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Expansão da plataforma de Servidores Blades em produção na AT que suporta os sistemas 

aplicacionais em produção nos diversos ambientes. 
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Artigo 1.º  
Objeto 

O presente caderno de encargos (CE) compreende os artigos a incluir no contrato a celebrar na sequência 

de procedimento pré-contratual que tem por objeto a celebração de um contrato de Expansão da 

plataforma Servidores Blades em produção na AT no centro de dados primário e secundário, o qual 

compreende: 

 

 

 

 
 

 
 Deverão ser observados os seguintes requisitos:  

 

• Caso seja necessário um rack para os novos servidores, deverá ser incluído PDU’s inteligentes com 

reporte de informação de consumo de energia e outras features;  

• Pretende-se DIMMS com tecnologia Load Reduced de modo a assegurar a possibilidade de upgrades.  

• Deve ser implementada uma solução de suporte para permitir abertura automática de chamadas via 

ligação segura, no caso de incidentes de falha ou pré-falha de algum componente;  

• A execução dos serviços de reparação deverá apenas ser realizada por técnicos de equipas residentes 

em Portugal e devidamente credenciados pelo fabricante dos equipamentos;  

• Os servidores devem ser compatíveis com o sistema operativo suportado pelas aplicações existentes 

que é Microsoft Hyper-V 2016/2019 e KVM/RHEL e permitir a execução das aplicações nesse mesmo 

sistema operativo;  
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• Os serviços de garantia e suporte de hardware e software deverão ser prestados para uma duração de 

2 anos, com cobertura em horário 24x7 e com tempo de resposta a contar a partir da abertura da chamada 

com um SLA (Nível de Serviço) de 4 horas no local da intervenção;  

• Deverão estar incluídos os serviços de Instalação física e lógica da solução e parametrização de todos 

os componentes propostos de acordo com as melhores práticas da indústria e do respetivo fabricante;  

• Os serviços de assistência técnica deverão permitir o acesso a firmware, a atualizações de software ou 

a patches sem que ocorra violação da propriedade intelectual do fabricante;  

• A reparação de Hardware deverá apenas ser realizada com peças genuínas do fabricante dos 

equipamentos.  

 

A solução a indicar deverá ter compatibilidade com a Infraestrutura de servidores Dell PowerEdge 

existente, nomeadamente:  

 

• Ser compatível com as enclosures existentes Dell FX2;  

• A infraestrutura deverá ser fornecida com a totalidade dos ventiladores independentes das fontes de 

alimentação, para facilidade de intervenção e redução do impacto;  

• Os módulos de gestão redundantes deverão possuir interfaces VGA e USB locais e Ethernet para ligação 

remota, e permitir a ligação em cascata de pelo menos 9 Enclosures com gestão integrada;  

• Os módulos de comunicação deverão ser compatíveis com a tecnologia Dell FN410 I/O Module existente, 

permitindo a interligação a Enclosures existentes e a migração de Server Profiles entre várias Enclosures, 

e em Data Centers distintos;  

• As novas Enclosures com capacidade de ligação directa de LAN às Enclosures existentes, (evitando o 

trafego de LAN passar pelo Core de Rede)  

• Ser compatíveis com a solução de gestão Dell OpenManage Enterprise;  

 

Serviços de Instalação de expansão da plataforma de Blades e configuração dos sistemas nos dois 
centros de dados da AT:  
Deverão ser contemplados serviços de instalação e configuração do equipamento fornecido, a efectuar 

por técnicos certificados pelo fabricante, assim sendo os serviços propostos devem ter o seguinte âmbito:  

• Validação do ambiente a ser instalado;  

• Implementação física dos servidores Blade;  

• Integrar o upgrade proposto na solução de suporte existente para permitir a abertura automática de 

chamadas, no caso de incidentes de falha ou pré-falha de algum componente  

• Atualizações, se necessário, de firmware para últimas versões na plataforma de servidores e enclosures 

Dell FX2;  
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• Startup da expansão da plataforma servidores Blades e enclosures Dell FX2 de forma a não haver 

disrupção e degradação do serviço prestado aos sistemas informáticos da AT;  

• Validação final da configuração proposta (testes de aceitação).  

