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Artigo 1.º- Identificação do concurso 

O presente concurso tem por objeto principal a aquisição de uma fonte de alimentação ininterrupta (UPS), 

baterias e quatro bastidores de distribuição de energia, e demais trabalhos acessórios necessários para a 

instalação do equipamento, no centro de processamento de dados no Edifício Satélite da Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT), de acordo com as condições estabelecidas no caderno de encargos, em anexo. 

 

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, com sede na Rua da Prata, n.º 

10 – 1149-027 Lisboa. 

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

da plataforma eletrónica Saphety, através do endereço https://login.saphety.com/pt/gov/. 

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 do Comércio, n.º 49 – 1.º, 1149-017 Lisboa, das 9h00 às 

13h00 horas e das 14h00 às 17h00 horas, desde o dia da publicação do anúncio. 

 

Artigo 3.º - Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada por despacho de 23 de abril de 2019, do Subdiretor-geral da Área de 

Recursos Financeiros e Patrimoniais da AT, Dr. Nelson Roda Inácio, no uso de competência subdelegada 

pela Diretora-Geral da AT através do despacho n.º 801/2018, de 7 de dezembro de 2017, publicado no D.R. 

2.ª Série n.º 14, de 19 de janeiro de 2018. 

 

Artigo 4.º - Fundamento do procedimento 

Foi escolhido o procedimento por concurso público com publicidade do anúncio no Jornal Oficial da União 

Europeia, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 

Artigo 5.º - Esclarecimentos e erros e omissões 

1. No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados podem solicitar, 

por escrito, na plataforma eletrónica utilizada pela AT, através do endereço https://login.saphety.com/pt/gov/, 

os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento. 

2. Até ao termo do prazo referido no número anterior, os interessados devem apresentar uma lista na qual 

identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissões das peças do procedimento por si detetados, 

nos termos do artigo 50.º do CCP. 

https://login.saphety.com/pt/gov/
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3. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso são da 

competência do júri do concurso e são prestados, por escrito, através da plataforma eletrónica, até ao termo 

do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

4. Os esclarecimentos e as retificações referidos nos números anteriores fazem parte das peças do 

procedimento e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 

Artigo 6.º- Agrupamentos 

1. Os agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas podem apresentar proposta, sem que entre as 

mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação.  

2. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo procedimento, 

nem integrar outro agrupamento concorrente.  

3. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a 

entidade adjudicante, pela manutenção da proposta.  

4. Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes, devem 

associar-se, antes da celebração do contrato, numa única entidade ou na modalidade jurídica de consórcio 

externo, em regime de responsabilidade solidária 

 

Artigo 7.º - Documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve apresentar, na plataforma  https://login.saphety.com/pt/gov/, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da notificação da adjudicação: 

a) Declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos;  

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

e h) do artigo 55.º (nomeadamente certidões da autoridade tributária, da segurança social e registos 

criminais dos titulares de órgão de administração e/ ou gerência) do CCP; 

c) Certidão comercial atualizada; 

d) Alvará ou certificado emitido pelo IMPIC, I.P., contendo as seguintes habilitações: 3.ª Subcategoria 

da 4.ª categoria – classe 1; 

e) Para efeitos do disposto na alínea anterior, e caso o adjudicatário se socorra de alvará ou 

certificado de empreiteiro de obras públicas de subcontratado, terá de apresentar declaração através 

da qual este se compromete, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes às 

habilitações deles constantes, conforme decorre do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 372/2017, de 14 

de dezembro. 

2. Quando os documentos de habilitação exigidos se encontrem disponíveis na internet o adjudicatário 

pode, em substituição da apresentação da sua reprodução indicar à entidade adjudicante o endereço do 

sítio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa 

consulta, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Portaria 372/2017, de 14/12. 

https://login.saphety.com/pt/gov/
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3. Com o consentimento do adjudicatário, nos termos da lei, a entidade adjudicante consulta a 

informação relativa a qualquer dos documentos referidos no número anterior, estando dispensada a sua 

apresentação nos termos do n.º 1. Para esse efeito, informa-se que a AT é detentora do NIPC n.º 

600084779, podendo com esse número o concorrente formalizar o consentimento junto da entidade 

competente para tal.  

4. Nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, pode ser concedido um prazo adicional de 3 dias úteis 

para supressão de irregularidades detetadas nos documentos de habilitação apresentados. 

