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Artigo 1.º 

Identificação do concurso  

1. O presente concurso público tem por objecto a formação de contrato para a aquisição de 1000 

computadores portáteis (Laptop), de acordo com as condições estabelecidas no caderno de encargos. 

2. Pretende-se ainda serviços de assistência técnica aos equipamentos propostos pelo período de 2 anos, 

a contar da data de aceitação dos equipamentos. 

 

Artigo 2.º 

Entidade adjudicante 

1.  A Entidade Adjudicante é o Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira do 

Ministério das Finanças, adiante designada por AT, com o NIF 600084779, sito na Rua da Prata, n.º 20-

22 – 1.º - 1149-027 Lisboa. 

2. Os contactos para todas as formalidades respeitantes ao presente concurso são assegurados através 

da plataforma eletrónica http://www.saphetygov.com. 

3 . O processo do concurso pode ainda ser consultado na Divisão de Contratação da Direção de Serviços 

de Contratação Pública e Logística, sito na Rua da Prata, n.º 20-22 – 1.º - 1149-027 Lisboa, desde o dia 

da publicação do anúncio. 

 

Artigo 3.º 

Órgão que tomou a decisão de contratar  

1. A decisão de contratar foi tomada em 22/02/2022 pelo Subdiretor-Geral dos Recursos Financeiros e 

Patrimoniais, no uso de competência subdelegada pela Diretora-geral da AT pelo Despacho n.º 1129/2021, 

de 25/01, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 19, de 28/01, nos termos do disposto no n.º 1 do 

artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), conjugado com a alínea c) do n.º 1 do art.º 17.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 08/06. 

2. Foi escolhido o procedimento por concurso público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da 

União Europeia, nos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 20.º do CCP. 

3. Para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 36.º do CCP indica-se o seguinte: 

Face à inexistência de acordo quadro de equipamento informático e de licenciamento de software 

celebrados pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (Espap), a Autoridade 

Tributária e Aduaneira está autorizada a proceder à aquisição direta, sem recurso à contratualização 

centralizada na UMC do Ministério das Finanças, de equipamento informático, nos termos dos despachos 

n.º (s) 16/2022-XXII, de 12/01 do Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais e 325/2022/SEO, 

de 29/01/2022 proferido pela Secretária de Estado do Orçamento. 

4. Para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, fundamenta-se a não adjudicação por lotes 

com base na informação prestada pelo NGOS: “O objeto de contratação é um único bem, indivisível.”. 

http://www.saphetygov.com/
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Artigo 4.º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

O Júri do concurso é o órgão competente para prestar esclarecimentos, no uso de competência 

subdelegada. 

Artigo 5.º 

Modo de apresentação de propostas 

1. A entrega das propostas é efetuada na plataforma eletrónica de contratação acessível através do sítio 

- http://www.saphetygov.com.  

2. A proposta deve ser assinada eletronicamente, utilizando uma assinatura eletrónica qualificada. 

3. Nos casos em que o certificado digital utilizado não possa relacionar diretamente o assinante com a sua 

função e poder de representação do interessado deve submeter à plataforma um documento eletrónico 

oficial comprovativo do seu poder de representação.  

4. A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo entregue aos 

concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção, na área de acesso exclusivo do 

concorrente. 

Artigo 6.º 

Apresentação das propostas 

As propostas devem ser apresentadas exclusivamente de forma eletrónica na plataforma eletrónica 

http://www.saphetygov.com até às 17h00 do 15 dia a contar da data do envio do anúncio ao Serviço das 

Publicações Oficiais da União Europeia, nos termos do n.º3 do artigo 136.º do CCP. 

 

Artigo 7.º 

Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias contados da data 

do termo do prazo fixado para a sua apresentação. 

 

Artigo 8.º 

Critério de adjudicação 

A adjudicação das propostas é feita segundo o critério de adjudicação da proposta economicamente mais 

vantajosa, determinada pela modalidade multifator, densificada pelos fatores que abaixo se descrevem:  

Fatores Peso 

Preço (FP) 60% 

http://www.saphetygov.com/
http://www.saphetygov.com/
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Adequação Técnica e Funcional (ATF) 25% 

Prazo de Garantia (PG) 10% 

Fatores Ambientais (FA) 5% 

 

1.1. Fator Preço (FP): 

a) Este fator visa avaliar o preço da proposta apresentada pelo concorrente. 

b) A pontuação deste fator (FP) será obtida de acordo com a seguinte fórmula: 

FP= ((PB - PP) / PB) x 100 

Onde: 

PB = Preço base; 

PP = Preço da proposta apresentada. 