 

Suporte e Garantia:  
 

O suporte e garantia de toda a solução fornecida, deverá incluir:  

• Os serviços de suporte e garantia de hardware e software deverão ser prestados para uma duração de 

2 anos mínima, com uma cobertura 24x7 e com 4 horas de tempo de resposta, com abertura de chamada 

automática via ligação segura https, 

• A forma de comunicação deverá ser presencial, telefónica, portal ou assistência remota.  

• De forma a garantir os serviços de suporte, as entidades adjudicatárias deverão disponibilizar um serviço 

baseado na Web e de atendimento telefónico que deverão assegurar:  

• Contactos telefónicos específicos;  

• O registo com um identificador único de qualquer pedido de intervenção comunicado ao serviço de 

assistência;  

• Disponibilidade do serviço e tempo de resposta é de 24*7*365 dias  

• O suporte deverá ser assegurado pelo fabricante dos equipamentos;  

• A reparação de Hardware deverá apenas ser realizada com peças genuínas do fabricante dos 

equipamentos: 

• Integrar a expansão proposta na solução de suporte existente para permitir a abertura automática de 

chamadas, no caso de incidentes de falha ou pré-falha de algum componente;  

• Os serviços de suporte Software com uma cobertura de 24x7 deverão ser disponibilizados sempre em 

português e através do mesmo ponto de contacto para todo o tipo de incidentes de Hardware e Software;  

• O suporte deverá ser gerido através de um técnico designado pelo fabricante da solução que faz 

proactivamente o suporte do sistema de armazenamento apresentado, incluindo upgrades de firmware 

durante o período de garantia apresentado.  

• O suporte deve ser assegurado on-site nas instalações da AT por técnicos com Certificação Specialist 

Systems Administrator Dell OpenManage Enterprise e Certificação Implementation Engineer – Dell 

PowerEdge. 

•As atualizações tecnológicas de programas (lógicos), consistentes nas versões subsequentes dos 

programas que o fabricante disponibiliza e entregues em suporte físico ao cliente ou disponibilizadas para 

download no endereço de internet fornecido ao cliente;  

• Atualizações fiscais, legais e reguladoras;  

• Instalação de fixes e correções para programas;  
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• Patches de segurança;  

• Alertas de segurança;  

• Ferramentas de atualização;  

• Certificação com novos produtos / versões de terceiros;  

• Versões importantes de produtos e tecnologia para firmware e software de sistemas que incluem versões 

de manutenção geral;  

• Versões de funcionalidade selecionadas e atualizações de documentação;  

• Certificação do hardware;  

 

 

Artigo 2.º  
Preço base 

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

que constituem o objeto do contrato é de € 603.400,00 (Seiscentos e três mil e quatrocentos euros, a 

que acresce IVA à taxa legal em vigor), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 

2. Ao abrigo do artigo n.º 35-A do CCP foi efetuada consulta informal ao mercado, conforme anexo I ao 

presente caderno de encargos. 

 

 
 

Artigo 3.º  
Loca da prestação do serviço 

Centro de Dados Primário: Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28, em Lisboa 

Centro de Dados Secundário: Datacenter da Refer Telecom, situado na Rua Deniz Jacinto, nº 270 

(Contumil), no Porto. 

 

Artigo 4.º  
Prazo de entrega dos bens 

 

1. O contrato produz efeitos na data da assinatura. 
2. O prazo máximo para entrega dos bens, instalação e configuração de forma a entrar em exploração o 

sistema é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de produção de efeitos do contrato. 
3. A expansão objeto do presente procedimento deverá ter serviço de suporte e garantia de hardware e 

software com a duração mínima de 2 (dois) anos. 
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Artigo 5.º  
Obrigações principais do prestador de serviços 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, da celebração do contrato 

decorre para o adjudicatário a obrigação de exata e pontual execução de todas as prestações que 

constituem o objeto do contrato a adjudicar, de acordo com o previsto no presente caderno de encargos 

e na proposta adjudicada. 

2. O adjudicatário fica obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos que 

sejam necessários e adequados à prestação dos serviços, de acordo com o previsto no presente 

caderno de encargos. 

