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Bom Dia
Agradecemos desde já a consulta efetuada e vimos por este meio proceder ao envio da
estimativa de valor do mercado para assistência técnica ao software SPSS durante o ano de
2022, enviando também declaração do fabricante em como ao momento é a única entidade
parceira em Portugal para prestação dos serviços.
Fico ao inteiro dispor para qualquer outra informação ou esclarecimento que considere
necessário.
Com os melhores cumprimentos,

signature_453675090 xxxxxxxxxxxxxxxxx
T: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E: cgomes@pse.pt

Praça de Alvalade, nº 7, 11º Dto 
1700-036 Lisboa – Portugal
T: +351 213 170 910  | F: +351 213 170 919
WWW.PSE.PT

From:xxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> 
Sent: 27 April 2022 12:18
To: xxxxxxxxxxxxx@pse.pt
Cc: xxxxxxxxxxxxxxxxxx <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@at.gov.pt>; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
<xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@at.gov.pt>
Subject: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em 
exploração na AT

Bom dia

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) pretende proceder à aquisição de serviços de assistência 
técnica ao software SPSS, relativa ao ano de 2022, 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 da assistência técnica.
Por forma a evitar incongruências solicita-se ainda que nos seja fornecida a lista dos produtos, a 
data de início da assistência técnica dos produtos e os respectivos níveis de serviços, por forma a 
efectuar a comparação com os nossos registos.
Informa-se que a resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta mas 
apenas com a indicação dos itens solicitados.
Mais se solicita que, sendo caso disso, seja enviada a declaração de exclusividade/propriedade 
referente ao software em exploração na AT.

Cumprimentos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AAP - Área de Administração de Plataformas
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Assunto: Resposta á Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Software em exploração na AT : Serviços de Assistência Técnica a Software IBM SPSS para o ano de 2022 – Estimativa de preço – Refª 202204





Lisboa, 27 de Abril de 2022





Exmos Senhores



Na sequência do pedido efectuado vimos por este meio proceder ao envio de estimativa de preço relativo á renovação anual dos Serviços de Assistência Técnica a Software IBM SPSS a realizar no ano de 2022.



Assim em 2021 tivemos os seguintes contratos activos:



a) Contrato 21IN31300110, com o software : 10 users SPSS Modeler Professional, 9 users SPSS Decision Management, 9 users C&DS Scoring e 3 users SPSS Collaboration & Deployment Services – Development, válido até 31 de Março de 2022. 



b) Contrato de aquisição 21IN31300112 com 2 licenças concorrentes SPSS Modeler Premium e 3  Licenças concorrentes SPSS Standard com Base e Tables, que se encontram cobertas por manutenção até 28/6/2022



c) Contrato 21IN31300111, com 3 users SPSS Decision Management Development, 3 users SPSS Decision Management Production, 3 Power users SPSS Collaboration & Deployment Services, 1 user SPSS Server, 10 users concorrentes SPSS Modeler Professional, 2 users concorrentes SPSS Statistics Base e Tables , válido até 22/12/2022.











Respondendo ao pedido efetuado, informamos que a estimativa de preços para renovação da manutenção anual durante 2022 do software SPSS existente na Autoridade Tributária e Aduaneira é a seguinte:





d) Contrato 21IN31300110, válido até 31 de Março de 2022. 

		Qtd

		Descrição

		Preço Unitário

		Preço 



		9

		Users concorrentes SPSS Decision Management Production

		3.729,50

		33.565,50



		9

		Users C&DS Scoring

		2.531,70

		22.785,30



		10

		User Concorrentes SPSS Modeler Professional

		3.243,60

		32.436,00



		3

		Users concorrentes SPSS Collaboration & Deployment Services –Development

		3.723,00

		11.169,00



		

		Total

		

		99.955,80





O valor correspondente manutenção anual relativa ao período de 1 de Abril de 2022 a 31 de Março de 2023 é de 99.955,80 Euros + IVA.





e) Contrato 21IN31300112 válido até 28/6/2022 

		Qtd

		Descrição

		Preço Unitário

		Preço Total



		2

		Licenças concorrentes SPSS Modeler Premium 

		14.116,80

		28.233,60



		3

		Licenças concorrentes SPSS Standard com Base e Tables



		2.425,00

		7.275,00



		

		Total

		

		35.508,60





O valor correspondente manutenção anual relativa ao período de 29 de Junho de  2022 a 28 de Junho de 2023 é de 35.508,60 Euros + IVA.





f) Contrato 21IN31300111, válido até 22/12/2022. 