 

 

1.2. Adequação Técnica e Funcional (ATF): 

Peso Valor 

>= 1,45 Kg e <= 1,5 Kg 2 

< 1,45 Kg 10 

  

Microfones incorporados Valor 

2 0 

> 2 8 

  

Número total de ranhuras RAM no equipamento 
atualizáveis pelo utilizador Valor 

1 0 

> 1 4 

  

Capacidade de expansão da memória Valor 

>= 32 GB e < 64 GB 0 

>= 64 GB 3 
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1.3. O fator prazo de garantia (PG), terá a seguinte ponderação: 
 

Prazo de garantia   Valor 

2 anos 0 

3 anos 10 

 

1.4. Fatores ambientais (FA): 

Classificação EPEAT registada em Portugal e Status Active Valor 

Nenhum 0 

Bronze 1 

Silver 4 

Gold 5 

 

A Electronic Product Environment Assessent Tool (EPEAT http://www.epeat.net) avalia os produtos e 

equipamentos sob diversos critérios ambientais. Para efeitos da avaliação, deve-se considerar o país em 

que o produto é comercializado, no caso, Portugal, e o estado (Status) Ativo (Active) para o equipamento 

proposto. 

 

Pontuação da proposta: 

Pontuação = FP*0,6 + ATF*0,25 + PG*0,10 + FA*0,05 

 

Onde: 

FP = Fator Preço; 

ATF = Adequação Técnica e Funcional; 

PG = Prazo de Garantia; 

FA = Fatores Ambientais. 
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Artigo 9.º 

Critério de desempate 

1- No caso de se verificarem situações de empate na valoração das propostas dos diferentes concorrentes, 

utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate por ordem de aplicabilidade a seguir apresentada: 

a) A proposta que apresentar o equipamento com peso menor (mais leve); 

b) A proposta com maior pontuação no fator “microfones incorporados”; 

c) Caso a igualdade se mantenha, será aquela que tenha maior pontuação no fator “Número total de 

ranhuras RAM no equipamento atualizáveis pelo utilizador”. 

2- Caso se mantiver a igualdade na aplicação dos critérios de desempate indicados no número anterior, 

será utilizado como critério de desempate o sorteio, conforme previsto na alínea c), do n.º 5 do artigo 74.º 

do CCP, na sua redação atual.  

O sorteio será efetuado na presença do júri do concurso e dos interessados, em data, hora e local a 

comunicar com a antecedência mínima de três dias, do qual será lavrada ata para todos os presentes. 

O sorteio realizar-se-á através de extração directa de cupões com a designação dos concorrentes 

admitidos cujas propostas têm o mesmo preço. A ordem de extração dos cupões corresponderá à 

ordenação das respetivas propostas dos concorrentes admitidos.  

 

Artigo 11.º 

Documentos que constituem a proposta 

1- A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Documento Europeu Único de Contratação Pública, nos termos do n.º 6 do artigo 57.º do CCP; 

b) Proposta que deverá conter todos os elementos a seguir indicados, sob pena de exclusão: 

i Marca e modelo dos equipamentos propostos; 

ii Especificações e características técnicas dos equipamentos propostos, tendo em 
consideração as especificações constantes da cláusula 23.ª do Caderno de Encargos; 

iii Preço unitário dos computadores portáteis, incluindo os acessórios sem IVA; 

iv Preço total dos computadores portáteis, incluindo os acessórios, sem IVA;  

v Preço unitário de cada tipologia de componente e periféricos, sem IVA; 

vi Preço total de cada tipologia de componente e periféricos, sem IVA;  

vii O preço unitário do sistema operativo, sem IVA; 

viii O preço da totalidade dos sistemas operativos, sem IVA; 

ix Preço anual da assistência técnica, sem IVA, por equipamento; 

x Preço anual da assistência técnica, sem IVA, para a totalidade dos equipamentos; 

xi Prazo de entrega e instalação dos equipamentos; 
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xii Prazo de garantia legal do fabricante; 

c) 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; 

d) 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, nos 

termos e condições constantes da cláusula 23.ª do Caderno de Encargos. 

e) Documento comprovativo de autorização pelo titular do registo da marca em Portugal ou pelo 

importador ou representante oficial da marca para a representação ou comercialização dos 

equipamentos propostos; 

f) Para além dos documentos exigidos nas alíneas anteriores, os concorrentes deverão entregar 

toda a documentação adicional que permita aferir inequivocamente o enquadramento dos 

atributos da proposta.  

