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Capitulo I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 1.ª -  Objeto e conteúdo funcional 

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 a aquisição, 

instalação, configuração e formação on job de uma solução de Customer Communication 

Management (CCM) de acordo com as condições e especificações técnicas estabelecidas 

neste caderno de encargos. 
 

I. Enquadramento geral: 

 

A dimensão e a criticidade dos sistemas informáticos que suportam a atividade da 

Autoridade 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. 

A AT produz um elevado número de informação em diversos formatos digitais que se 

traduzem em documentos finais impressos dirigidos aos contribuintes singulares, coletivos 

e operadores económicos, sendo em alguns casos complexo encontrar e reutilizar os 

conteúdos necessários para a atividade do dia a dia. 

Este organismo necessitada de garantir que se aumenta a produtividade e a agilidade das 

diversas áreas de intervenção de forma o acesso rápido e eficaz á informação digital 

produzida de um repositório centralizado na infraestrutura e ainda deverá ser garantida 

segura e reutilização dos conteúdos para toda a organização. 

Saliente-se que a AT, através do Portal das Finanças (www.portaldasfinancas.gov.pt), 

disponibiliza mais de 500 serviços que compreendem um total de 2.000 transações 

distintas numa ótica de prestação de serviço 24h dia 365 dias ano. Esta realidade, implica 

a receção, tratamento e manutenção dentro da infraestrutura da AT de um elevado número 

de informação crítica para o negócio. 
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II. Enquadramento específico 

 

A AT produz um elevado número de informação em diversos formatos digitais que se 

traduzem em documentos finais impressos dirigidos aos contribuintes singulares, coletivos e 

operadores económicos, sendo em alguns casos complexo encontrar e reutilizar os conteúdos 

necessários para a atividade do dia a dia. 

A AT precisa de continuar a lidar com um grande volume de papel, conteúdos digitais, registos 

e documentos que aumentam cada vez mais na organização pois o documento é vínculo 

essencial e oficial entre este organismo e os contribuintes. Os diversos estudos de mercado 

consultados demonstram que os conteúdos não-estruturados ascendem a cerca de 80% de 

toda a informação numa organização, valor que vem crescendo entre 65% a 200% ao ano. 

Atendendo a esta realidade que também se verifica na AT foi identificada a necessidade de 

aumentar a produtividade e a agilidade da organização garantindo o acesso: 

• rápido e eficaz à informação digital produzida e armazenada num repositório 

centralizado; 

• seguro e a reutilização dos conteúdos de forma transversal. 

A resolução deste tido de problemática deverá passar pela aquisição de uma plataforma 

baseada em CCM que abrange a gestão da tradicional produção documental (fax ou canais 

de impressão) estendendo-se aos novos requisitos de comunicação multiplataforma (email, 

smartphone, tablet, redes sociais, entre outros), de forma totalmente ágil e adaptável aos 

novos modelos de utilização. Esta solução permitirá uma gestão simples e controlada da 

comunicação, independentemente dos canais de distribuição e do contexto de produção 

(edição em massa, transacional ou interativa), com informações personalizadas e padronizada 

e em tempo real, adaptadas a cada meio de comunicação, bem como permitirá reduzir custos 

operacionais das diversas tarefas atuais. 

Face ao exposto, a solução CCM que se pretende adquirir está diretamente relacionada com 

a missão e atribuições da AT dado que vai tornar mais célere e eficaz a comunicação com os 

contribuintes e operadores económicos o que se traduz num impacto positivo na sociedade 

sendo também um elemento facilitador da arrecadação da receita fiscal. 
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a)  Características técnicas da solução 

 

A plataforma CCM pretendida deverá ser uma suite transversal a todas as áreas da AT que 

concentra numa única solução todas as funcionalidades de desenho, produção e distribuição 

de comunicação: 

• Desenho centralizado e otimizado de templates para comunicação personalizada. 

• Produção de comunicação em diferentes modos: em massa, a pedido e interativo. 

• Distribuição multicanal (clássico, eletrónico e digital) e multi-dispositivo das peças de 

comunicação produzidas, com capacidade de arquivo na solução de gestão documental da 

organização. 

