
 

Classificação: 300.100.05 
Seg.: U s o  I n t e r n o  

Proc.:  

 
Direção de Serviços de Contratação Pública e Logística  

  
 
 

 
 

Rua do Comércio, nº 49 - r/c, Lisboa – 1149-017 LISBOA Tel: (+351) 21 881 27 31 Fax: (+351) 21 881 29 39 
Email: dsgrf-dalp@at.gov.pt www.portaldasfinancas.gov.pt Centro de Atendimento Telefónico: (+351) 707 206 707 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 8/CP/AT/2019 

 

 
 

CADERNO DE ENCARGOS 
 

 

Autoridade Tributária e Aduaneira 
 

 

 

 

Aquisição de serviços técnicos de manutenção para equipamentos de Finishing e apoio á 
Impressão, da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).  

 



 

 

 
Direção de Serviços de Contratação Pública e Logística 

  
 
 

 
 

2 / 10 

 

Índice 
Capitulo I ...................................................................................................................................................... 3 
Disposições gerais ...................................................................................................................................... 3 
Cláusula 1.ª - Objeto ...................................................................................................................................................... 3 
Cláusula 2.ª - Preço-Base .............................................................................................................................................. 5 
Cláusula 3.ª - Local da prestação de serviços ............................................................................................................... 5 
Capitulo II ..................................................................................................................................................... 5 
Obrigações contratuais .............................................................................................................................. 5 
Seccção I.ª Disposições Gerais ............................................................................................................. 5 
Cláusula 4.ª - Patentes, licenças e marcas registadas .................................................................................................. 5 
Cláusula 5.ª - Sigilo ........................................................................................................................................................ 6 
Seccção II.ª Obrigações do fornecedor ............................................................................................. 6 
Cláusula 6.ª - Obrigações principais do fornecedor ....................................................................................................... 6 
Cláusula 7.ª - Prazo ....................................................................................................................................................... 7 
Cláusula 8.ª - Conformidade e garantia técnica ............................................................................................................. 7 
Seccção III.ª Obrigações do Estado Português, através da AT ........................................................ 7 
Cláusula 9.ª - Preço contratual e formas de pagamento ................................................................................................ 7 
Cláusula 10.ª - Condições de pagamento ...................................................................................................................... 7 
Capitulo III .................................................................................................................................................... 8 
Penalidades contratuais e resolução ........................................................................................................ 8 
Cláusula 11.ª - Penalidades contratuais ........................................................................................................................ 8 
Cláusula 12.ª - Força maior ........................................................................................................................................... 8 
Cláusula 13.ª - Resolução do contrato ........................................................................................................................... 8 
Capitulo IV .................................................................................................................................................... 9 
Resolução de litígios .................................................................................................................................. 9 
Cláusula 14.ª - Foro competente ................................................................................................................................... 9 
Capitulo V ..................................................................................................................................................... 9 
Disposições finais ....................................................................................................................................... 9 
Cláusula 15.ª - - Nomeação de Gestor .......................................................................................................................... 9 
Cláusula 16.ª - Comunicações e notificações ................................................................................................................ 9 
Cláusula 17.ª - Produção de efeitos ............................................................................................................................. 10 
Cláusula 18.ª - Contagem dos prazos ......................................................................................................................... 10 
Cláusula 19.ª - Legislação aplicável ............................................................................................................................ 10 



 

 

 
Direção de Serviços de Contratação Pública e Logística 

  
 
 

 
 

3 / 10 

 

 

Capitulo I 
Disposições gerais 

Cláusula 1.ª -  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 a aquisição de serviços de manutenção 

para dois equipamentos Roll-to-Folder System, e três equipamentos Activa DPS C9500, para o ano de 

2019: 

a) Roll-to-Folder System – Separate Folder modelo 800164 nº série 8723 e Unwinder modelo 

800090-57 nº série 6232; 

b) Roll-to-Folder System – Separate Folder modelo 800095 nº série 5916 e Unwinder modelo 

800090-57 nº série 5928; 

c) Activa C9500 – série 20061202; 

d) Activa C9500 – série 20061203; 

e) Activa C9500 – série 20090701. 

