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Cláusula 1.ª 

Objecto 

1 - O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência 

do procedimento pré-contratual que tem por objecto a aquisição de 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), da Autoridade Tributária e Aduaneira. 

2 - A plataforma de backups engloba os seguintes equipamentos: 

• ETERNUS CS8400 (Lisboa) – S/Number: YLFE001012 

• ETERNUS CS8200 (Porto) – S/Number – YLHD001015 

• ETERNUS LT260 – S/Number – LTDE68100051 

• SCALAR i6000 – S/Number - 273110284 

3 - No âmbito dos serviços a prestar, o adjudicatário deverá garantir: 

- Manutenção Fujitsu que assegure 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 

- Assistência no regime sete (7) dias por semana, por vinte e quatro (24) horas por dia, (2) duas ou 

(4) horas de tempo de resposta,  

- Acesso a peças de substituição em situações de avarias ou mal funcionamento das soluções.  

- 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. 

 

 

Cláusula 2.ª  

Preço Base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela prestação dos serviços de 

assistência técnica é de € 181.649,87 (cento e oitenta e um mil seiscentos e quarenta e nove euros e 

oitenta e sete cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 
 

Cláusula 3ª.  

Prazo de execução 

O prazo para a prestação dos serviços decorre desde a data da assinatura do contrato até 25/06/2022. 
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Cláusula 4.ª 

Preço contratual e formas de pagamento 

1 - O preço contratual deverá ser efetuado em prestações mensais, de igual montante. 

2 - A quantia devida pela AT deve ser paga no prazo de trinta dias após a receção da fatura, considerando-

se vencida a obrigação com a emissão de declaração de aprovação ou conformidade dos serviços 

prestados. 

 
 

Cláusula 5.ª 

Local da prestação dos serviços 

Os serviços objeto contrato a celebrar serão prestados em Lisboa, no Centro de Dados Primário da AT na 

Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28 e no Porto, no Centro de Dados Secundário da AT, Datacenter da 

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

 

Cláusula 6.ª 

Força maior 

1 - Não podem ser impostas penalidades ao prestador dos serviços, 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 e 

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.  

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. 

 

 

Cláusula 7.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 número anterior, a Parte não culposa comunicará por escrito a ocorrência 

da situação de incumprimento suscetível de gerar resolução contratual, concedendo à contraparte um 
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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 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.º2 desta cláusula. 

 
 

Cláusula 8.ª 

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. 
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