A suite CCM deverá integrar de forma simples com as aplicações de “negócio” e deverá 

assegurar cada etapa do processo de gestão da comunicação com o cliente, para isso terá de 

ter os seguintes componentes/módulos: 

 Design: Este módulo deverá efetuar gestão da plataforma de documentos e diferentes 

desenhos de templates ou modelos de documentos, ou seja, deverá centralizar todos os 

modelos de documentos da AT, desde o simples (email) aos documentos mais complexos 

numa única plataforma partilhada, deverá simplificar a criação, manutenção e consistências 

dos layouts (guias de estilo, fontes, cores) e do conteúdo (textos, imagens, dados), 

independentemente dos canais de distribuição e de destino (email, papel, SMS, fax, 

websites, dispositivos móveis, entre outros). 

  Este módulo de Design deverá incluir: 

- Repositório de Design sendo acedido através de um ambiente gráfico intuitivo e 

personalizável, oferece aos designers de documentos um conjunto de recursos para a 

construção do modelo do documento: textos, cláusulas, guias de estilo, imagens, 

gráficos dinâmicos, tabelas, entre outros, facilitando a criação e manutenção de 

modelos e permitindo acelerar a sua disponibilização para reutilização dos diferentes 

componentes. 

- Design Multiplataforma integrado com todo ambiente de design permitindo que 

modelos de documentos sejam imediatamente disponibilizados e testados em qualquer 

formato (PDF, HTML, HTML 5, AFP, Postscript, …) e para todos os tipos de canais: 

email, portais web, SMS, fax, smartphones, tablets, redes sociais, entre outros), 

podendo o modelo de documento ser automaticamente personalizado e adaptado aos 
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diferentes canais de distribuição ao longo de todo o processo de comunicação 

- Design Colaborativo para organizar, distribuir e proteger o trabalho partilhado 

entre os vários designers, com o rastreamento de todo o ciclo de desenvolvimento dos 

modelos desde o inicio do processo de desenho e criação dos templates. 

- Repositório e Administração de Recursos terá de permitir gerir espaços e níveis 

de acesso, assim como ferramentas avançadas para implementação de ambientes de 

teste e produção, automatizando tarefas administrativas (backup, restauração, 

processamento em massa, entre outros), de pesquisa e análise cruzada. 

- Características Avançadas terá de permitir de forma simples assistentes gráficos 

para acesso aos dados, definir regras de negócio, criar de modelos dinâmicos, ter 

versionamento, efetuar gestão de documentos multi-idioma e multimarca, gestão de 

etiquetas e espaços, entre outros. 

 

 Web Design: Este módulo deverá permitir às diferentes áreas de “negócio” da AT criarem 

e modificarem os modelos de documentos, de forma simplificada e otimizada, estando 

envolvidas na redação e personalização de modelos CCM, de forma independente, mas 

colaborativa com designers e equipas de gestão de da área de sistemas de informação da 

AT. 

     Este módulo de Web Designer deverá incluir: 

- Interface de negócio simples e intuitiva para criar e gerir modelos CCM podendo 

a personalização ser efetuada de acordo com a autonomia e especialização dos 

designers de “negócio”, sendo possível haver um guia de instruções a cada passo e 

com a capacidade de exibir o documento como fosse o final. 

- Criação e customização controlada de documentos através de uma pré-

configuração de Design que permita orientar os designers de “negócio” nas escolhas 

de secções e conteúdos, texto e entrada de dados, seleção de guias de estilo e idiomas, 

entre outras. 

- Processos de design transversal de forma a garantir que existe um processo ágil 

e transversal para que todos os membros da equipa colaborarem, devendo para isso 

garantir que a criação de modelos personalizados pelos designers são transferidos para 

o repositório de documentos, podendo assim os modelos serem reutilizados pelas 

equipas de forma a reintroduzir os modelos numa cadeia de publicação em massa. 
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 Produção Interativa:  Este módulo deverá possibilitar a produção de documentos de forma 

interativa e com eventual validação presencial pelo cliente. A AT dispõe de plataformas de 

atendimento a clientes, presenciais e não presenciais, onde é necessário produzir diariamente 

documentos personalizados de acordo com o contexto, integrando-os com documentos internos 

e externos e fazendo o seu seguimento em aplicações de negócio. 

