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Para informações sobre os concursos relacionados com necessidades em matéria de
equipamento médico, consulte a nossa página dedicada à COVID-19.

A Conferência sobre o Futuro da Europa é a sua oportunidade de partilhar as suas ideias para
moldar o futuro da Europa. Faça ouvir a sua voz!

Serviços - 102671-2022
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Portugal-Lisboa: Serviços de apoio a sistemas

2022/S 040-102671

Anúncio de concurso

Serviços

Base jurídica:
Diretiva 2014/24/UE

Secção I: Autoridade adjudicante

Secção II: Objeto

I.1) Nome e endereços
Nome oficial: Autoridade Tributária e Aduaneira 
Número de registo nacional: 600084779 
Endereço postal: Rua Prata, 20-22  
Localidade: Lisboa 
Código NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa 
Código postal: 1149-027
País: Portugal 
Pessoa de contacto: DSCPL - Divisão de Contratação Endereço 
Correio eletrónico: dscpl-ce@at.gov.pt 
Endereço(s) Internet:  
Endereço principal: https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/Pages/default-0.aspx

I.3) Comunicação
Os documentos do concurso estão disponíveis gratuitamente para acesso direto,
completo e ilimitado em: https://www.saphetygov.pt
Para obter mais informações, consultar o endereço indicado acima
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para eletronicamente
para: https://www.saphetygov.pt
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o endereço
indicado acima

I.4) Tipo de autoridade adjudicante
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respetivas repartições
regionais ou locais

I.5) Atividade principal
Assuntos económicos e financeiros

II.1) Quantidade ou âmbito do concurso

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://futureu.europa.eu/?locale=pt
mailto:dscpl-ce@at.gov.pt?subject=TED
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/at/Pages/default-0.aspx
https://www.saphetygov.pt/
https://www.saphetygov.pt/
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II.1.1) Título:
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA NA ÁREA DE SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO
Número de referência: PROC 06/CLPQ/AT/2022

II.1.2) Código CPV principal
72253200 Serviços de apoio a sistemas

II.1.3) Tipo de contrato
Serviços

II.1.4) Descrição resumida:
Aquisição de serviços de consultadoria na área de sistemas de informação para 12
meses, de acordo com as condições estabelecidas no caderno de encargos do
presente concurso, conforme se refere:
Serviços de Administração da rede Microsoft Windows e Active Directory
Serviços de Administração da infraestrutura virtual baseada em VMware
Serviços de Gestão das plataformas de armazenamento
Serviços de Administração da solução de cópias de segurança
Serviços de Monitorização das aplicações de negócio

II.1.5) Valor total estimado
Valor sem IVA: 680 784.00 EUR

II.1.6) Informação sobre os lotes
Contrato dividido em lotes: não

II.2) Descrição
II.2.3) Local de execução

Código NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Local principal de execução:
Lisboa

II.2.4) Descrição do concurso:
Aquisição de serviços de consultadoria na área de sistemas de informação para 12
meses, de acordo com as condições estabelecidas no caderno de encargos do
presente concurso, conforme se refere:
Serviços de Administração da rede Microsoft Windows e Active Directory
Serviços de Administração da infraestrutura virtual baseada em VMware
Serviços de Gestão das plataformas de armazenamento
Serviços de Administração da solução de cópias de segurança
Serviços de Monitorização das aplicações de negócio

II.2.5) Critérios de adjudicação
O preço não é o único critério de adjudicação e todos os critérios se encontram
enunciados apenas na documentação do concurso

II.2.6) Valor estimado
Valor sem IVA: 680 784.00 EUR

II.2.7) Duração do contrato, acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
Duração em meses: 12
O contrato é passível de recondução: não

II.2.10) Informação sobre as variantes
São aceites variantes: não

II.2.11) Informação sobre as opções
Opções: não

II.2.13) Informação sobre os fundos da União Europeia
O contrato está relacionado com um projeto e/ou programa financiado por fundos da
União Europeia: não

II.2.14) Informação adicional
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Secção III: Informação de carácter jurídico, económico, financeiro e técnico

Secção IV: Procedimento

Secção VI: Informação complementar

III.1) Condições de participação
III.1.1) Habilitação para o exercício da atividade profissional, incluindo requisitos em matéria

de inscrição em registos profissionais ou comerciais
Lista e breve descrição das condições:
Conforme descrito nas peças do procedimento

IV.1) Descrição

IV.1.1) Tipo de procedimento
Concurso limitado

IV.1.3) Informação acerca do acordo-quadro ou sistema de aquisição dinâmico
IV.1.8) Informação relativa ao Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)

O contrato é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos: não
IV.2) Informação administrativa

IV.2.2) Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
Data: 24/03/2022
Hora local: 17:00

IV.2.3) Data prevista de envio dos convites à apresentação de propostas ou dos convites para
participar aos candidatos selecionados

IV.2.4) Línguas em que as propostas ou os pedidos de participação podem ser apresentados:
Português

IV.2.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a sua proposta
Duração em meses: 4 (a contar da data-limite para receção das propostas)

VI.1) Informação sobre o carácter recorrente
Contrato recorrente: não

VI.3) Informação adicional:
VI.4) Procedimentos de recurso

VI.4.1) Organismo responsável pelos processos de recurso
Nome oficial: Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais  
Endereço postal: Av.ª Infante D. Henrique, n.º 1 
Localidade: Lisboa 
Código postal: 1149 009 
País: Portugal 
Correio eletrónico: seaf@mf.gov.pt

VI.5) Data de envio do presente anúncio:
22/02/2022

mailto:seaf@mf.gov.pt?subject=TED