 

Artigo 8.º- Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), a que se refere o n.º 6 do artigo 57.º 

do CCP; 

b) Documentos que, em função do objeto do contrato a celebrar e dos aspetos da sua execução 

submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenha o atributo das propostas, de acordo 

com os quais o concorrente de dispõe a contratar, devendo incluir; 

b) 1.Preços parciais, de acordo com o Anexo I ao presente programa, expressos em euros, S/ IVA 

e com arredondamento a duas casas decimais; 

b) 2. Preços total da proposta, expresso em euros, S/ IVA e com arredondamento a duas casas 

decimais; 

b) 3. Indicação do valor da taxa do IVA a aplicar, se este for legalmente devido; 

b) 4. Origem, marca, modelo e características que identifiquem o bem a fornecer; 

b) 5. Indicação do prazo de garantia dos bens/equipamentos, não inferior a dois anos e condições 

de assistência técnica para o período de garantia; 

c) Cronograma provisional da instalação dos bens, devendo incluir as atividades a realizar entre a 

data de inicio do contrato e a ativação dos equipamentos. 

d) Quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis, nos 

termos do n.º 3 do artigo 57.º do CCP. 

e) Documentos comprovativos da vinculação dos subscritores da proposta e demais documentos 

referidos no número anterior, a forma de obrigar, prevista para o concorrente em apreço (certidão 

permanente, contrato de consorcio, procuração), nos termos do n.º 4 e n.º 5 do artigo 57.º do CCP. 

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

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

3. Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 
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Artigo 9.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 10.º - Prazo para apresentação das propostas 

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

http://www.saphetygov.com até às 17h00 do 45.º dia a contar da data do envio do anúncio ao Serviço das 

Publicações Oficiais da União Europeia, nos termos do n.º 1 do artigo 136.º do CCP. 

 

Artigo 11.º- Prazo da obrigação da manutenção das propostas 

Os concorrentes são obrigados a manter todas e quaisquer condições das respetivas propostas, pelo 

prazo de 66 (sessenta e seis) dias úteis, contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação 

das propostas. 

 

Artigo 12.º - Visita ao local 

Poderão visitar o local da instalação da UPS, baterias e bastidores de distribuição de energia. Para tal, 

deverão efetuar o respetivo pedido através do telefone n.º 213834660 ou através dos e-mails 

jose.filipe.pires@at.gov.pt ou antonio.rodrigues.covas@at.gov.pt. 

 

Artigo 13.º - Critério de adjudicação 

1. O critério de adjudicação é o do mais baixo preço, nos termos da alínea b) do ponto 1 do artigo 74.º do 

CCP. 

2. No caso de o mais baixo preço constar de mais do que uma proposta, deve ser adjudicada aquela que 

apresentar o maior prazo de garantia dos bens, e se a igualdade subsistir, o desempate será assegurado 

através de sorteio, a desenrolar presencialmente com o júri do concurso e com os 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 da extração direta de cupões com a designação dos 

http://www.saphetygov.com/
http://www.saphetygov.com/
mailto:jose.filipe.pires@at.gov.pt
mailto:antonio.rodrigues.covas@at.gov.pt
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concorrentes admitidos cujas propostas têm o mesmo preço. A ordem de extração dos cupões 

corresponderá à ordenação das respetivas propostas dos concorrentes admitidos. 

 

Artigo 14.º- Caução 

1. Nos termos do artigo 77.º do CCP, e atendendo ao estipulado no artigo 88.º e seguintes do CCP, o 

adjudicatário prestará, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação de adjudicação, uma caução 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. 

2. A caução referida no número anterior deve ser prestada mediante um dos seguintes modelos: 

a)  Por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado Português; 

b)  Mediante garantia bancária ou seguro-caução. 

 

Artigo 15.º - Redução do contrato a escrito 

O contrato será reduzido a escrito sendo os respetivos encargos suportados pelo adjudicatário. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

 Anexo I – mapa resumo de medições 

 Caderno de encargos e respetivo anexo 
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Anexo I ao Programa

 OBRA:

 LOCAL:Lisboa - Edifício Satélite

REFª #REF!

PÁG. Nº

ART.º DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE TOTAL

NOTAS:

ART.º DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE TOTAL

1 Fornecimento e montagem de fonte de

alimentação ininterrupta (UPS) de 125 KW

escalável até 500 KW, equipada com uma

potência efectiva de 275 kW/kVA, de acordo

com as especificações do Anexo I do Caderno

de Encargos (especificações técnicas),

incluindo todos os acessórios necessários ao

seu correcto funcionamento.

