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PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS 

Capítulo I 

Disposições gerais 
 
 

Cláusula 1.ª 
Objecto 

 
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 objecto a aquisição de 1000 computadores 
portáteis (Laptop), de acordo com as especificações técnicas constantes da cláusula 23.ª deste caderno 
de encargos. 
2. A presente aquisição inclui serviços de assistência técnica aos equipamentos pelo período de dois anos. 
 

 
Cláusula 2.ª 

Partes contratantes 
 

1. As partes contratantes são o Estado, intervindo através da Autoridade Tributária e Aduaneira, no 
documento designada por AT, e o adjudicatário. 
2. O adjudicatário deve informar a AT das alterações verificadas durante a execução do contrato 
referentes: 

a) Aos poderes de representação no contrato de fornecimento celebrado; 
b) Ao nome e denominação social; 
c) Ao endereço ou sede social; 
d) A quaisquer outros factos que alterem de modo significativo a sua situação. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Contrato 

 
1. O contrato é composto pelo respectivo clausulado contratual e os seus anexos. 
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados pelo 
concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 
órgão competente para a decisão de contratar. 

b) Os esclarecimentos e as rectificações relativos ao caderno de encargos; 
c) O presente caderno de encargos; 
d) A proposta adjudicada; 
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo fornecedor. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respectiva prevalência é 
determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 
4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no 
artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo fornecedor nos termos do disposto no artigo 
101.º desse mesmo diploma legal. 
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Cláusula 4.ª  
Preço base 

 
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 € 1.146.320,00 (um milhão, cento e quarenta e seis mil trezentos 
e vinte euros), valor que acresce IVA à taxa legal em vigor, sendo os preços máximos a pagar pelos bens 
e serviços a prestar os seguintes: 

a) O limite máximo do preço-base para a aquisição dos equipamentos é de € 1.133.320,00 (um 
milhão, cento e trinta e três mil, trezentos e vinte euros), valor a que acresce IVA à taxa legal 
em vigor; 

b) O limite máximo anual para a assistência técnica é de € 6.500,00 (seis mil e quinhentos euros) 
valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor; 

c) O limite máximo total para o prazo de assistência técnica é de 2 anos até € 13.000,00 (treze 
mil euros), valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 
 

Cláusula 5.ª  
Local de entrega dos bens e da assistência técnica  

 
1. As entregas dos equipamentos deverão ser efetuadas nos serviços da AT, no prazo máximo previsto 
na proposta adjudicada, após a data da notificação da requisição por parte da AT nos Serviços e moradas 
a ser indicadas. 
2. Os bens devem ser fornecidos com os cabos necessários ao seu funcionamento e são instalados nos 
locais definidos pelas entidades adquirentes. 
3. Em caso de alteração da morada das instalações identificadas pela entidade adquirente para a entrega 
dos bens, o fornecedor obriga-se a manter as condições contratualizadas, desde que as novas instalações 
se situem num raio igual ou inferior a 50 km em relação às instalações anteriores. 
4. Os riscos inerentes ao transporte, acondicionamento, embalagem, carga e descarga dos bens são da 
exclusiva responsabilidade do fornecedor. 
5. O fornecedor é responsável pela entrega dos bens em condições normais de funcionamento, devendo, 
nomeadamente: 

a) Garantir o funcionamento de todas as funcionalidades, procedendo à instalação dos novos 
equipamentos, nomeadamente, a instalação da imagem padrão em uso na AT, através da 
tecnologia Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), exigidas pela entidade 
adquirente; 

b) Disponibilizar uma ficha técnica para registos relativos à assistência técnica. 
 