Artigo 6.º  
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 do Contratos Públicos e demais 

legislação aplicável, nomeadamente as alterações previstas na Lei 30/2021, de 21 de maio. 

 

Artigo 7.º  
Preço contratual e forma 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. 

 

Artigo 8.º  
Condições de pagamento 

1. A quantia devida pela AT, nos termos da cláusula anterior, deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias 

após a receção das respetivas faturas, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento da obrigação 

correspondente.  
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2. Para os efeitos do número anterior, a prestação vence-se com a entrega dos bens, incluindo-se nesta 

a respetiva aceitação pela AT. 
3. Em caso de discordância por parte da 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, as faturas serão pagas através de 

transferência bancária. 
5. O atraso no pagamento das faturas devidas pela AT confere ao prestador de serviços o direito de exigir 

juros de mora, nos termos previstos pelo artigo 326.º do CCP, na redação dada pela Lei n.º 3/2010, de 27 

de abril. 
3. O preço a que se refere o n.º 1 será pago após entrega, instalação e aceitação da solução. 

 

Artigo 9.º  
Dever de sigilo 

1. O adjudicatário e os respetivos colaboradores estão sujeitos a sigilo profissional sobre os factos 

cujo conhecimento lhes advenha da prestação dos serviços objeto do contrato a celebrar e, seja qual 

for a finalidade, não podem divulgar nem utilizar, em proveito próprio ou alheio, diretamente ou por 

interposta pessoa, o conhecimento que tenham desses factos. 

2. O adjudicatário e os respetivos colaboradores estão igualmente sujeitos a sigilo sobre toda a 

informação, documentação ou outros elementos de que tenham conhecimento, no âmbito da prestação 

de serviços objeto do contrato a celebrar. 

3. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do contrato. 

4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que sejam comprovadamente 

do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário, ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou 

outras entidades administrativas competentes. 

5. Sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que dela resulte, a violação do sigilo pelo 

adjudicatário e pelos seus colaboradores prevista na presente cláusula, confere à entidade adjudicante 

o direito a resolver imediatamente o contrato sem qualquer contrapartida para a outra parte. 

6. O adjudicatário de serviços e os respetivos colaboradores estão ainda sujeitos ao dever de 

diligência sobre todos os assuntos que lhes sejam confiados. 
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Artigo 10.º  
Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a entidade adjudicante pode exigir do 

fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a fórmula: P = V x A / 365 

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 entidade adjudicante 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 entidade adjudicante dentro do 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias sobre a data da ocorrência que lhe deu origem. 

4. A importância que for devida pelo adjudicatário correspondente às penalidades será deduzida, 

sem demais formalidades, na fatura a pagamento à data da aplicação da penalidade. 

5. As penas pecuniárias previstas no presente artigo 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. 

 

Artigo 11.º  
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. 
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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. 

Artigo 12.º  
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 20 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; 

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.º 2 deste artigo. 

 

Artigo 13.º  
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. 
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Artigo 14.º  
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. 

Artigo 15.º  
Contagem dos prazos 

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

Artigo 16.º  
Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  

Artigo 17.º  
Nomeação de Gestor 

1. A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável o Chefe de equipa multidisciplinar de 2.º 

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

2. O Adjudicatário obriga-se, até à data de início do contrato, a comunicar à AT, a nomeação do gestor 

de contrato responsável pelo contrato celebrado, bem como quaisquer alterações relativamente à sua 

nomeação, no prazo de 10 dias. O adjudicatário deve disponibilizar à entidade adjudicante os contactos 

diretos de telefone e de e-mail do gestor do contrato. 

Artigo 18.º  
Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 

Artigo 19.º  
Produção de efeitos 

O contrato produz efeitos com a data de assinatura. 

 



Área de Administração de Plataformas 

Consulta preliminar para a expansão de servidores de blades das plataformas 

de virtualização nos dois centros de dados da AT  

Requisitos 

Enquadramento geral 

No âmbito do PRR (PLANO DE RECUPERAÇÃO E RESILIÊNCIA) a modernização e simplificação da 

gestão financeira pública constitui uma reforma de carácter estrutural e fundamental para o aumento da 

qualidade e sustentabilidade das finanças públicas portuguesas.  

