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AQUISIÇÃO DE UM MODELO DE LICENCIAMENTO EMPRESARIAL (ELA-ENTERPRISE LICENSING 
AGREEMENT), PARA LICENCIAMENTO, SUBSCRIÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE, EVOLUÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS MAINFRAME E MANUTENÇÃO DE HARDWARE, PARA 3 ANOS (2021 - 2023), REPARTIDA 
POR: 

- LOTE 1 – LICENCIAMENTO, SUBSCRIÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARE;   
- LOTE 2 – EVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS MAINFRAME E MANUTENÇÃO DE HARDWARE. 
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CAPITULO - I 
Disposições Iniciais 

 
Cláusula 1.ª Conteúdo funcional do objeto 

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 Concurso Público, com a referência 25/CP/AT/2020, que tem por objeto aquisição de 

um modelo de licenciamento empresarial (ELA-Enterprise Licensing Agreement), para Licenciamento, 

Subscrição e Suporte de Software, Evolução dos Equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware, 

ou seja de todos os produtos IBM em uso na AT, para 3 anos (2021 - 2023), repartida por: 

- Lote 1 - Licenciamento, Subscrição e Suporte de Software; 

- Lote 2 - Evolução dos Equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware. 
 

2. Enquadramento geral  

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) adotou no início da informatização do seu negócio uma 

arquitetura baseada na plataforma mainframe, remontando a sua utilização ao ano de 1986. 

Ao longo do tempo a estratégia dos sistemas de informação tem vindo a ser adaptada por forma a 

acompanhar a arquitetura dos sistemas aplicacionais tendo a plataforma mainframe acompanhado essa 

evolução. 

Ao longo dos últimos 30 anos a AT contratou à IBM os serviços de manutenção (HW e SW), suporte e 

novo licenciamento através de diversos contratos anuais. Só em 2019, com a autorização conferida pela 

RCM 71/2018, de 24 de maio e na sequência do Concurso Público 29/CP/AT/2018 a AT contratou à IBM 

por via do Modelo de Licenciamento Empresarial (ELA-Enterprise Licensing Agreement), – doravante 

designado Acordo - o licenciamento para todo o software IBM e encargos de suporte de software, bem 

como o suporte do hardware IBM, (contratos n.º 19IN31300008 e 19IN31300009). A contratação foi feita 

em 2 Lotes, à semelhança do que ora se propõe. 

O Acordo é, por definição, um contrato plurianual (3 anos) e baseia-se no binómio compromisso e 

redução de custos através da flexibilidade e previsibilidade de encargos, para além de reduzir 

drasticamente o volume dos procedimentos de contratação para esta plataforma ao consolidar acordos 

dispersos, centralizando e simplificando o processo de aquisição e reduzindo custos administrativos 

inerentes a procedimentos individuais e anuais. 
 

Apresenta ainda um conjunto de outras vantagens consideradas relevantes pela AT: 

a) Inclui todo o licenciamento de software e confere flexibilidade no crescimento orgânico 

b) Inclui a manutenção de todo o software e hardware IBM 

c) Permite acomodar a satisfação de novas necessidades com descontos pré-definidos; 
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d) Permite acomodar a satisfação de novas necessidades de SW por via de utilização do saldo CBA 

(fundo de Cross-Brand); 

e) Flexibiliza a gestão de inventário de software IBM, quer no MLC, quer em todos os outros tipos de 

licenciamento, fazendo um Mix & Match de licenças de software; 

f) Permite implementar novas Iniciativas identificadas pela AT na sequência de estudo prévio, 

acomodando os crescimentos necessários e bem assim a aquisição de novas ferramentas (que são 

mesmo necessárias e que de qualquer forma iriam ser adquiridas), ficando cobertas neste contrato as 

potenciais necessidades dos próximos 3 anos; 

g) Planifica os custos de acordo com um único plano de pagamentos, adaptado às necessidades da AT. 

 

3. Enquadramento específico da presente aquisição 

A AT realizou uma consulta preliminar (nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, 

ambos do CCP) solicitando “os valores de mercado para cada um dos componentes” a incluir no âmbito”  
 

Da análise da resposta à consulta preliminar resulta que, do ponto de vista financeiro, é mais vantajosa a 

contratação no âmbito do Acordo à semelhança do que se fez na anterior contratação. 
 