 

Capítulo II 

Obrigações contratuais 
 

Secção I 
Disposições Gerais  

 
 

Cláusula 6.ª 
Obrigações do fornecedor 

 
1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, nas peças ou nas cláusulas 
contratuais, da celebração do contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações principais:  

a) Obrigação de fornecimento dos bens decorrentes da proposta; 
b) Obrigação de prestar os serviços identificados na sua proposta. 
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2. Obrigações ambientais: 
a) É da inteira responsabilidade do Adjudicatário o destino a dar aos resíduos produzidos ou 

recolhidos no decurso da sua atividade, sem prejuízo de poder utilizar as estruturas da 
Entidade Adjudicante destinada à recolha de resíduos, caso exista, e mediante prévia 
autorização. 

b) O Adjudicatário deverá desenvolver as atividades objeto do presente procedimento, 
garantindo o cumprimento das normas ambientais aplicáveis. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Sigilo 

 
1. Os Contraentes obrigam-se a garantir o sigilo quanto a informação directamente relacionada com o 
objecto do presente contrato, 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. 
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 protecção 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 projecto 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. 

 
 

 
Cláusula 8.ª 

Nomeação de gestor 
 

1. A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo contrato a celebrar o Chefe de Equipa 
Multidisciplinar do Núcleo de Gestão de Operações e Comunicações da AT, 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. 
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Cláusula 9.ª 
Prazo de entrega dos bens 

 
1. O prazo de entrega dos bens é de 60 dias a contar da data da produção de efeitos do contrato. 
2. O contrato mantém-se em vigor até à entrega dos bens ao contraente público em conformidade com os 
respectivos termos e condições, e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam 
perdurar para além da cessação do contrato. 

 
 
 

Cláusula 10.ª 
Aceitação 

 
1. Após a entrega dos bens, a AT lavrará, no prazo máximo de cinco dias úteis, um auto de aceitação, 
onde ficará registada a data de aceitação dos mesmos. 
2. O auto de aceitação será enviado ao fornecedor. 
3. Nos termos da presente cláusula, não é permitida a aceitação tácita dos bens objecto do contrato. 

 
 

Cláusula 11.ª 
Conformidade e garantia técnica 

 
1. 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. 
2. A duração mínima do período de garantia é fixado até ao máximo de dois anos, a contar da data da 
aceitação do bem. Durante o período de garantia o adjudicatário é responsável pelo bom funcionamento 
da plataforma em conformidade com as especificações do caderno de encargos.  

 
 

Secção II 

Obrigações do Estado Português, através da AT 

 
Cláusula 12.ª 

Preço contratual  
 

1. Pelo fornecimento e serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 
constantes do presente convite, 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 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 fornecedor. 
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Cláusula 13.ª 
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 recepção das respectivas facturas, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento da 
obrigação correspondente.  
2. As faturas referidas no número anterior, deverão mencionar os bens/serviços fornecidos/prestados no 
período a pagamento. 
3. Para efeitos de vencimento da obrigação, o prazo contabiliza-se da seguinte forma: 

a) A partir do dia útil seguinte após o fornecimento total dos bens, que ocorrerá após o pagamento 
dos emolumentos devidos respeitantes à fiscalização prévia por parte do Tribunal de Contas 
no que respeita aos bens da proposta; 

b) No fim de cada ano do prazo da assistência técnica. 
4. Em caso de discordância por parte da AT, quanto aos valores indicados na factura, 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. 
5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as facturas serão pagas através de 
transferência bancária. 
6. O atraso no pagamento das facturas 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 redacção dada pela Lei n.º 3/2010, de 
27 de Abril. 
 

Capítulo III 
Penalidades contratuais e resolução 

 
Cláusula 14.ª 

Penalidades contratuais 
 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a AT pode exigir do fornecedor o pagamento 
de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a fórmula: P = V x A / 500 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 AT tem em conta, nomeadamente, a duração da 
infracção, 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 AT dentro do prazo máximo de 60 
(sessenta) dias sobre a data da ocorrência que lhe deu origem. 
4. A importância que for devida pelo fornecedor correspondente às penalidades será deduzida, sem 
demais formalidades, na factura a pagamento à data da aplicação da penalidade. 
5. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula ficam limitadas a 20% ou 30% do valor do contrato, 
nos termos previstos, respectivamente, nos números 2 e 3 do art.º 329.º do Código dos Contratos Públicos, 
consoante o caso que se aplicar. 
 

Cláusula 15.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, actos 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 
afectadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 
maior. 
 

Cláusula 16.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 numero 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 
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 actividade; 
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. 