O PRR pretende promover uma gestão eficiente e otimizada das matrizes prediais e dos prédios rústicos 

que, ao mesmo tempo que impulsiona o alargamento da base fiscal, a promoção do ordenamento do 

território e a utilização ambientalmente e economicamente sustentável das propriedades rurais, robusteça 

de forma significativa a capacidade para calibrar apropriadamente a tributação dos prédios rústicos no 

âmbito da definição de políticas e de medidas de incentivo à sua utilização eficiente enquanto motor para 

o desenvolvimento económico das áreas rurais e para a sustentabilidade ambiental dessas regiões.

Para se alcançar a reforma do PRR foi definido o investimento (TD-AP-C17-i02.) relativo à Modernização 

da infraestrutura do sistema de informação patrimonial da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), ou seja, 

Portugal carece da elaboração de um Cadastro que cubra a totalidade do seu território, permitindo-lhe o 

conhecimento sobre a maioria dos prédios rústicos, bem como a sua configuração e a sua localização. 

Importa também desenvolver um sistema integrado para a gestão e exploração de dados cadastrais, com 

uma cobertura nacional integral. A existência de um registo imobiliário dos prédios rústicos coerente e 

universal, suportado na sua representação georreferenciada, contribuirá para uma adequada gestão e 

conservação dessas terras, bem como ao seu aproveitamento enquanto motor de sustentabilidade e 

crescimento socioeconómico das áreas rurais. O cadastro predial das propriedades rústicas será 

assegurado através do Sistema de Informação Cadastral Simplificada, a implementar no âmbito da 

Componente 08 – Florestas.  

As matrizes prediais são uma fonte de informação que subsiste como uma ferramenta de conhecimento 

sistemático do território, especialmente quanto aos prédios rústicos. Porém, a sua antiguidade impacta na 

implementação de políticas fiscais que impulsionem a racionalidade na utilização dos recursos do solo e 
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na gestão da propriedade. A implementação do cadastro predial através do Sistema Nacional de 

Informação Cadastral e do conhecimento do território através do Sistema de Informação Cadastral 

simplificado, versadas na componente 08 – Florestas, permitirá a utilização dessa informação geográfica 

no âmbito do sistema de informação patrimonial da AT, o que exige a modernização da respetiva 

infraestrutura, por forma a poderem ser-lhe adicionados novos atributos próprios da função fiscal, como o 

valor patrimonial tributário dos prédios, apurado segundo as regras de avaliação implementadas, no caso 

dos urbanos, e as que serão aplicáveis aos prédios rústicos através da avaliação cadastral simplificada.  

Pretende-se que o sistema de informação patrimonial da AT se consolide como o terceiro pilar da 

informação sobre o território, vocacionado à implementação de políticas fiscais incentivadoras de uma 

utilização eficiente e sustentável do solo, interrelacionando-se com os outros dois pilares – o pilar do 

cadastro, com a finalidade conhecimento atualizado e detalhado do território através de cartografia de 

referência, e o pilar do registo, com a finalidade de publicidade dos direitos e ónus relacionados com os 

imóveis – através de interoperabilidade de dados na plataforma BUPi (Componente C19), assegurando a 

complementaridade da informação e evitando ineficiências na gestão da informação sobre o território, os 

direitos e a tributação. 

Assim o investimento visa: 

 Aumentar o conhecimento do território através dos atributos dos prédios (titulares, caraterísticas e

potencialidade), para alavancar as estratégias nacionais associadas ao ordenamento do território,

tornar mais efetiva a estratégia de prevenção dos fogos rurais e colocar o sistema de tributação do

património ao serviço da promoção de uma utilização produtiva do espaço rural ambientalmente

sustentável; complementarmente, aumentar a arrecadação da receita sobre os bens imóveis em

Portugal, considerada como comparativamente Baixa (em 2018, 0,8 % do PIB em comparação com

uma média da UE de 1,5 %).