Também do ponto de vista funcional se faz uma avaliação positiva do funcionamento contratual no 

âmbito do Acordo pela experiência do contrato atualmente em vigor. Com efeito, a área de sistemas de 

informação tem tirado partido ao longo da execução do atual contrato dos mecanismos de flexibilização 

identificados nas alíneas c) a f) supra. 
 

A avaliação positiva da contratação no âmbito do Acordo determina, portanto, que ora se tenha decidido 

propor a contratação nos mesmos moldes. 
 

A presente aquisição engloba os seguintes componentes: 

1. Software MLC 

• Ambiente de Produção (centro de dados primário) – 397 MSUs (Full Cap)  

• Ambiente de Produção – MLC (centro de dados primário) 

• Ambiente DR – (centro de dados secundário) - 105 MSUs com SubCap de 10 MSU´s 

• Ambiente DR - MLC zNALC (centro de dados secundário) 

2. Software S&S (Subscription & Support) 

• IBM PA Optim & i2 

• IBM PA Filenet 

• IBM PA Guardium 

• IBM PA Datapower 

• IBM zOTC 

• Expansão Guardium 
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• Infrastructure Suite for zVM 

• MLC para zOTC - QMF/Debug 

• DBA, Watson e ICP 

• zVM adicional 

• IS zVM adicional 

• CICS PA 

• Security Server 

• Previsão de uso saldo CBA em 2020 

3. Necessidades evolutivas (Iniciativas) 

• Evolução do Repositório de Regras de negócio 

• Evolução do SW Filenet para Case Management 

• Evolução do SW Filenet para DBA 

• Federação de Informação de segurança e automação de resposta a incidentes 

• Upgrade zOTC 

4. Evolução dos Sistemas Centrais e Manutenção de Hardware 

• Evolução dos equipamentos mainframe (centro de dados primário e secundário) 

• Manutenção dos equipamentos mainframe (centro de dados primário e secundário) 

No Anexo 1 deste Caderno de Encargos, consta o detalhe relativo à componente Software MLC. 
No Anexo 2 deste Caderno de Encargos, consta o detalhe relativo à componente Necessidades 
Evolutivas (iniciativas). 
No Anexo 3 deste Caderno de Encargos, consta o detalhe relativo à componente Evolução dos 
Sistemas Centrais e manutenção de Hardware. 

 

Cláusula 2.ª Necessidades Evolutivas (Iniciativas) 

1. No Lote 1 a Autoridade Tributária e Aduaneira pretende implementar um conjunto de necessidades 

evolutivas consideradas relevantes e como uma mais valia pela área de Sistemas de Informação da 

AT, estando sistematizadas em torno de 2 áreas conforme se descrevem: 

A) Transformação Digital 

a) Evolução do Digital Business Automation (DBA) com Repositório de Regras de Negócio.  

Pretende-se a evolução do licenciamento DBA para incluir o repositório central de suporte a 

regras de negócio da AT. Este repositório permite que as regras de negócio sejam devidamente 

catalogadas, capturadas, analisadas e acessíveis de modo a tornar as decisões mais 

consistentes e automatizadas e associadas à gestão dos respetivos sistemas aplicacionais. 

b) Evolução do Filenet para Case Management com Trade-up para DBA. 
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Pretende-se a evolução do licenciamento Digital Business Automation (DBA) para incluir o 

suporte a processos de negócio baseados em Case Management. 
 

B) Segurança Integrada 

a) Federação de Informação de segurança e automação de resposta a incidentes 

Pretende-se dotar a AT de uma plataforma para concentrar a informação de gestão de 

segurança, acelerando a atividade necessária à resposta de incidentes de Segurança e 

Privacidade, no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e das boas 

práticas de Segurança. 
 

2. A implementação destas iniciativas implica a aquisição e suporte do licenciamento descrito no Anexo 

2 ao presente caderno de encargos. 