2- Todos os documentos da proposta têm de ser redigidos em língua portuguesa, à excepção dos 

documentos que contenham especificações técnicas que poderão ser redigidos em língua inglesa. 

3- Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os 

considerar indispensáveis, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do CCP. 

4- Qualquer classificação de documentos que constituem a proposta deve ser previamente requerida pelos 

interessados, nos termos do artigo 66.º do CCP. 

5- Não é admissível a apresentação de propostas variantes. 

 

Artigo 12.º 

Decisão de adjudicação, aprovação de minuta do contrato a celebrar e apresentação dos documentos de 

habilitação  

1 - A decisão de adjudicação e de aprovação da minuta do contrato a celebrar são notificadas, em 

simultâneo, a todos os concorrentes, juntamente com o relatório final de análise das propostas. 

2 - Após a notificação da adjudicação pela entidade adjudicante, os adjudicatários devem entregar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos constantes do artigo 81.º do CCP, bem como na Portaria n.º 

372/2017, de 14 de dezembro, designadamente: 

a) Declaração emitida conforme o modelo constante do Anexo II do presente programa do procedimento; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) 

do artigo 55.º do CCP. 

c) Plano de prevenção de corrupção e de infrações conexas, salvo se o adjudicatário for uma pessoa 

singular ou uma micro, pequena ou média empresa, devidamente certificada nos termos da lei. 

d) Se o adjudicatário for uma pessoa singular ou uma micro, pequena ou média empresa, deve apresentar 

o respetivo comprovativo. 
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3 - O adjudicatário deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificação de adjudicação, uma caução 

no valor de 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato e o exacto e pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais. 

4 - Os documentos de habilitação devem ser apresentados diretamente na plataforma eletrónica 

www.saphetygov.com, através de meio de transmissão escrita e eletrónica de dados.  

5 - O prazo para a supressão de irregularidades detetadas nos documentos de habilitação apresentados, 

que possam levar à caducidade da adjudicação, nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, é de 5 

(cinco) dias úteis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos:  

Anexo I - Modelo de guia de depósito bancário 

Anexo II – Modelo de garantia bancária/seguro caução 
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ANEXO I 

 

MODELO DE GUIA DE DEPÓSITO BANCÁRIO 

 

Euros ______ € 

 

Vai ___________ (nome do adjudicatário), com sede em _______________ (morada), depositar na 

_______________ (sede, filial, agência ou delegação) do Banco _______________ a quantia de 

__________________ (por algarismos e por extenso) em dinheiro/em títulos _______________ 

(eliminar o que não interessar), como caução exigida para __________________ (identificação do 

procedimento), nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. Este 

depósito, sem reservas, fica à ordem de ______________ (entidade adjudicante), a quem deve ser 

remetido o respectivo conhecimento. 

 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA/SEGURO DE CAUÇÃO 

 

 

Garantia bancária/seguro de caução n.º _____ 

Em nome e a pedido de ______________ (adjudicatário), vem o(a) ________(instituição garante), pelo 

presente documento, prestar, a favor de _______________(entidade adjudicante beneficiária), uma 

garantia bancária/seguro-caução (eliminar o que não interessar), até ao montante de _____________ (por 

algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigações assumidas 

pelo(s) garantido(s) no âmbito do _________________ (identificação do procedimento), nos termos dos 

n.º s 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que não interessar) do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. 

A presente garantia corresponde a 5% do preço contratual e funciona como se estivesse constituída em 

moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e 

qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples notificação escrita por 

parte da entidade beneficiária. 

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) garante, no caso de 

vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar em consideração quaisquer 

objecções do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor à entidade beneficiária quaisquer 

reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao garante. 

A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua libertação pela 

entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e 

independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos. 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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