 Potenciar a efetividade de políticas públicas sobre o ordenamento do território e o seu uso

económico ambientalmente consciente, permitindo a atratividade de investimento e a mobilização

do crescimento económico focado na sustentabilidade ambiental, através do recurso a uma

infraestrutura modernizada de sistemas de informação, enquanto suporte adequado ao

conhecimento do valor fiscal da propriedade rústica e urbana, bem como a uma calibração

adequada dos critérios de tributação, reduzindo o diferencial entre o valor de mercado e o valor

patrimonial tributário do prédio (assente numa avaliação muito desfasada no tempo), e corrigindo

situações nas quais os critérios económicos aplicados à tributação recorrente não permitem refletir

no valor do imposto a pagar as penalizações previstas para dissuadir situações de abandono

potenciadoras de risco de incêndio.
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 Garantir uma eficaz Gestão Integrada do Património Público, nomeadamente na Gestão dos

procedimentos, Gestão de informação e Gestão de recursos.

 Promover a simplificação normativa e procedimental e em sinergia, implementar uma solução de

gestão de informação imobiliária capaz de responder às necessidades específicas da gestão

integrada do património imobiliário público,

 Dispor de um instrumento de Planeamento Estratégico e Governação para o património imobiliário

público

 Desmaterialização dos processos

Para tal, será necessário desenvolver ações que promovam: 

 A digitalização da informação de suporte às matrizes prediais;

 O Reforço infraestrutura de preservação da informação predial digitalizada;

 O desenvolvimento de mecanismos de consulta e visualização das matrizes prediais;

 O desenvolvimento sistema de informação de suporte à avaliação cadastral simplificada da

propriedade rústica;

 O desenvolvimento de sistema de liquidação da propriedade rústica;

 O desenvolvimento de solução de gestão da informação georreferenciada;

 O desenvolvimento de serviços de pré-preenchimento declarativo (IMI e IStg);

 A aquisição serviços informáticos para o desenvolvimento e implementação de um Sistema de

Informação Gestão de Património Imobiliário Público,

motivo pelo qual se identificou a necessidade de promover a expansão de servidores de blades das 

plataformas de virtualização nos dois centros de dados da AT. 

Enquadramento técnico 

Solução atualmente em Exploração: 

De uma forma sucinta, a atual plataforma Blades Dell FX2 entre os centros primário e secundário, tem a 

seguinte configuração: 

Centro Dados primário 

 36 Blades Dell PowerEdge FC640 e respetiva enclosure para suporte e gestão aos servidores;

 2 Switches de comunicação, com 72 portas no total, para suportar as conectividades de rede;
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Centro Dados Secundário 

 36 Blades Dell PowerEdge FC640 e respetiva enclosure para suporte e gestão aos servidores;

 2 Switches de comunicação, com 72 portas no total, para suportar as conectividades de rede;

Requisitos Necessários 

Descrição dos requisitos Propostos: 

Expansão da plataforma Servidores Blades em produção na AT no centro de dados primário e 

secundário deverá ser:  

Centro Dados Primário 

Qt CPU RAM Discos Internos 
Network 

SAN 
Dados Gestão 

Linux - KVM 8 
2 CPU 18/20 
Cores 1TB 480 GB Mirror SSD MU 4*Portas 10Gb 

1 Placa para Gestão 
1Gb 

2 Portas 
16Gb minimo 

Hyper-V 8 
2 CPU 18/20 
Cores 512GB 

480  Gb Mirror SSD 
UM 4*Portas 10Gb 

1 Placa para Gestão 
1Gb 

2 Portas 
16Gb minimo 

Centro Dados Secundário 

Qt CPU RAM Discos Internos 
Network 

SAN 
Dados Gestão 

Linux - KVM 6 
2 CPU 18/20 
Cores 1TB 480 GB Mirror SSD MU 4*Portas 10Gb 

1 Placa para Gestão 
1Gb 

2 Portas 
16Gb minimo 

Hyper-V 6 
2 CPU 18/20 
Cores 512GB 480 Gb Mirror SSD MU 4*Portas 10Gb 

1 Placa para Gestão 
1Gb 

2 Portas 
16Gb minimo 
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Notas Adicionais: 

Deverão ser observados os seguintes requisitos mandatórios: 

 Caso seja necessário um rack para os novos servidores, deverá ser incluído PDU’s

inteligentes com reporte de informação de consumo de energia e outras features;

 Pretende-se DIMMS com tecnologia Load Reduced de modo a assegurar a possibilidade de

upgrades.

