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Boa tarde xxxxxxxxxxxx,

Tal como acordado, envio os valores para os contratos de manutenção Hitachi, Brocade e Fujitsu. 
Durante os próximos dias espero enviar os valores para os contratos Veritas (Hardware e Software).

Alguma questão adicional, estou ao dispor.

Com os melhores cumprimentos,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Coordenador Comercial, Escritório Lisboa
Telemóvel: xxxxxxxxxxxxxxx | Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOTA: Na minha assinatura poderá encontrar o meu novo endereço de correio 
eletrónico que irá estar ativo a partir do dia 1 de fevereiro, sendo que o atual 
xxxxxxxxxxxxxxx manter-se ainda ativo por alguns meses.

De: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Enviada: 26 de agosto de 2021 09:20
Para: xxxxxxxxxxxxxxxxxxa
Cc: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Assunto: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em 
exploração na AT

Bom dia

A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder à aquisição de serviços de assistência 
técnica ao software / hardware, relativa ao ano de 2022, pelo que se solicita (nos termos 
conjugados do n.º 1 do art.º 35.º-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP) que nos seja fornecida 
com a maior brevidade possível, uma estimativa do valor de mercado da assistência técnica.
Por forma a evitar incongruências e para que atempadamente sejam efectuadas as respectivas 
assistências técnicas solicita-se ainda que nos seja fornecida a lista dos produtos, a data de início 
da assistência técnica dos produtos e os respectivos níveis de serviços, por forma a efectuar a 
comparação com os nossos registos.
Informa-se que a resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta mas 
apenas com a indicação dos itens solicitados.
Mais se solicita que, sendo caso disso, seja enviada a declaração de exclusividade/propriedade 
referente ao software em exploração na AT.

Cumprimentos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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• Contrato de Manutenção e Suporte da Solução Hitachi e Brocade;


• Contrato de Manutenção e Suporte da Solução Fujitsu.







Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS HITACHI 
VSP G1000/1500, BROCADE E HITACHI 4060/4080, QUE INTEGRAM A PLATAFORMA DE ARMAZENAMENTO 
DE INFORMAÇÃO (STORAGE)” para 2022







Contrato de Manutenção Hitachi e Brocade


• Brocade 7800 
ASS1949L003
ASS2540L006 


• Hitachi 4060/4080
M2SEKW1514548
M2SEKW1514570 


• Hitachi VSP G1000/1500
58802
58803







Contrato de Manutenção Hitachi e Brocade


• A manutenção Hitachi e Brocade assegura o acesso a novas versões de código de máquina (firmware), e/ou às aplicações de gestão 
da plataforma (software), sempre que a sua respetiva consideração seja elegível, ou requerida.


• O suporte Hitachi e Brocade é a linha de apoio técnico que serve a retaguarda do Field Support (serviços locais remotos, ou 
presenciais), nomeadamente no apoio ao diagnóstico de incidências, no desenvolvimento das medidas corretivas ao nível do código 
(ex: patches, fixes, …), no acompanhamento da implementação das corretivas e nos testes de validação funcional.


• Os serviços de Suporte Local da SIA CESCE estão alinhados com o regime de cobertura CESCE Total.
• As soluções integradas nesta proposta têm a Manutenção e o Suporte Técnico no regime 7 x 24.
• Serviços de fornecimento e instalação de novas versões de software/firmware Hitachi necessárias para correção de erros, introdução 


de novas funcionalidades e compatibilidade com novos sistemas 
• Equipa técnica local da SIA CESCE certificada pela Hitachi para a prestação dos serviços de suporte e manutenção aos equipamentos 


instalados na AT; 
• Recurso a peças sobressalentes, para reparação de avarias, novas de origem e fornecidas pela Hitachi. 
• Sistema de monitorização global da Hitachi (Hi-Track) para comunicação imediata de problemas ao centro de suporte global da 


