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Cláusula 1.ª 

Objecto 

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

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

processadores IFL (Integrated Facility for Linux) para os equipamentos Mainframe dos centros 

de dados primário e secundário da AT, repartido por dois lotes: 

 

 

2 – Os serviços de assistência pós-venda ao software Red Hat no âmbito do Lote 1 serão 

assegurados pelo prazo de 12 meses, com uma cobertura 24x7 para as 4 IFL’s adicionais, 

Suporte Line for LINUX on System z (L1+L2) para as 4 IFL’s adicionais e Red Hat Enterprise 

Linux for IBM System z, Premium (L3-only) para as 4 IFL’s adicionais. 

3 – Os serviços de assistência pós-venda ao software Red Hat no âmbito do Lote 2 serão 

assegurados pelo prazo de 12 meses, e inclui Suporte Line for Linux on System (L1+L2) para 

8 IFL’s, Suporte standard (L3) em disaster recovery para os 8 IFL’s (warm Backup) e Suporte 

standard (L3) em disaster recovery para os 7 IFL’s (cold Backup). 

Lote 1 Descrição do bem Quantidade 

Centro Dados 

Primário 

Processadores do tipo IFL (Integrated Facility for 

Linux) e 192 GB memória RAM (ou equivalente) 

4 

 
Subscrição e serviços de assistência pós venda ao 

software RED HAT para as 4 IFL’s 

 

Lote 2 Descrição do bem Quantidade 

 
Processadores IFL (Integrated Facility for Linux) e 

408 GB memória RAM (ou equivalente) 

8 

Centro Dados 
Secundário 

CBUs IFLs (Integrated Facility for Linux)  

(ou equivalente) 

7 

Portas FICON SX (ou equivalente) 8 

 
Subscrição e serviços de assistência pós venda ao 

software RED HAT para as 8 IFL’s 
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Cláusula 2.ª  

Preço Base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelos bens é de € 630.892,00 

(seiscentos e trinta mil oitocentos e noventa e dois euros), a que acresce o IVA à taxa legal 

em vigor: 

a) O limite máximo do preço para os bens que integram o Lote 1 é de € 242.436,00 

(duzentos e quarenta e dois mil quatrocentos e trinta e seis euros), sendo de € 

198.182,00 o limite máximo do preço do hardware e de € 42.041,30 o limite máximo 

do preço de subscrição e de € 2.212,70 o limite máximo do preço dos serviços pós-

venda ao software. 

b) O limite máximo do preço para os bens que integram o Lote 2 é de € 388.456,00  

(trezentos e oitenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis euros), sendo de € 

340.601,00 o limite máximo do preço para o hardware e de € 45.462,25 o limite 

máximo do preço de subscrição e de € 2.392,75 o limite máximo do preço dos serviços 

pós-venda ao software. 

 

Cláusula 3ª.  

Prazo de execução 

1 - O prazo para a entrega, instalação e configuração dos bens de ambos os Lotes não poderá 

exceder os 10 dias, a contar da data de início de produção de efeitos do contrato. 

2 - O prazo de vigência do contrato a celebrar é de 12 meses, e inclui os serviços de 

assistência pós venda ao software, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem 

sobre o adjudicatário. 

 

 

Cláusula 4ª.  

Local do fornecimento dos bens 

Os serviços de instalação e configuração dos bens do Lote 1 serão efetuados no centro de 

dados primário, sito na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28, em Lisboa e os do Lote 

2 no centro de dados secundário, no Datacenter da REFER Telecom, sito na Rua Diniz Jacinto, 

n.º 270, em Contumil. 

 

Cláusula 5.ª 

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

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

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

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

acção ou omissão dos seus colaboradores, independentemente do vínculo contratual 

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

o adjudicatário lhes haja transmitido. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Dever de boa execução 

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

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

entidade adjudicante. 

 

Cláusula 7.ª 

Aceitação  

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

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

a data de aceitação dos mesmos. 

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

 

Cláusula 8.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 9.ª 

Sigilo 

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

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

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

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

envolvidos. 
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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 prestador dos 

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

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

business da entidade adjudicante. 

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

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

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

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

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

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

contraentes; 

b) Se encontre disponível para o público em geral; 

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

observados os procedimentos estabelecidos para o efeito; 

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

presente contrato; 

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

sido imposta qualquer obrigação de confidencialidade; 

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

 

Cláusula 10.ª 

Preço contratual e formas de pagamento 

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

2 - A quantia devida pela AT deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias após a receção da 

fatura, após a aprovação da AT. 

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

pelo visto do Tribunal de Contas pelo adjudicatário. 

 

 

Cláusula 11.ª 

Força maior 
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1 - Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor dos bens, 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 e motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

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

imediatamente comunicada à outra parte.  

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 12.ª 

Resolução do contrato 

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

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

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

legais a que houver lugar. 

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

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

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

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

resolução contratual, nos demais termos gerais de direito. 

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

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

grave e culposo por parte do prestador dos serviços: 

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

prestador dos serviços; 

b) Prestação de falsas declarações; 

c) Estado de falência ou insolvência; 

d) Cessação da atividade; 
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e) Condenação, por sentença transitada em julgado, por infração que afete a idoneidade 

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

judicial. 

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

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

 
 

Cláusula 13.ª 

Execução da caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

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

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

mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo fornecedor das obrigações 

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

efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.  

2. A caução a que se referem o número anterior é liberada nos termos do artigo 295.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 14.ª 

Despesas 

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

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

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

 

Cláusula 15.ª 

Produção de efeitos 

O contrato produz os seus efeitos a contar da data da sua assinatura, sem prejuízo do disposto 

no n.º 1 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto. 

 

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 

Contagem dos prazos 

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

feriados. 
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