 
Capítulo IV 

Caução 
 

Cláusula 17.ª 
Caução 

Nos termos do artigo 77.º do CCP, e atendendo ao estipulado no n.º 1 do art.º 88.º e no n.º 1 do art.º 89.º 
do mesmo diploma, o adjudicatário deverá prestar caução, no prazo de 10 dias úteis a contar da 
notificação da decisão de adjudicação, no valor de 5% do preço contratual, destinada a garantir a 
celebração do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e 
contratuais. 

 
Capítulo V 

Resolução de litígios 
 

Cláusula 18.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. 
 

 
Capítulo VI 

Disposições finais 
 

Cláusula 19.ª 
Comunicações e notificações 
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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. 

 
 

Cláusula 20.ª 
Subcontratação e cessão da posição contratual 

 
A subcontratação pelo adjudicatário ou a cessão da respectiva posição contratual dependem de 
autorização escrita prévia da entidade adjudicante, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 
 

Cláusula 21.ª 
Produção de efeitos 

O contrato entra em vigor após concluídos todos os procedimentos legais relativos à realização de 
despesas públicas, designadamente o visto do Tribunal de Contas. 

 
 

Cláusula 22.ª 
Legislação aplicável 

Em tudo o omisso no presente procedimento pré-contratual, observar-se-á o disposto no Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redação atual, e 
restante legislação aplicável.       
 
 
 

PARTE II - CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 

Cláusula 23.ª 
Descrição dos bens e serviços a adquirir  

 
1. O objeto da presente aquisição é o fornecimento de 1000 computadores portáteis (Laptop), com as 
especificações mínimas que abaixo se descrevem: 
 
 Computadores portáteis 
   Especificações mínimas 
Equipamento  
Desempenho  
Processador Intel Core i7 10ª geração, ou equivalente 
Sistema Central  
Memória instalada (GB) 8 GB DDR4-2666 
N.º de ranhuras de memória livres 1 
Memória expansível até >= 32 GB DDR 4-2666 
Armazenamento  
Capacidade do dispositivo de memória não-
volátil instalado (GB) 512 GB SSD 

Sistema Gráfico  
Saída de vídeo (integrada no chassis) HDMI 
Webcam integrada HD, com obturador de privacidade integrado 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 
 

 
 

DocBaseV/2022 9 / 11 
 

Ecrã  
Tamanho imagem visível (polegadas) 12,5" - 14" 
Brilho 250 cd/m² Antirreflexo 
Resolução (pixéis) 1920 x 1080 
Sistema de Som  
Processador de som Sim 
Microfones integrados 2 
Altifalantes integrados 2 
Conetor Áudio Combinado para auscultadores/microfone 
Conetividade  
Wi-Fi Wi-Fi 6 AX (2x2) e Bluetooth 5 
Banda Larga Móvel LTE-Advanced (Cat 9) 
N.º de portas USB Type A >= 2 
N.º de portas USB Type C >= 2 
Ranhura para cabo de segurança Sim 
Trusted Platform Module (TPM) 2.0 
Parametrização de acesso à BIOS por 
password Sim 

Eliminação de dados (ativada a partir da 
BIOS) Sim 

Ativação/desativação de portas USB (via 
BIOS) Sim 

Leitor de impressões digitais (integrado no 
chassis) Sim 

Leitor Smart Card Compliance SSCD, 
PKCS#15, EMV/CAP, ISO/IEC 7816 
(integrado no chassis) 

Sim 

Entrada de Dados  

Teclado QWERTY Português Retro iluminado e resistente a derrames de 
líquidos 

Formato  
Peso em condições de uso (com bateria) - 
(Kg) ≤ 1.5 

Bateria  
Autonomia (horas) >= 14 
Nível de Ruído  
Volume de Ruído em funcionamento (dB(A)) ≤ 35 
Volume de Ruído em funcionamento com 
acesso a disco rígido (dB(A)) ≤ 40 

Software  
Sistemas operativos suportados Windows 10 OEM PRO 

Componentes (do mesmo fabricante do computdador portátil) 
Transporte  
Mochila Com pega e alças 
Docking Station  
Alimentação do portátil Sim 
Portas USB Type A 2 
Porta USB Type C 1 
Interface vídeo HDMI ou Displayport ou VGA 
Conetor combinado para 
auscultadores/microfone Sim 