Hitachi e em simultâneo à equipa técnica da CESCE SI 
• Assistência no regime sete (7) dias por vinte e quatro (24) horas, (2) duas ou (4) horas de tempo de resposta, desde que o local de 


intervenção se situe na região de Lisboa ou Porto.
• Acesso a peças de substituição em situações de avarias ou mal funcionamento das soluções ao abrigo deste programa.
• Technical Support Hotline, para abertura de avarias de hardware e/ou problemas de software, e obtenção de assistência técnica 


remota nas situações previstas no programa de suporte.
• Local da prestação dos serviços:


• Lisboa, na Av. Eng.º Duarte Pacheco nº28
• Porto, na Rua Diniz Jacinto nº 270







Contrato de Manutenção Hitachi e Brocade


Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS HITACHI VSP G1000/1500, HITACHI
4060/4080 E BROCADE, QUE INTEGRAM A PLATAFORMA DE
ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO (STORAGE)” para 2022.
Período de Vigência:
01.01.2022 a 31.12.2022


Valor Contratual: 
238.673,03 € + IVA







Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PLATAFORMA DE BACKUPS
QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO ROBÓTICA CENTRAL VIRTUAL TAPE LIBRARY DOS EQUIPAMENTOS (FUJITSU
ETERNUS CS8400, CS8200 E LT260 E SCALAR I6000)” para 2021







Contrato de Manutenção Fujitsu







Contrato de Manutenção Fujitsu


• A manutenção Fujitsu assegura os serviços de fornecimento e instalação de novas versões de código de 
máquina (firmware), e/ou às aplicações de gestão da plataforma (software), necessárias para correção de erros, 
introdução de novas funcionalidades e compatibilidade com novos sistemas, sempre que a sua respetiva 
consideração seja elegível, ou requerida.


• O suporte Fujitsu é a linha de apoio técnico que serve a retaguarda do Field Support (serviços locais remotos, ou 
presenciais), nomeadamente no apoio ao diagnóstico de incidências, no desenvolvimento das medidas corretivas 
ao nível do código (ex: patches, fixes, …), no acompanhamento da implementação das corretivas e nos testes de 
validação funcional.


• Os serviços de Suporte Local da SIA CESCE estão alinhados com o regime de cobertura CESCE Total.
• As soluções integradas nesta proposta têm a Manutenção e o Suporte Técnico no regime 7 x 24.
• Equipa técnica local da SIA CESCE certificada pela Fujitsu para a prestação dos serviços de suporte e manutenção 


aos equipamentos instalados na AT;
• Recurso a peças sobressalentes, para reparação de avarias, novas de origem e fornecidas pela Fujitsu.







Contrato de Manutenção Fujitsu


Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA DA PLATAFORMA DE BACKUPS QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO
ROBÓTICA CENTRAL VIRTUAL TAPE LIBRARY DOS EQUIPAMENTOS
(FUJITSU ETERNUS CS8400, CS8200 E LT260 E SCALAR I6000)” para 2022.
Período de Vigência:
26.06.2022 a 25.06.2023


Valor Contratual: 
187.281,11 € + IVA







AAP - Área de Administração de Plataformas

Subdireção-Geral de Sistemas de Informação
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 - 14º - 1099-013 Lisboa 
Geral: (+351) 213 834 200 
CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) 217 206 707
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxVisite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, contiene información de carácter confidencial
exclusivamente dirigida a su destinatario o destinatarios. Si no es vd. el destinatario indicado, queda notificado que la lectura,
utilización, divulgación y/o copia sin autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. En el caso de haber recibido este
correo electrónico por error, se ruega notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del
remitente.
Evite imprimir este mensaje si no es estrictamente necesario.

This email and any file attached to it (when applicable) contain(s) confidential information that is exclusively addressed to its
recipient(s). If you are not the indicated recipient, you are informed that reading, using, disseminating and/or copying it without
authorisation is forbidden in accordance with the legislation in effect. If you have received this email by mistake, please immediately
notify the sender of the situation by resending it to their email address.
Avoid printing this message if it is not absolutely necessary.

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/