Este módulo de Interatividade deverá: 

-  Ser uma plataforma web totalmente customizável e configurável com a capacidade 

de integrar as diferentes aplicações de negócio da AT e ser interligada com o sistema 

de gestão documental e assinatura digital deste organismo. 

- Ter uma interface adaptado a todos os dispositivos, ou seja, terá de incluir 

comportamentos responsivos para utilização em dispositivos móveis. 

- Permitir a personalização de documentos orientando o utilizador no processo de 

criação através de preenchimento de zonas e campos de dados com a simples 

inserção de parágrafos modificáveis e também deverá permitir definir zonas 

bloqueadas e exibir formulários de entrada dinâmicos. Todas as 

alterações/modificações devem poder ser salvas em modo rascunho e corrigidas, 

posteriormente, antes da validação final. 

- Ter uma gestão de documentos e de fluxos de trabalho personalizáveis com a 

possibilidade de adição de anexos ao documento principal existente no repositório, 

para criação de um documento ou email com anexos e também a possibilidade de 

automatização das diferentes etapas da gestão de documentos numa pasta através 

de um workflow integrado e parametrizável:  fase de validação, escolha do método 

de entrega, envio de email, impressão local ou central, entrega, envio para a gestão 

documental, entre outros. 

 

 Produção On Demand (A Pedido) e Massiva (Batch): Este módulo deverá ser um ambiente 

de produção transacional, e em massa, respetivamente síncrono e assíncrono, que integra 

funções administrativas e de supervisão, suportando a criação de lotes, o balanceamento de 

carga, multi-formatos, a produção de documentos múltiplos, a monitorização da produção em 

massa e o processamento transacional, permitindo assim que as equipas técnicas tenham uma 

visão geral completa e estruturada da produção de documentos e a capacidade de intervir, a 

qualquer momento, nos processos em curso. 
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Este módulo Produção deverá: 

- Ter uma produção adaptada a todas as necessidades de forma a suportar o 

processamento de fluxos de dados recebidos (XML ou flat files) e os trabalhos de 

produção associados, gerar documentos ou lotes de documentos de acordo com os 

parâmetros definidos para cada trabalho, responder a pedidos de edição transacional 

e aos requisitos de envio de algumas centenas ou milhares de documentos, ou mesmo 

a produções de vários milhões de documentos (ADF), independentemente dos 

formatos de produção (DOCX, PDF, PDF/A, HTML, HTML5, AFP, Postscript, PCL, entre 

outros) e do tipo de distribuição (impressão local ou central, email, integração na web, 

arquivamento, entre outros). 

- Gestão completa da produção que permita ter um ambiente de produção, supervisão 

e distribuição completo e robusto para documentos, podendo ser integrado com 

sistemas externos, para ampliar ainda mais o seu alcance funcional. 

- Integração simples com os ambientes operacionais, ou seja, deverá integrar com 

aplicações e cadeias de produção de documentos através de uma linha de comando 

simples ou por serviços web, java ou pedidos de API.Net, podendo todo o processo ser 

rastreado de forma estruturada ou, em alternativa, os logs de execução gerados 

deverão poder ser integrados e analisados por outras ferramentas de monitorização e 

alerta da AT. 

Ao nível da pós-produção multicanal e arquivo, deverá ainda: 

- Ter regras de composição e distribuição, devendo assim gerir as tarefas de criação, 

processamento e distribuição de documentos, tendo em conta as regras definidas, os 

documentos são enviados para equipamentos de finishing da AT (ex. impressoras, 

etc), para fornecedores externos (serviço de correspondência, centro de impressão, 

etc) sob a forma de um arquivo imprimível ou para partilha por email, fax, sistemas 

de distribuição, entre outros. 