 Deve ser implementada uma solução de suporte para permitir abertura automática de

chamadas via ligação segura, no caso de incidentes de falha ou pré-falha de algum

componente;

 A execução dos serviços de reparação deverá apenas ser realizada por técnicos de equipas

residentes em Portugal e devidamente credenciados pelo fabricante dos equipamentos;

 Os servidores devem ser compatíveis com o sistema operativo suportado pelas aplicações

existentes que é Microsoft Hyper-V 2016/2019 e KVM/RHEL e permitir a execução das

aplicações nesse mesmo sistema operativo;

 Os serviços de garantia e suporte de hardware e software deverão ser prestados para uma

duração de 2 anos, com cobertura em horário 24x7 e com tempo de resposta a contar a partir

da abertura da chamada com um SLA (Nível de Serviço) de 4 horas no local da intervenção;

 Deverão estar incluídos os serviços de Instalação física e lógica da solução e parametrização

de todos os componentes propostos de acordo com as melhores práticas da indústria e do

respetivo fabricante;

 Os serviços de assistência técnica deverão permitir o acesso a firmware, a atualizações de

software ou a patches sem que ocorra violação da propriedade intelectual do fabricante;

 A reparação de Hardware deverá apenas ser realizada com peças genuínas do fabricante dos

equipamentos

A solução a indicar deverá ser compatível com a Infraestrutura de servidores Dell PowerEdge existente, 

nomeadamente: 

 Ser compatível com as enclosures existentes Dell FX2;

 A infraestrutura deverá ser fornecida com a totalidade dos ventiladores independentes das

fontes de alimentação, para facilidade de intervenção e redução do impacto;

 Os módulos de gestão redundantes deverão possuir interfaces VGA e USB locais e Ethernet

para ligação remota, e permitir a ligação em cascata de pelo menos 9 Enclosures com gestão

integrada;

 Os módulos de comunicação deverão ser compatíveis com a tecnologia Dell FN410 I/O

Module existente, permitindo a interligação a Enclosures existentes e a migração de Server

Profiles entre várias Enclosures, e em Data Centers distintos;
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 As novas Enclosures com capacidade de ligação directa de LAN às Enclosures existentes,

(evitando o trafego de LAN passar pelo Core de Rede)

 Ser compatíveis com a solução de gestão Dell OpenManage Enterprise;

Serviços de Instalação de expansão da plataforma de Blades e configuração dos sistemas nos dois 

centros de dados da AT: 

Deverão ser contemplados serviços de instalação e configuração do equipamento fornecido, a efectuar 

por técnicos certificados pelo fabricante, assim sendo os serviços propostos devem ter o seguinte âmbito: 

 Validação do ambiente a ser instalado;

 Implementação física dos servidores Blades;

 Integrar o upgrade proposto na solução de suporte existente para permitir a abertura automática

de chamadas, no caso de incidentes de falha ou pré-falha de algum componente

 Actualizações, se necessário, de firmware para últimas versões na plataforma de servidores e

enclosures Dell FX2;

 Startup da expansão da plataforma servidores Blades e enclosures Dell FX2 de forma a não haver

disrupção e degradação do serviço prestados aos sistemas informáticos da AT;

 Validação final da configuração proposta (testes de aceitação).

Suporte e Garantia a serem contemplado: 

O suporte e garantia de toda a solução fornecida, deverá incluir: 

 Os serviços de suporte e garantia de hardware e software deverão ser prestados para uma

duração mínima de 2 anos, com uma cobertura 24x7 e com 4 horas de tempo de resposta, com

abertura de chamada automática via ligação segura https, sendo valorizado se forem

apresentados mais anos de garantia;

 A forma de comunicação deverá ser presencial, telefónica, portal ou assistência remota.