 
2.  Descrição detalhada dos serviços de manutenção pretendidos  
2.1 A assistência técnica aos equipamentos deverá abranger as seguintes componentes: 
a) Serviços de manutenção on-site nas instalações da AT, que consistem na presença de um técnico 

habilitado a intervir nos equipamentos atrás referidos, seja do ponto de vista da substituição de peças, 

seja afinando os mesmos, no sentido de os manter com níveis de disponibilidade máximos, devendo 

essa presença física do técnico ocorrer durante três períodos semanais, que serão: 

Terça-feira – 8h 30 min ás 12h e 30 min – 4 horas; 

Quarta-feira – 13h 00 min ás 17 h e 00 – 4 horas; 

Sexta-feira – 8h 30 min ás 12h e 30 min – 4 horas; 

 

b) Serviços de manutenção preventiva, que consistem em efetuar uma revisão geral aos equipamentos 

com uma regularidade mensal (a serem efetuados até ao dia 15 de cada mês) por forma a reduzir os 

riscos de avaria dos equipamentos e evitar a degradação do serviço prestado a assim garantir, durante a 

vigência do contrato, que os equipamentos apresentem uma fiabilidade semelhante á inicial; 

 

c) Serviços de manutenção corretiva, que consistem em dispor de spares necessários por forma a 

colocar os equipamentos em condições normais de funcionamento sempre que ocorram falhas ou 

avarias;  
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d) Por último disponibilizar um serviço de um Centro de Atendimento Telefónico (CAT) para 

esclarecimento de eventuais dúvidas e solicitação de assistência técnica, durante os dias úteis no 

período das 09h00 às 18h00, que deverão assegurar contactos telefónicos específicos, um endereço de 

correio electrónico e um registo com um identificador único de cada um dos pedidos de intervenção 

comunicados ao CAT. 

 

2.2 Os serviços de manutenção preventiva e corretiva devem englobar, entre outras, as seguintes 
operações: 
a) Ações manutenção preventiva mensal (a agendar e realizar até ao dia 15 de cada mês) que inclui 

revisões, afinações, limpezas, testes e outras, efetuada durante 2 a 3 dias, com inicio a uma sexta-feira, 

e intervenção obrigatória no sábado (se necessário) seguinte sendo a sua duração de 2 a 3 dias. 

 

b) As ações preventivas mensais devem ser coordenadas de acordo com o plano de produção de 

trabalho, para que não interfiram com a produção. Após cada manutenção será efetuado um relatório da 

intervenção técnica.  

 

c ) Ações manutenção corretiva: deteção e reparação de todas as falhas e avarias de acordo com o SLA 

definido; 

 

d ) Fornecimento e instalação de todas as peças necessárias ao bom funcionamento dos equipamentos. 

 

3. Condições da prestação dos serviços de manutenção e penalidades: 
a) O serviço será realizado sob a responsabilidade da Subdirecção-geral de Sistemas de Informação, em 

concreto pelo AGOC-Núcleo de Produção; 

 

b) Os serviços a contratar deverão ter associados níveis de serviço, devendo o prestador de serviços 

garantir, o normal funcionamento dos equipamentos sob as seguintes condições: 

b.1 – Abertura e inicio de tratamento no máximo ao fim de 2 horas; 

b.2 – Resolução das anomalias num tempo máximo de 10 (dez) horas úteis para reposição do 

funcionamento de cada equipamento para reposição de peças consideradas no kit de manutenção pré 

definido. Todas as restantes peças que eventualmente possam avariar e cuja substituição seja 

necessária, o prazo de entrega será de acordo com a disponibilidade do fabricante. 

c) Horário de cobertura deverá ser das 08.00 às 18.00, dias úteis  

Nos casos de incumprimentos a penalidade a aplicar será com base nas seguintes formulas: 

P = V 1 * 0,4* nº horas  

Onde V1 – valor hora a indicar pelo concorrente para intervenção nas máquinas Activa; nº horas – 

quantidade além das 10 horas em que o equipamento não foi colocado em funcionamento;  
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P = V 2 * 0,5* nº horas  

Onde V2 – valor hora a indicar pelo concorrente para intervenção nas máquinas Roll-to-Folder System; 

nº horas – quantidade além das 10 horas em que o equipamento não foi colocado em funcionamento;  

 

As penalidades quando aplicadas serão descontadas no valor da faturação no mês seguinte á sua 

aplicação, caso ocorram; 

 

4. Kit Manutenção – Conjunto de peças subselentes para assegurar Níveis de serviço 

O prestador deve garantir sob compromisso de honra constituir um Kit de manutenção composto pelo 

seguinte conjunto de peças subslentes que constam do Anexo I.  

 

Cláusula 2.ª -  Preço-Base 

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

objecto do contrato a celebrar é de € 92.375,00 (noventa e dois mil, trezentos e setenta e cinco euros), 

mais IVA, se este for legalmente devido. 

2. O preço inclui a mão-de-obra e os componentes considerados necessários às seguintes operações: 

a) Desmontagem e identificação dos componentes a reparar/substituir; 

b) Reparação/substituição de componentes; 

c) Montagem e lubrificação dos componentes afectados. 

