainda que tais atos ou 

omissões sejam praticados contra ordens ou instruções que o adjudicatário lhes haja transmitido. 

Clausula 13.ª - Dever de boa execução 

O fornecimento dos bens/serviços pelo adjudicatário no âmbito do contrato devem cumprir os requisitos 

exigidos e ser adequados aos objetivos e finalidades definidos pela entidade adjudicante. 

Secção II - Obrigações da Entidade Adjudicante 

Clausula 14.ª - Preço contratual e formas de pagamento

1. Pela entrega dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente programa, a AT deve pagar ao fornecedor o preço constante da proposta 

adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo as despesas 

de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, 

armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da 

utilização de marcas registadas, patentes ou licenças da responsabilidade do fornecedor. 

3. O preço a que se refere o n.º 1 será pago numa única prestação, após a entrega, instalação, 

configuração e aceitação dos bens. 

Clausula 15.ª - Condições de pagamento

1. A quantia devida pela AT, nos termos da cláusula anterior, deve ser paga no prazo de 60 (sessenta) 

dias após a receção das respetivas faturas, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento da 

obrigação correspondente.  
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2. Para os efeitos do número um, e atento o artigo 36.º do código do IVA, a prestação vence-se 30 

(trinta) dias após a entrega, instalação, configuração e aceitação dos bens. 

3. Em caso de discordância por parte AT, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar 

ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os 

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no número um, as faturas serão pagas 

através de transferência bancária. 

5. O atraso no pagamento das faturas devidas pela AT confere ao fornecedor o direito de exigir juros de 

mora. 

Clausula 16.ª - Deduções nos pagamentos

A entidade adjudicante deduzirá nos pagamentos a efetuar ao adjudicatário: 

a) As importâncias necessárias à liquidação das sanções que lhe tenham sido aplicadas, nos 

termos do contrato. 

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

Clausula 17.ª - Nomeação de Gestor

A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo contrato a celebrar o (a) 

……………………………., para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP. 

CAPITULO - IV 
Penalidades Contratuais e Resolução 

Clausula 18.ª - Penalidades contratuais

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a AT pode exigir do fornecedor o 

pagamento de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a fórmula: P = V x A / 500 em que P 

corresponde ao montante da penalização, V ao valor do contrato e A ao número de dias ou horas 

de atraso. 

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, a AT tem em conta, nomeadamente, a duração 

da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do 

incumprimento. 

3. O direito à aplicação de penalidades deverá ser exercido pela AT dentro do prazo máximo de 60 

(sessenta) dias sobre a data da ocorrência que lhe deu origem. 

4. A importância que for devida pelo fornecedor correspondente às penalidades será deduzida, sem 

demais formalidades, na fatura a pagamento à data da aplicação da penalidade. 
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5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula ficam limitadas a 20% ou 30% do valor do 

contrato, nos termos previstos, respetivamente, nos números 2 e 3 do art.º 329.º do Código dos 

Contratos Públicos, consoante o caso que se aplicar. 

Clausula 19.ª - Força maior

1. Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, 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, atos de guerra ou 

terrorismo, 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. 

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. 

Clausula 20.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 susceptível 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 fornecedor: 

a) Quando não se verificar o início dos trabalhos na data acordada pelas partes, por causa 

direta e exclusivamente imputável ao fornecedor; 

b) Quando se verificarem atrasos na execução dos trabalhos dos quais resulte impossibilidade 

da sua conclusão no prazo inicialmente fixado, por causa direta e exclusivamente imputável 

ao fornecedor; 
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c) Quando os trabalhos tiverem sido subcontratados total ou parcialmente, sem prévia 

autorização por parte da AT; 

d) Quando o fornecedor se recusar injustificadamente a corrigir ou a repetir trabalhos que não 

forem aceites no âmbito do acompanhamento da execução do contrato; 

e) Quando o fornecedor se recusar injustificadamente a cumprir instruções que lhe forem dadas 

no âmbito do acompanhamento da execução do contrato, para cumprimento do objeto do 

mesmo; 

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

fornecedor; 

g) Prestação de falsas declarações; 

h) Estado de falência ou insolvência; 

i) Cessação da atividade; 

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

profissional do fornecedor e desde que não tenha ocorrido reabilitação judicial. 

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

ao fornecedor. 

Resolução de Litígios 

Clausula 21.ª - Foro competente

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

CAPITULO - V 
Disposições Finais 

Clausula 22.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. 

Clausula 23.ª - Produção de efeitos

O contrato produz os seus efeitos, após fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 
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Clausula 24.ª - Contagem dos Prazos

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

Clausula 25.ª - Legislação aplicável
Em tudo o que não estiver previsto no presente caderno de encargos, aplica-se o previsto no Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, republicado através do 

D.L. N.º 111-B/2017, de 31/08 e respetiva legislação regulamentar. 

Anexo: 
- Email_Consulta prévia 
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De: @oracle.com>
Enviado: quarta-feira, 14 de novembro de 2018 13:29
Para:
Cc: F
Assunto: RE: Consulta preliminar relativa a upgrade da Appliance Oracle Bigdata em exploração 

na AT
Anexos: Upgrade da Appliance Oracle Bigdata em exploração na AT.pdf

Importância: Alta

Exmo Sr. ,
Junto envio uma estimativa de custo de mercado para upgrade da Appliance Oracle Bigdata em exploração na AT.
Melhores cumprimentos,

J| Strategic Accounts – Ministério das Finanças – Lead Account Manager Mobile:
Oracle Core Technology 

Oracle Portugal | Oracle Portugal | Lagoas Park, Edifício 8 | 2740-244 Porto Salvo 

Oracle is committed to developing practices and products that help protect the environment

De:@at.gov.pt>
Enviada: terça feira, 13 de novembro de 2018 15:15
Para:@oracle.com>
Cc:@at.gov.pt>; <I@at.gov.pt>
Assunto: Consulta preliminar relativa a upgrade da Appliance Oracle Bigdata em exploração na AT

Engº
Boa Tarde,

A Autoridade Tributária pretende adquirir um upgrade das plataformas Oracle Bigdata (DBA) actualmente em produção
que suportam diversos projectos da AT, para quais não tem preços de referência, como tal, venho por este meio
solicitar à Oracle na sua qualidade de fabricante (nos termos conjugados do art.º 35 A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do
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CCP) que nos seja fornecida uma estimativa actual de mercado, tendo em conta que não existe nenhuma referência da
appliance nos AQ em vigor.

A appliance BDA deverá ser upgrade em:

6 Nós de computação e 72 Bidgata SQL referente aos discos do upgrade

Deverá incluir toda a cabelagem para ligação dos equipamentos, serviços de Instalação, configuração
dos sistemas

Cumprimentos

_____________________________________________________________
AT – autoridade tributária
Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 28 Geral : +
1099 013 Lisboa Telef: +
Edifício Satélite Fax: +
@at.gov.pt www.portaldasfinancas.gov.pt
