- Ter recursos avançados de pós-produção, ou seja, ter a opção de agrupar, classificar, 

dividir e enriquecer documentos para envio correio postal ou eletrónico (email ou 

fax), permitindo uma otimização dos custos para envio em massa. 
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III – Licenciamento, outros requisitos técnicos, serviços e garantias 

O licenciamento de plataforma CCM deverá abranger os 3 ambientes da AT com os requisitos 

técnicos, serviços, garantias e documentos descritos no ANEXO a este Caderno de Encargos. 

 

 

Cláusula 2.ª -  Preço-Base 

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

prestações que constituem o seu objeto é de € 320.000,00 (trezentos e vinte mil euros), 

S/IVA. 

 

Cláusula 3.ª -  Local de entrega do Bens 

O local de entrega, instalação e configuração dos bens objeto do presente contrato é em 

Lisboa, na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28. 

 

 

Capitulo II 

Obrigações contratuais 

 

Seccção I.ª Disposições Gerais 

 

Cláusula 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. 

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. 

 

Cláusula 5.ª -  Sigilo 

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



 

 

 
 

  

 

 

 

 

11 / 25 

 

relacionada com o objeto 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. 
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Seccção II.ª Obrigações do fornecedor 

 

Cláusula 6.ª -  Obrigações principais do fornecedor 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de 

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o 

fornecedor a obrigação de fornecer, instalar e configurar os bens identificados na sua 

proposta. 

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 ao 

fornecimento. 

 

Cláusula 7.ª -  Prazo de Entrega, Instalação e Configuração dos Bens 

O fornecedor obriga-se à entrega, instalação, configuração dos bens e formação on job com 

todos os elementos referidos no presente Caderno de Encargos, até à data limite de dois 

meses, contados após a produção de efeitos do contrato. 

 

Cláusula 8.ª -  Aceitação  

1. Após a entrega, instalação e configuração dos bens, bem como dos entregáveis referidos 

no Anexo, 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. Não é permitida a aceitação tácita dos bens objeto do contrato. 

 

Cláusula 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. 

 

Cláusula 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 
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do Contratos Públicos e demais legislações aplicáveis. 

 

Cláusula 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. 

 

Seccção III.ª Obrigações do Estado Português, através da AT 

 

Cláusula 12.ª -  Preço contratual e formas de pagamento 

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, 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 à entidade adjudicante, incluindo 

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. 

3. O preço a que se refere o n.º 1 será pago após o auto de aceitação da solução objeto 

deste procedimento. 

 

Cláusula 13.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. 
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Cláusula 14.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 da respetiva fatura, a qual só poderá ser emitida após a 

data do auto de aceitação da ferramenta objeto deste procedimento e respetiva formação.  

2. Para os efeitos do número anterior, a prestação vence-se um mês após a data de início 

da produção de efeitos do contrato. 

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

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 n.º 1, a fatura será paga 

através de transferência bancária. 

5. O atraso no pagamento da fatura devida pela AT confere ao prestador de serviços o direito 

de exigir juros de mora nos termos previstos pelo artigo 326.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

Capitulo III 

Penalidades contratuais e resolução 

 

Cláusula 15.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 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. 

 

Cláusula 16.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. 

 

Cláusula 17.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 
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seguintes situações, as quais são desde já entendidas como situações de incumprimento 

grave e culposo por parte do fornecedor: 

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

fornecedor; 

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 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. 

 

CAPITULO- IV 
Seguros e Coberturas 

 
Cláusula 18.ª -  Seguros 

1. É da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contratos de seguro de 

acidentes de trabalho, do pessoal necessário à execução do contrato. 

2. A AT pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 

contratos de seguro referidos no número anterior, devendo o fornecedor fornecê-la no 

prazo de 15 dias. 

 

CAPITULO- V 

Resolução de litígios 

 

Cláusula 19.ª -  Foro competente 

Os eventuais litígios emergentes do presente contrato serão decididos segundo a legislação 

portuguesa, sendo competente para dirimir esses conflitos o Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Lisboa, com exclusão de qualquer outro. 
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CAPITULO- VI 

Disposições finais 

 

Cláusula 20.ª -  Nomeação de Gestor 

1. A Entidade Adjudicante nomeará um gestor responsável pelo contrato a celebrar, para 

efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP. 