 

Cláusula 3.ª -  Local da prestação de serviços 

O local de prestação de serviços objeto do presente contrato será 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. 

 



 

 

 
Direção de Serviços de Contratação Pública e Logística 

  
 
 

 
 

6 / 10 

 

Cláusula 5.ª -  Sigilo 

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

 

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 as seguintes 

obrigações principais:  

a) Obrigação de fornecer os serviços/direitos 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 ao fornecimento. 
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Cláusula 7.ª -  Prazo 

1. O contrato produz efeitos na data da sua assinatura e termina a 31 de Dezembro de 2019, sem 

prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

Cláusula 8.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 respectivos aplicáveis 

aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos do Código do Contratos Públicos e demais 

legislação aplicável. 

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

Cláusula 9.ª -  Preço contratual e formas de pagamento 

1. Pela prestação de serviços objecto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, a AT deve pagar ao adjudicatário o preço constante da 

proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

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 prestador de serviços. 

3. O preço a que se refere o n.º 1 será pago em prestações mensais de igual montante. 

 

Cláusula 10.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 respectiva factura, a qual só poderá ser emitida após o vencimento da 

obrigação correspondente.  

2. Para os efeitos do número anterior, a prestação vence-se com a instalação com êxito das 

actualizações do licenciamento no equipamento validadas pela AT. 

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

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

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova factura 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 factura devida pela AT confere ao prestador de serviços o direito de exigir 

juros de mora. 
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Capitulo III 
Penalidades contratuais e resolução 

Cláusula 11.ª -  Penalidades contratuais 

O Horário de cobertura deverá ser das 08.00 às 18.00, dias úteis  

Nos casos de incumprimentos a penalidade a aplicar será com base nas seguintes formulas: 

P = V 1 * 0,4* nº horas  

Onde V1 – valor hora a indicar pelo concorrente para intervenção nas máquinas Activa; nº horas – 

quantidade além das 10 horas em que o equipamento não foi colocado em funcionamento;  

P = V 2 * 0,5* nº horas  

Onde V2 – valor hora a indicar pelo concorrente para intervenção nas máquinas Roll-to-Folder System; 

nº horas – quantidade além das 10 horas em que o equipamento não foi colocado em funcionamento;  

 

As penalidades quando aplicadas serão descontadas no valor da faturação no mês seguinte á sua 

aplicação, caso ocorram. 

 
Cláusula 12.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 respectiva realização, 

alheias à vontade da parte afectada, 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 

afectadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da 

força maior. 

 

Cláusula 13.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 
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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 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 infracção que afecte 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 

Resolução de litígios 
Cláusula 14.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. 

 

Capitulo V 

Disposições finais 
Cláusula 15.ª -  Nomeação de Gestor 

1. A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo contrato a celebrar o Eng. Paulo Braz 

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

2. O Adjudicatário compromete-se, até à data de início 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 16.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.  
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2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

Cláusula 17.ª -  Produção de efeitos 

O contrato produz efeitos a partir da data da sua outorga. 

 

Cláusula 18.ª -  Contagem dos prazos 
Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 

Cláusula 19.ª -  Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 


	Capitulo I
	Disposições gerais
	Cláusula 1.ª -   Objeto
	Cláusula 2.ª -   Preço-Base
	Cláusula 3.ª -   Local da prestação de serviços

	Capitulo II
	Obrigações contratuais
	Seccção I.ª Disposições Gerais
	Cláusula 4.ª -   Patentes, licenças e marcas registadas
	Cláusula 5.ª -   Sigilo

	Seccção II.ª Obrigações do fornecedor
	Cláusula 6.ª -   Obrigações principais do fornecedor
	Cláusula 7.ª -   Prazo
	Cláusula 8.ª -   Conformidade e garantia técnica

	Seccção III.ª Obrigações do Estado Português, através da AT
	Cláusula 9.ª -   Preço contratual e formas de pagamento
	Cláusula 10.ª -   Condições de pagamento

	Capitulo III
	Penalidades contratuais e resolução
	Cláusula 11.ª -   Penalidades contratuais
	Cláusula 12.ª -   Força maior
	Cláusula 13.ª -   Resolução do contrato

	Capitulo IV
	Resolução de litígios
	Cláusula 14.ª -   Foro competente

	Capitulo V
	Disposições finais
	Cláusula 15.ª -   Nomeação de Gestor
	Cláusula 16.ª -   Comunicações e notificações
	Cláusula 17.ª -   Produção de efeitos
	Cláusula 18.ª -   Contagem dos prazos
	Cláusula 19.ª -   Legislação aplicável


		2019-01-24T15:48:22+0000
	Ana Paula Monteiro Beatriz