		Qtd

		Descrição

		Preço Unitário

		Preço Total



		3

		Users SPSS Decision Management Development

		6.507,60

		19.522,80



		3

		Users SPSS Decision Management Production

		9.608,40

		28.852,20



		3

		Power users SPSS Collaboration & Deployment Services com integração com o SPSS Modeler

		9.008,00

		27.024,00



		1

		SPSS Server

		8.870,00

		8.870,00



		8

		Users concorrentes SPSS Modeler Professional

		5.855,00

		46.840,00



		2

		Users concorrentes SPSS Statistics Base e Tables

		1.440,00

		2.880,00



		

		TOTAL

		

		133.962,00





O valor correspondente manutenção anual relativa ao período de 23 de Dezembro de 2022 a 22 de Dezembro de 2023 é de 133.962,00 Euros + IVA.



Os serviços de assistência técnica ao software acima referidos garantem:

 - Fornecimento à Autoridade Tributária e Aduaneira de actualizações gratuitas para novas versões (‘releases’), quando do seu anúncio em Portugal,

- Prioridade na prestação dos serviços técnicos

- Para acesso aos serviços contratados, a PSE disponibilizará para efeito uma chave de acesso.



Antes do final do período correspondente aos Serviços de Assistência Técnica considerados na presente proposta e para cada contrato, deverá a Autoridade Tributária e Aduaneira para continuar a assegurar a Assistência Técnica aos produtos em causa, proceder à realização de novo contrato. Caso exista interrupção da manutenção por não continuidade até ás datas referidas, deve ser solicitada proposta actualizada de valores de modo a que seja considerada a realização de upgrade.





IVA

Os preços apresentados não incluem o IVA, pelo que sobre os mesmos deve ser acrescida a taxa legal do IVA em vigôr.

 



Validade dos Preços

Os preços apresentados correspondem a uma estimativa válida por um período de 90 dias, podendo os mesmos vir a ser alterados.









Gestor do Contrato pela PSE

O gestor do contrato por parte da PSE é :

João Pequito – jpequito@pse.pt – 213170910.







Sem outro assunto de momento, subscrevo-me com os melhores cumprimentos









Carlos F Gomes

cgomes@pse.pt
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Companhia IBM Portuguesa, S.A.  
Sociedade Anónima com o Capital Social de 15.000.000€. 
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 068 801. 
Sede - Edifício “Office Oriente”, Rua do Mar da China, nº3, 1990-138 Lisboa 


 
 
 
 


DECLARAÇÃO 
[relativa à autorização para comercialização de Produtos de Software IBM e sua Subscrição e Suporte 
(S&S), para efeitos de apresentação com a proposta da PSE a entregar à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, pessoa coletiva no 600084779]  
 
 
Na qualidade de Procurador da Companhia IBM Portuguesa, S.A. pessoa coletiva 500068801, com sede 
no Edifício “Office Oriente”, na Rua do Mar da China, no3, 1990-138 Lisboa, doravante designada “IBM 
Portugal”, mediante a presente, declaro que a PSE – Produtos e Serviços de Estatística, Lda, pessoa 
coletiva 503323390, com sede na Praça de Alvalade 7-11odto, 1700-036 Lisboa, doravante designada 
“PSE”, à presente data, está nomeada como Parceiro de Negócio da IBM Portugal, para comercialização, 
em Portugal, do Software IBM e respetiva Subscrição e Suporte do Software IBM, abaixo listado (“Oferta de 
Software IBM”), tendo ainda nomeação para atuar como “Primary Support Provider (PSP)” para tal Oferta 
de Software IBM. De acordo com o contrato de “Primary Support Provider (PSP)” que a PSE tem em vigor 
com a IBM, a PSE compromete- se a fornecer o primeiro nível de suporte ao Utilizador Final e, se 
necessário, obter o segundo nível de suporte junto da IBM. A PSE é. ainda, à presente data, a única 
entidade Parceiro de Negócio da IBM Portugal com a nomeação de “Primary Support Provider (PSP)” para a 
Oferta de Software IBM seguinte, sendo tal nomeação revista periodicamente pela IBM Portugal.  
 
A Oferta de Software IBM para o qual a PSE possui a nomeação acima referida é a seguinte:  
 
Grupo de Produtos de Software 
Predictive Analytics  
 
Família de Produtos de Software 
IBM SPSS Collaboration & Deployment Services  
IBM SPSS Modeler  
IBM SPSS Statistics  
 
Mais se indica que estes Produtos de Software IBM, quando comercializados pela PSE, estão igualmente 
sujeitos aos termos e condições de licenciamento e de subscrição e suporte IBM, especificados nos 
acordos aplicáveis.  


Lisboa, 22 de Março de 2022 


 


     
_____________________________________________________________________________________ 
(Assinatura, em nome e representação, na qualidade de Procurador, da Companhia IBM Portuguesa, S.A.) 
 
Nome: Rui Manuel do Sacramento Ribeiro 
Função: IBM Brand Partner Specialist 


 


 
 







Subdireção-Geral de Sistemas de Informação
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 - 14º - 1099-013 Lisboa 
Geral: (+351) 213 834 200 
CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) 217 206 707
E-mail: isabel.maria.oliveira@at.gov.pt Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt
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