2. O Adjudicatário compromete-se, aquando da aceitação da minuta do contrato, a 

comunicar à AT, o nome, contatos telefónicos e e-mail relativo ao gestor responsável pelo 

contrato celebrado, bem quaisquer alterações relativamente à sua nomeação no prazo 

de 10 dias. 

 
Cláusula 21.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. 

 

Cláusula 22.ª -  Contagem dos prazos 

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

feriados. 

 

Cláusula 23.ª -  Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO  
 

Aquisição de plataforma CCM para a AT de forma a garantir todo o ciclo de vida dos documentos 
 

 
 
 
O Licenciamento de plataforma CCM deverá contemplar os 3 ambientes existentes na AT com os 

seguintes requisitos: 

 
 

A - Ambiente Produtivo 
 

Requisito Qtd Métrica 

Desenho de Templates – Utilizadores Avançados 
(Criação de raiz de componentes base e estrutura 
de templates, incluindo integração com ficheiros 
de input de dados) 

5 # Utilizadores Concorrentes 

Desenho de Templates – Utilizadores Negócio 
(Criação ou modificação de templates com base 
em estruturas (patterns) pré-existentes) 

8 # Utilizadores Concorrentes 

Produção Interativa 
(Produção síncrona de documentos específicos a 
pedido dos utilizadores, com possibilidade de 
integração manual de informação – HTML e PDF) 
(Esperam-se 100-200 declarações/dia) 

200 # Utilizadores Concorrentes 

Produção On Demand 
(Produção síncrona de documentos específicos a 
pedido dos utilizadores – HTML, PDF e DocX) 

4000 

 

# Documentos/Mês 

Produção Massiva (Batch)  
(Produção assíncrona massiva e automática de 
documentos – PDF, PDF / A, XML (Metadados), 
Postscript, AFP, e-mails HTML, HTML5, TXT, PCL) 

Até 7 

milhões 

# Documentos/Mês  
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B -  Ambientes qualidade e desenvolvimento  
 

Licenciamento, no mínimo, para 2 ambientes: qualidade e desenvolvimento. 

A plataforma CCM deverá ser uma suite com os requisitos acima indicados e responder 

obrigatoriamente aos seguintes requisitos técnicos: 

C- Requisitos Técnicos da Solução (Mínimos) 
 
 
I - DESENHO DE TEMPLATES 
Ambiente de desenho centralizado e amigável para construção de templates 
 

1. Repositório único de componentes reutilizáveis (logos, textos, imagens, tabelas, headers, 
footers, assinaturas, templates, etc.) com: 
a)    Relação e apresentação hierárquica de componentes 
b)    Referência cruzada de dependência entre componentes 
2. Ferramenta única para modelação e teste dos templates em modo WYSIWYG, 
independentemente do modo de produção (batch, a pedido, interativo) e do formato pretendido 
para o output. 
3. Possibilidade de assegurar, a partir do mesmo template, a produção de documentos através de 
qualquer modo de produção e em qualquer dos formatos de output disponíveis. 
4. Desenho dos templates através de Interface web, fácil, intuitivo, visual, passível de ser feito por 
utilizadores de negócio, isto é, sem necessidade de competências de programação. 