Controlador de rede Ethernet (RJ45) - 
(Mbps) 10/100/1000 
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Funcionalidades de gestão de rede PXE, WoL e MAC Address Pass-Through 
Periféricos  
Rato  
Rato sem fios Bluetooth 
Serviços Adicionais  
Assistência Técnica  
Serviço de assistência técnica (2 anos) 8x5 next business day 
Software  
Sistema Operativo  
Pré instalação de sistema operativo 
OEM/Licenciamento Windows 10 Pro 

 
2. O adjudicatário prestará assistência técnica aos computadores durante o período de 2 anos, a contar 
da data da sua aceitação.   

3. A garantia do fabricante para todos os equipamentos, periféricos e acessórios tem uma duração mínima 
obrigatória de 2 anos após a aceitação dos equipamentos. Não obstante, os concorrentes podem propor 
uma garantia do fabricante para todos os equipamentos, periféricos e acessórios, até um máximo de 3 
anos. 

4. Deve ser incluído o transporte e entrega de todos os equipamentos para os Serviços a designar pela 
AT, sendo que devem estar também incluídos todos os serviços necessários à instalação dos novos 
equipamentos, nomeadamente, a instalação da imagem padrão em uso na AT, através da tecnologia 
Microsoft System Center Configuration Manager (doravante referida como SCCM). 
 
5. São ainda requisitos obrigatórios sob pena de exclusão da proposta: 
a) Entrega da documentação técnica do fabricante relativa aos equipamentos, que ateste o cumprimento 
dos requisitos técnicos dos componentes e periféricos. Esta documentação pode ser entregue em inglês; 
b) Atendendo a que a AT realiza a instalação dos seus equipamentos através da plataforma Microsoft 
SCCM, é requisito, sob pena de exclusão da proposta, que os equipamentos propostos reúnam todos os 
requisitos necessários à instalação remota através deste software. 
 
6. Testes de validação: 

a) Com a proposta devem ser entregues, sob pena de exclusão, um mínimo de dois 
equipamentos da marca/modelo proposto, e todos os acessórios constantes dos requisitos 
técnicos exigidos; 

b) Os equipamentos/acessórios propostos devem ser entregues até à data limite de entrega de 
propostas, no seguinte horário e endereço: 
• Edifício Satélite, sito na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28, piso 12º, em Lisboa em 

dias úteis das 9:30 às 12:45 e das 14:00 às 16:45, ao cuidado do Eng.º Luís Encarnação. 
c) Com a entrega dos equipamentos/acessórios, será elaborado um auto de entrega, onde 

constará a marca, modelo dos equipamentos e acessórios entregues, bem como os respetivos 
números de série, e será entregue uma cópia assinada ao concorrente; 

d) Os equipamentos e acessórios serão entregues à guarda do Júri, que os irá reter na sua posse 
até 30 dias úteis após a outorga de contrato com o adjudicatário; 

e) Os equipamentos e acessórios irão ser sujeitos a testes de instalação, através do Microsoft 
SCCM, e deverão demonstrar ter a capacidade de instalação remota através deste software; 

f) A não demonstração das exigidas capacidades performativas, referida no ponto anterior, 
implica na exclusão da respetiva proposta; 

g) Os concorrentes serão notificados para presenciar os testes a efetuar aos equipamentos e 
acessórios propostos, caso estes se encontrem em conformidade com o solicitado; 

h) Após a receção das propostas o Júri notificará, com dois dias úteis de antecedência, os 
concorrentes interessados e que o solicitarem, para presenciarem os testes a efetuar aos 
equipamentos e acessórios entregues. Cada concorrente deve ser devidamente representado, 
por um máximo de duas pessoas, devidamente identificadas e credenciadas pelo concorrente. 
Por cada sessão de testes será lavrada uma ata assinada por todos os presentes; 
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i) O local de execução dos testes aos equipamentos é o Edifício Satélite, sito na Av. Engenheiro 
Duarte Pacheco, n.º 28, piso 12º, em Lisboa. 
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