Un 1,00

2 Fornecimento e montagem de Quadro de

Protecção Individual de cada Banco de Baterias,

de acordo com as especificações do Anexo I do

Caderno de Encargos (especificações técnicas),

incluindo todos os acessórios necessários ao

seu correcto funcionamento.

Un 1,00

3 Fornecimento e montagem de baterias para a

nova UPS (250 KW 30+30 minutos), de acordo

com as especificações do Anexo I do Caderno

de Encargos (especificações técnicas),

incluindo todos os acessórios necessários ao

seu correcto funcionamento.

Un 192,00

4 Fornecimento e montagem de baterias para a

UPS existente (250 KW 30+30 minutos), de

acordo com as especificações do Anexo I do

Caderno de Encargos (especificações técnicas),

incluindo todos os acessórios necessários ao

seu correcto funcionamento.

Un 192,00

5 Fornecimento e montagem de estante para 96

baterias
Un 4,00

6 Fornecimento e montagem de disjuntor extraível

de 800 A - para a alimentação da UPS

(incluindo todo o material para o seu perfeito

funcionamento, apoio para o disjuntor,

barramento flexível, terminais, etc.)

Un 1,00

 - Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo LNEC.

 - Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu perfeito acabamento.

Fornecimento e montagem de Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS), baterias e quatro bastidores de distribuição de energia

- Está compreendido nos artigos todos os trabalhos preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e acessórios, necessários à sua execução

e perfeito acabamento.

 - Estão incluidos nos artigos todos os trabalhos de construção civil necessários em instalação e montagem de equipamentos e redes.

- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Adjudicatário, quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar na sua execução,

pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos trabalhos.

- Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as medidas necessárias á

sua perfeita conservação e colocados em depósito ou em vazadouro do adjudicatário, tudo conforme indicações da da DSIE. 

 - Em todos os materiais e equipamentos, deve ser considerada a marcação CE.

MAPA RESUMO de MEDIÇÕES

 DATA: abril de 2019

 DONO OBRA:  AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA
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Anexo I ao Programa

 OBRA:

 LOCAL:Lisboa - Edifício Satélite

REFª #REF!

PÁG. Nº

ART.º DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE TOTAL

Fornecimento e montagem de Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS), baterias e quatro bastidores de distribuição de energia

MAPA RESUMO de MEDIÇÕES

 DATA: abril de 2019

 DONO OBRA:  AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

7 Fornecimento e montagem de Cabo RZ1K-AS+

185 mm2, a ser instalado entre o QGBT e a

UPS
m 200,00

8 Fornecimento e montagem de Cabo Cabo RZ1K-

AS+ 150 mm2, a ser instalado entre UPS e

Quadro de Baterias
m 250,00

9 Fornecimento e montagem de Cabo RZ1K-AS+

185 mm2, a ser instalado entre quadro de

baterias e e as baterias da nova UPS
m 150,00

10 Fornecimento e montagem de Cabo RZ1K-AS+

185 mm2, a ser instalado entre quadro de

baterias e as bateria da UPS existente
m 150,00

11 Fornecimento e montagem de armário de

distribuição que deverá ser dimensionado para a 

potência máxima de 277 kW/kVA, de acordo

com as suas especificações do Anexo I do

Caderno de Encargos (especificações técnicas),

incluindo todos os acessórios necessários ao

seu correcto funcionamento.

Un 4,00

12 fornecimento e montagem de Cabo RZ1K-AS+

de 120 mm2, instalado entre UPS e PDUs m 1000,00

13 Fornecimento e montagem de módulos de

disjuntores a serem colocados nos armários de

distribuição, com as suas especificações de

acordo com o Anexo I do Caderno de Encargos

(especificações técnicas), incluindo todos os

acessórios necessários ao seu correcto

funcionamento.

13.1 Módulos monofásicos de 3x16 A, com três

cabos, de três fios cada, de secção de acordo

com o fabricante e fichas monofásicas CEE

(IEC309) de 16 A, com comprimentos de

300cm, 360cm, 420cm

Un 15,00

13.2 Módulos monofásicos de 3x32 A, com três

cabos, de três fios, cada de secção de acordo

com o fabricante e fichas monofásicas CEE

(IEC309) de 32 A, com comprimentos de

300cm, 360cm, 420cm

Un 30,00

13.3 Módulos trifásicos de 32 A, com cabo de cinco

fios de secção de acordo com o fabricante e

ficha trifásica CEE (IEC309) de 32 A, com

comprimento de 380cm

Un 7,00

14 Fornecimento e montagem de Automatic

Transfer Switches, com as suas especificações

de acordo com o Anexo I do Caderno de

Encargos (especificações técnicas), incluindo

todos os acessórios necessários ao seu correcto 

funcionamento.
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Anexo I ao Programa

 OBRA:

 LOCAL:Lisboa - Edifício Satélite

REFª #REF!