5. Apresentação dinâmica dos templates. A aparência dos documentos gerados deve poder variar 
automaticamente em função do formato de output escolhido ou de variáveis de contexto 
relacionadas com a organização ou o destinatário, nomeadamente, no que diz respeito a idioma, 
tipo e fonte de letra, marca, conteúdo dos componentes,… 
6. Informação dinâmica de objetos como tabelas e gráficos deve poder ser copulada a partir da 
informação disponível no ficheiro de input ou por indicação manual dos utilizadores finais durante 
o processo de composição. 
7. Possibilidade de utilização de overlays na composição da página. 
8. Possibilidade de utilização de imagens nos formatos .jpeg e . png como fundo de página. 
9. Rastreabilidade de todas as ações efetuadas no desenho de componentes. 
10. Versionamento de templates. 
11.Todas as alterações efetuadas aos templates deverão ficar registadas para eventual 
auditoria. 
12. Interface de desenho suportado pelas ferramentas de produtividade da AT (Microsoft Word). 
13. Gestão de gráficos pelo utilizador final com capacidades idênticas às ferramentas utilizadas 
pela AT (Microsoft Excel), nomeadamente, ordenações, filtros,…. 
14. Workflow de validação de templates, baseado em estados. 
15. Gestão de diferentes perfis de utilizador (IT, utilizadores de desenho, utilizadores de negócio) 
e customização das funcionalidades disponíveis para cada um deles. 
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16. Autenticação de utilizadores via Active Directory/LDAP. 
17. Pesquisa full text search em componentes de texto. Permite por exemplo identificar hyperlinks 
externos ativos. 
18. Interface amigável para mapeamento de dados do input file, através de wizards. 
19. Interface amigável para gestão de regras de negócio, através de wizards, sem programação e 
em linguagem natural. 
20. Capacidade de criação de lógicas complexas através do uso de livrarias de programação (ex: 
.net). 
21. Importação e exportação de componentes e também de templates com as respetivas 
componentes. Identificação das diferenças entre a versão importada e a versão ativa no 
repositório.  
22. Capacidade de importação / exportação em XML de metadados isolados ou agrupados. 
23. Importação automática de componentes de texto. 
24. Capacidade de agendar a disponibilização de templates (data inicio de utilização). 
25. Disponibilização de templates sem necessidade de interromper a produção. 
26. Disponibilização de estruturas pré-definidas como patterns para serem usadas por utilizadores 
de negócio, através de um interface web “100% thin cliente”. 

 

 
II - PRODUÇÃO DOCUMENTOS 
Produção Massiva (Batch) 
 
1. Produção assíncrona massiva e automática de documentos em diferentes formatos: PDF, PDF 
/ A, XML (Metadados), Postscript, AFP, e-mails HTML, HTML5, TXT, PCL 
2. Capacidade de produção de acordo com as seguintes métricas: 
a) 7.000.000 doc/mês - 1 pág/doc 
b) 200.000–300.000 doc/dia - 1 pág/doc 
Produção A Pedido (OnDemand) 
1. Disponibilização de serviços que possam ser invocados por qualquer outra solução para 
composição de documentos. 
2. Escalabilidade da solução para gerir diversos pedidos de composição ao mesmo tempo. 
Produção Interativa 
1. Disponibilização de um interface web amigável “100% thin cliente” para utilizadores de negócio 
comporem documentos em modo interativo: criação, edição, validação de documentos num 
workflow integrado, conectados às aplicações de negócio. 
2. Ambiente colaborativo e seguro. 
3.Uso fácil de biblioteca de templates de documentos com capacidade de pesquisa por palavra-
chave, por nome, etc. 
4. Composição assistida de documentos, através de um editor (HTML). Controlo de tipo, tamanho 
e fonte de letra. 
5. Formulários dinâmicos de entrada de dados, com diferentes tipos de campo (texto, data, 
calendário, lista, radio button, check box,…). 
6. Capacidade de anexar documentos externos adicionais. 
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7. Personalização de conteúdos com base em regras de desenho (parágrafos opcionais, secções 
livres, secções bloqueadas e secções por escolha no mesmo modelo, …). 
8. Capacidade de incluir parágrafos de texto a partir de uma biblioteca 
9. Modo de rascunho de documentos que podem ser finalizados posteriormente (exemplo de 
reclamações). 
10. Workflow para validação de documentos através de perfis de utilizador palavras chave,… 
11. Rastreabilidade e histórico de ações aplicadas em documentos. 
12. Envio de notificações à pessoa requerida para aprovação de documentos. 
13. Gestão de documentos compostos por perfil ou grupo de utilizadores. 
14. Integração fácil e segura com o eco sistema IT da AT usando webservices, chamada pós-URL 
(HTTPS), Kerberos (SAML 2.0) e Autenticação de utilizadores. 
15. Gestão de perfis e direitos do utilizador. 
16. Fácil integração com qualquer ferramenta de BPM, recebendo solicitações e enviando 
notificações de cada mudança de status (entrada / saída de webservices). 
17. Execução de ações em lote com base em critérios para fins de distribuição.  
18. Gestão de status em documentos. O status pode ser personalizado de acordo com o contexto 
AT. 
19. Possibilidade de distribuição multi-formato no mesmo processo de produção. 
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DServiços de instalação 
Deverão ser contemplados serviços de instalação, configuração, Startup da plataforma produção, 