 De forma a garantir os serviços de suporte, as entidades adjudicatárias deverão disponibilizar um

serviço baseado na Web e de atendimento telefónico que deverão assegurar:

 Contactos telefónicos específicos;

 O registo com um identificador único de qualquer pedido de intervenção comunicado ao serviço

de assistência;

 Disponibilidade do serviço e tempo de resposta é de 24*7*365 dias

 O suporte deverá ser assegurada pelo fabricante dos equipamentos;

 A reparação de Hardware deverá apenas ser realizada com peças genuínas do fabricante dos

equipamentos;
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 Integrar a expansão proposta na solução de suporte existente para permitir a abertura automática

de chamadas, no caso de incidentes de falha ou pré-falha de algum componente;

 Os serviços de suporte Software com uma cobertura de 24x7 deverão ser disponibilizados sempre

em português e através do mesmo ponto de contacto para todo o tipo de incidentes de Hardware

e Software;

 O suporte deverá ser gerido através de um técnico designado pelo fabricante da solução que faz

proactivamente o suporte do sistema de armazenamento apresentado, incluindo upgrades de

firmware durante o período de garantia apresentado.

 O suporte deve ser assegurado on-site nas instalações da AT por técnicos certificados do

Fabricante fluentes em língua portuguesa;

 As atualizações tecnológicas de programas (lógicos), consistentes nas versões subsequentes dos

programas que o fabricante disponibiliza e entregues em suporte físico ao cliente ou

disponibilizadas para download no endereço de internet fornecido ao cliente;

 Atualizações fiscais, legais e reguladoras;

 Instalação de fixes e correções para programas;

 Patches de segurança;

 Alertas de segurança;

 Ferramentas de atualização;

 Certificação com novos produtos / versões de terceiros;

 Versões importantes de produtos e tecnologia para firmware e software de sistemas que incluem

versões de manutenção geral;

 Versões de funcionalidade selecionadas e atualizações de documentação;

 Certificação do hardware;

Localização dos serviços a efetuar 

Os serviços de instalação do upgrade e configuração serão efectuados em: 

 Centro de Dados Primário da AT:

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

 Centro de Dados Secundário da AT:

o Datacenter da Refer Telecom situado na Rua Diniz Jacinto nº. 270 (Contumil).



Consulta preliminar 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, expansão de servidores de
blades das plataformas de virtualização nos dois centros de dados
da AT

seg 04-10-2021 12:52

Para:@dell.com>;

1 anexos (893 KB)

Requisito Blades - Consulta Preliminar.pdf;

Exmos. Senhores
Boa Tarde,

A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder à expansão servidores de blades das plataformas
de  Virtualização em cada centro de dados da AT, 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.

Informa-se que a resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta, mas apenas com a 
indicação dos itens solicitados existentes expostos no documento em anexo.

Pretendemos uma resposta até ao final do mês de Outubro de 2021.

Cumprimentos

Cumprimentos

Coordenador de equipa multidisciplinar de 2.º nível
Área de Administração de Plataformas - Núcleo Sistemas Distribuídos

Subdireção-geral dos Sistemas de Informação
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 1099-013 Lisboa

Geral: (+351) 213 834 200 - Fax: (+351) 213 834 974 CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) 217 206 707

Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt

Autoridade Tributária e Aduaneira

Consulta preliminar nos termos conjugados do n.º 1 do... - https://mail.at.gov.pt/OWA/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID...

1 de 1 04/10/2021, 13:23



Fw: Consulta preliminar 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, expansão de
servidores de blades das plataformas de virtualização nos dois
centros de dados da AT

seg 04-10-2021 12:56

Para:@linkconsulting.com <r@linkconsulting.com>;

Cc:

1 anexos (893 KB)

Requisito Blades - Consulta Preliminar.pdf;

Exmos. Senhores
Boa Tarde,

A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder à expansão servidores de blades das plataformas
de  Virtualização em cada centro de dados da AT, 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.

Informa-se que a resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta, mas apenas com a 
indicação dos itens solicitados existentes expostos no documento em anexo.

Pretendemos uma resposta até ao final do mês de Outubro de 2021.