PÁG. Nº

ART.º DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE TOTAL

Fornecimento e montagem de Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS), baterias e quatro bastidores de distribuição de energia

MAPA RESUMO de MEDIÇÕES

 DATA: abril de 2019

 DONO OBRA:  AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

14.1 Com a corrente máxima de saída de 16 A Un 5,00

14.2 Com a corrente máxima de saída de 32 A Un 5,00

15 Fornecimento e montagem de chicotes, para

serem instalados entre os armários de

distribuição e os bastidores informáticos,

compostos pelo seguintes materiais (vários

tamanhos):

15.1 Cabo SZ1K-AS+ de 3G2,5 mm2 m 350,00

15.2 Cabo SZ1K-AS+ de 3G4 mm2 m 750,00

15.3 Cabo SZ1K-AS+ de 5G4 mm2 m 100,00

15.4 Fichas monofásicas machos tipo CEE (IEC309)

de 16 A
Un

45,00

15.5 Fichas monofásicas fêmea tipo CEE IEC309) de

16 A
Un

45,00

15.6 Fichas monofásicas machos tipo CEE IEC309)

de 32 A
Un

90,00

15.7 Fichas monofásicas fêmea tipo CEE (IEC309)

de 32 A
Un

90,00

15.8 Ficha trifásica machos tipo CEE (IEC309) de 32

A
Un

7,00

15.9 Ficha trifásica fêmea tipo CEE (IEC309) de 32 A
Un

7,00

16
Fornecimento e montagem de calha aramada

em varão de aço electrosoldado de diâmetro 4,8

mm, tamanho 500x55, igual há existente,

incluindo todos os acessórios (suportes, uniões,

fixações, etc.) necessários ao seu correcto

funcionamento, de acordo com especificações

do Anexo I do Caderno de Encargos

(especificações técnicas):

16.1 Sem tampa m 70,00

16.2 Com tampa m 15,00

17 Fornecimento e montagem de Quadro Eléctrico

de Cargas criticas e respectiva alimentação de

acordo com desenho e especificações do Anexo

I do Caderno de Encargos (especificações

técnicas).

Vg 1,00

18
Execução de uma rede de terras, a interligar

todos os pés do chão falso em Trança de Terra

23x2,5, incluindo o fornecimento de bimetálicos

de ligação e todos os acessórios (suportes,

uniões, fixações, etc.) necessários ao seu

correcto funcionamento, de acordo com

especificações do Anexo I do Caderno de

Encargos (especificações técnicas):

m 600,00
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Anexo I ao Programa

 OBRA:

 LOCAL:Lisboa - Edifício Satélite

REFª #REF!

PÁG. Nº

ART.º DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE TOTAL

Fornecimento e montagem de Fonte de Alimentação Ininterrupta (UPS), baterias e quatro bastidores de distribuição de energia

MAPA RESUMO de MEDIÇÕES

 DATA: abril de 2019

 DONO OBRA:  AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA

19
Fornecimento e montagem de um registo corta-

fogo e de um ventilador de 500 m3/h de acordo

com especificações do Anexo I do Caderno de

Encargos (especificações técnicas)

Vg 1,00

20 Remoção e encaminhamento para reciclagem

de todas as baterias existentes
Vg 1,00

21 Remoção e encaminhamento para reciclagem

de condutas de ventilação
Vg 1,00

22
Execução de todos os trabalhos de construção

civil necessários à correcta da instalação do

equipamento eléctrico, nomeadamente abertura

e tapamento de roços, pintura das zonas

danificadas, reparação de madeiras,

tamponamento com material anti fogo, nos

atravessamentos de pisos e compartimentos,

etc.

Vg 1,00

23 Identificação dos circuitos eléctricos entre os

Armários de Distribuição e os Bastidores

Informáticos e entre as UPS e os Armários de

Distribuição, com etiquetas indeléveis, nas

respectivas extremidades e uniões de cada

circuito..

Vg 1,00

24 Trabalhos de remoção de todo equipamento

eléctrico existente substituido ou eliminado e

transporte a ecocentro, ou outro local a indicar

pela fiscalização.

Vg 1,00


	pro_19CP
	VVVV

		2019-04-29T12:32:45+0100
	Maria de Fátima Marta Ferreira