qualidade e desenvolvimento, a efetuar por técnicos certificados pelo fabricante com acompanhamento 

das equipas técnicas da AT. 

Os serviços propostos devem ter o seguinte âmbito: 

III - DISTRIBUIÇÃO DE DOCUMENTOS 
 
Solução única para gestão de toda a comunicação da organização, independentemente do formato 
pretendido para o output: carta de papel, impressão local/central, envelopagem, entrega a serviço 
postal, carimbo, cartas registadas, Email, Fax, SMS, Documentos Web, documentos tácteis, 
conteúdos multimédia (vídeo, áudio, gráficos, links), redes sociais (facebook, twitter),… 
 
1. Possibilidade de produção de documentos com os seguintes formatos: DOCX, PDF, PDF / A, 
XML (Metadados), Postscript, AFP, e-mails HTML, HTML5, TXT, PCL. 
2. Capacidade de pós-processamento: Ordenação, Agrupamento, Códigos de barras, OMR’s, 
divisão de documentos com base em critérios 
3. Criação de lotes com base no número de páginas. 
4. Disponibilização de indicadores passíveis de ser usados em contexto de externalização do 
serviço de acabamento. 

5. Indexação XML de documentos para arquivo final, em solução especifica de Gestão 
Documental. Os documentos produzidos devem ser enviados para uma pasta com um arquivo xml 
associado que inclua todos os Metadados necessários para sua classificação na solução de 
Gestão Documental da AT - Filenet. 
IV - FUNCIONALIDADES GERAIS 
1. Geração de identificação única dos documentos produzidos pela solução. 

2. Auditoria e Monitorização do processo de Produção de Documentos com estatísticas de 
utilização e identificação de eventuais problemas, através de dois tipos de interface: 
•Consola específica com interface Web “100% thin client” 
• API / Web Services para integração da informação em sistemas de monitorização central da AT. 
3. Possibilidade de produção de documentos com os seguintes formatos: DOCX, PDF, PDF / A, 
XML (Metadados), Postscript, AFP, e-mails HTML, HTML5, TXT, PCL. 
4. Capacidade de pós-processamento: Ordenação, Agrupamento, Códigos de barras, OMR’s, 
divisão de documentos com base em critérios 
5. Criação de lotes com base no número de páginas. 
6. Disponibilização de indicadores passíveis de ser usados em contexto de externalização do 
serviço de acabamento. 

7. Indexação XML de documentos para arquivo final, em solução especifica de Gestão 
Documental. Os documentos produzidos devem ser enviados para uma pasta com um arquivo xml 
associado que inclua todos os metadados necessários para sua classificação na solução de 
Gestão Documental da AT - Filenet. 
8. Interface Gráfica 
9. Interface Web Responsive 
10. Documentos produzidos Web Responsive 
11. Alto nível de escalabilidade através da possibilidade de acrescentar mais recursos à 
infraestrutura. 
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• Definição de requisitos técnicos para solução CCM em conjunto com equipas técnicas da AT. 

• Instalação da plataforma CCM; 

• Configuração da plataforma CCM e interligação com diversos sistemas da AT (ex. Filenet, 

repositório central). 

• Startup da plataforma; 

• Validação final da configuração proposta neste âmbito após a realização de testes de aceitação. 

 

Este serviço terá os seguintes entregáveis:  

• Relatório de instalação, contendo a discriminação das atividades realizadas, de acordo com 

template a fornecer/definir entre as partes;  

• Manual de utilização da solução, por perfil de utilizador; 

• Manual de Instalação e Administração, dirigido aos Administradores de sistema, contemplando 

instalação, parametrização, operação, administração e manutenção do sistema. 