Cumprimentos

Cumprimentos

Coordenador de equipa multidisciplinar de 2.º nível
Área de Administração de Plataformas - Núcleo Sistemas Distribuídos

Subdireção-geral dos Sistemas de Informação
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 1099-013 Lisboa

Geral: (+351) 213 834 200 - Fax: (+351) 213 834 974 CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) 217 206 707

Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt

Autoridade Tributária e Aduaneira

Fw: Consulta preliminar nos termos conjugados do n.º ... - https://mail.at.gov.pt/OWA/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID...

1 de 1 04/10/2021, 13:24



Consulta preliminar 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, expansão de servidores de
blades das plataformas de virtualização nos dois centros de dados
da AT

seg 04-10-2021 13:03

Para:@pamafe.pt @pamafe.pt>;

1 anexos (893 KB)

Requisito Blades - Consulta Preliminar.pdf;

Exmos. Senhores
Boa Tarde,

A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder à expansão servidores de blades das plataformas
de  Virtualização em cada centro de dados da AT, 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.

Informa-se que a resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta, mas apenas com a 
indicação dos itens solicitados existentes expostos no documento em anexo.

Pretendemos uma resposta até ao final do mês de Outubro de 2021.

Cumprimentos

Cumprimentos

Coordenador de equipa multidisciplinar de 2.º nível
Área de Administração de Plataformas - Núcleo Sistemas Distribuídos

Subdireção-geral dos Sistemas de Informação
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 1099-013 Lisboa

Geral: (+351) 213 834 200 - Fax: (+351) 213 834 974 CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) 217 206 707

Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt

Autoridade Tributária e Aduaneira

Consulta preliminar nos termos conjugados do n.º 1 do... - https://mail.at.gov.pt/OWA/#viewmodel=ReadMessageItem&ItemID...

1 de 1 04/10/2021, 13:24
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De: @dell.com>

Enviado: quinta-feira, 14 de outubro de 2021 17:34

Para:

Cc:

Assunto: RE: Consulta preliminar 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, expansão de servidores de blades das plataformas de 

virtualização nos dois centros de dados da AT 

Exmo. Sr. Dr. 

Agradeço desde já, em nome da Dell Technologies, a consulta preliminar para a expansão de servidores de blades das 

plataformas de virtualização nos dois centros de dados da AT 

Para resposta aos requisitos constantes na V/consulta, apresentamos uma estimativa de 603.400,00€, ao qual acresce 

o IVA à taxa legal em vigor. Esta estimativa de custos inclui:

• 28 Servidores Dell PowerEdge FC640 e respectivas Enclosure Dell FX2

• Serviços de Instalação e configuração conforme requisitos apresentados

• Serviços de Manutenção conforme requisitos apresentados

Caso tenham alguma questão, não hesitem em contactar 

Com os melhores cumprimentos 

Public Sector Account 
Executive Mobile: +351  
@dell.com 

Internal Use - Confidential

From: @at.gov.pt>  

Sent: 4 de outubro de 2021 12:52 

To: 

Cc: 

Subject: Consulta preliminar 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, 

expansão de servidores de blades das plataformas de virtualização nos dois centros de dados da AT  

[EXTERNAL EMAIL] 

Exmos. Senhores 
Boa Tarde, 

A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder à expansão servidores de blades das plataformas 
de  Virtualização em cada centro de dados da AT, 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. 

Informa-se que a resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta, mas apenas com a 
indicação dos itens solicitados existentes expostos no documento em anexo. 
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Pretendemos uma resposta até ao final do mês de Outubro de 2021. 

Cumprimentos 

Cumprimentos 

 

Coordenador de equipa multidisciplinar de 2.º nível 

Área de Administração de Plataformas - Núcleo Sistemas Distribuídos 

Subdireção-geral dos Sistemas de Informação 

Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 1099-013 Lisboa 

Geral: (+351) 213 834 200 - Fax: (+351) 213 834 974 CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) 217 206 707 

Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt [mail.at.gov.pt] 

Não é possível apresentar a imagem ligada. O ficheiro pode ter sido movido, mudado de nome ou eliminado. Verifique se a ligação aponta para o ficheiro e  
localizações corretos.
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