A equipa técnica deverá prestar o serviço de instalação e configuração da plataforma na AT e deverá ter 

a capacidade de dominar a língua portuguesa de forma fluente tanto escrita como falada. 

 

E - Suporte e Garantia: 
O suporte e garantia da solução fornecida, deverá incluir: 

• Os serviços de manutenção corretiva, evolutiva e suporte técnico devem ser assegurados durante 

o período de 12 meses após o auto de aceitação. 

• Os serviços de manutenção corretiva e suporte técnico devem ser assegurados através de canal 

específico (telefone e/ou aplicação web especifica). O serviço poderá ser prestado 

preferencialmente em modo remoto, tanto para o registo e atualização de ocorrências como para 

as intervenções técnicas, devendo ser assegurados presencialmente sempre que tal for 

necessário para a resolução efetiva e atempada da ocorrência. 

• Os serviços de manutenção evolutiva devem contemplar a disponibilização e instalação de 

upgrades e atualizações de software, que deverão ser sempre acompanhados da respetiva 

documentação técnica. Estes serviços devem ser agendados atempadamente com a 

concordância da AT. 

• Os serviços prestados, no âmbito da manutenção corretiva e suporte técnico, devem ser realizados 

em horário 24*7 (24 horas, 7 dias por semana). 

• Os serviços de suporte técnico de 1ª e 2ª linha devem ser prestados em português. 
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• Níveis de Serviço: 

Todas as incidências de suporte e manutenção corretiva serão comunicadas pela AT ao adjudicatário, 

pelo canal específico para o efeito. 

Todas as incidências serão classificadas em função do seu impacto e da urgência de resolução, de 

acordo com os seguintes critérios: 

 

 
Tipo de Ocorrência 

 

 
Descrição 

 
Tempo de 
resposta* 

Crítica 
 

Aplicação indisponível. Máx. 2 horas 

Alta Aplicação parcialmente disponível, mas com 

funcionalidades que apresentam problemas e 

impedem o cumprimento de prazos legais. 

 

Máx. 6 horas 

Média  Aplicação parcialmente disponível, mas com 

funcionalidades que apresentam problemas. 

 

Máx. 36 horas 

Baixa Aplicação disponível em todas as funcionalidade 

essenciais. 

Máx. 5 dias 

 

* Tempo de resposta: período de tempo total entre a data/hora da notificação pelo cliente da ocorrência 

e a data/hora em que se iniciam as diligencias para resolução. 

 

F - Referências de Implementações: 

Pela criticidade da plataforma que se pretende adquirir o proponente deverá apresentar no mínimo 

10 referências de implementação da solução em que sejam assegurados em simultâneo os 3 tipos 

de produção: Batch, a pedido e interativa. (documentos emitidos por clientes). Devendo ser 

descritos pelo menos 5 casos de uso indicados. 
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G - Documentos exigidos 
Deverão ser anexados à proposta os documentos que comprovem o cumprimento das funcionalidades e 

características técnicas mencionadas neste caderno de encargos. Estes documentos poderão estar 

redigidos em língua Portuguesa ou inglesa. 

 
Deverão ser apresentados os seguintes documentos/certificações por parte do fornecedor da solução 

e técnico/s propostos: 

A Empresa Concorrente Equipa Técnica 

O concorrente deverá apresentar uma declaração 
do fabricante a indicar que pode comercializar a 
suite CCM em causa e efetuar a instalação e 
configuração da solução a adquirir. 

O concorrente deverá apresentar uma 
declaração do fabricante a indicar que 
todos os técnicos envolvidos na prestação 
de serviços estão habilitados a 
desempenhar as respetivas funções. 

O concorrente deverá apresentar a Certificação de 
Segurança pela Autoridade Nacional de Segurança 
com a Marca Nacional e Grau Confidencial ou 
superior. 

O Concorrente deverá apresentar a 
certificação no mínimo de 2 técnicos em: 
 
Certification on CCM Foundations  
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