 
Cláusula 3.ª Utilização da Capacidade Instalada 

1. Para o Lote 1, no âmbito do SW MLC, para o centro primário e para o centro de dados alternativo, a 

capacidade instalada é estimada da seguinte forna: 

• Centro de dados primário: 

2021 – Fullcapacity - 397 MSU’s 

2022 – Fullcapacity - 397 MSU’s 

2023 – Fullcapacity - 397 MSU’s 

• Centro de dados alternativo 

2021– 105 MSU’s - Subcapacity de 10 MSU´s 

2022 - 105 MSU’s - Subcapacity de 10 MSU´s 

2023 - 105 MSU’s - Subcapacity de 10 MSU´s 

 

Cláusula 4.ª Preço-Base 
1. O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações 

que constituem o objeto do(s) contrato(s) é 23.246.030,99€ (vinte e três milhões, duzentos e quarenta e 

seis mil e trinta euros e noventa e nove cêntimos), S/IVA incluído, distribuído da seguinte forma pelos 2 

lotes: 

- Lote1: 17.422.193,29 € (dezassete milhões quatrocentos e vinte e dois mil, cento e noventa e três 

euros e vinte e nove cêntimos), S/IVA incluído. 
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- Lote2: 5.823.837,70 € (cinco milhões, oitocentos e vinte e três mil oitocentos e trinta e sete euros e 

setenta cêntimos), s/IVA incluído 

2. Para cada um dos Lotes 1 e 2 o preço base foi fixado com base nos preços atualizados do mercado 

obtidos através de consulta informal ao mercado realizada nos termos previstos no artigo 35.º A do CCP, 

conforme email em anexo (Anexo 4) 

 
Cláusula 5.ª Local de entrega software e prestação dos serviços 

Para cada lote 1 e 2 o local da entrega de produtos ou fornecimento dos serviços, objetos do contrato 

serão efetuados nas seguintes moradas: 

a) Centro de dados Primário - Em Lisboa, na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28; 

b) Centro de dados Secundário – No Porto, na RUA DINIZ JACINTO Nº270 (Contumil). 

 

CAPITULO - II 
Obrigações Contratuais 

Cláusula 6.ª Patentes, licenças e marcas registadas 
1. Os contraentes garantem que respeitam as normas relativas à propriedade intelectual e industrial, 

designadamente, direitos de autor, licenças, patentes e marcas registadas, relacionadas com o 

hardware, software e documentação técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade. 

2. A AT não assume qualquer responsabilidade por infrações cometidas pelo adjudicatário no âmbito 

da execução do contrato, relativamente a direitos de propriedade intelectual e industrial relacionados 

com o hardware, software e documentação técnica por este utilizado, cujos direitos e autorizações 

legais para o efeito devam por ele ser assegurados. 

 
Cláusula 7.ª Sigilo 

1. Os Contraentes obrigam-se a garantir o sigilo quanto a informação diretamente relacionada com o 

objeto do contrato, bem como tomar todas as medidas necessárias para que os seus funcionários e 

agentes 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 prestador de serviço tenha acesso relacionada 

com sistemas de segurança para proteção de informação, sistemas informáticos, sistemas de 

informação, instalações, métodos de trabalhos e core business da AT. 
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4. Carece de consentimento prévio, através da AT: 

a) A divulgação pelo adjudicatário de qualquer informação, sob qualquer forma, relacionada com o 

presente projeto 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 prestador de serviço. 

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 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 Obrigações principais do fornecedor/prestador 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou nas 

cláusulas contratuais, da celebração do(s) contrato(s) decorre para o(s) fornecedor(es)/prestador(es) de 

serviço como obrigação principal a execução dos serviços identificados na sua proposta, em 

conformidade com o presente Caderno de Encargos. 

 
Cláusula 9.ª Prazo de Entrega 

O(s) adjudicatário(s) obriga(m)-se à entrega, instalação e configuração dos bens, objeto do(s) contrato(s) 

com todos os elementos referidos no presente Caderno de Encargos, até à data limite de 30 (trinta) dias, 

contados após a produção de efeitos do contrato. 

 
Cláusula 10.ª Prazo de execução 

O(s) adjudicatário(s) obriga-se à execução do(s) contrato(s), com todos os elementos referidos no 

presente Caderno de Encargos, contados a partir da produção de efeitos do contrato e até 31 de 

dezembro de 2023. 

 
Cláusula 11.ª Nomeação de gestor 

1. A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo(s) contrato(s) a celebrar o 

_________, para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP. 

2. O (s) Adjudicatário(s) obriga(m)-se, até à data de início do contrato, a comunicar à AT, a nomeação 

do gestor de contrato responsável pelo(s) contrato(s) celebrado, bem quaisquer alterações 
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relativamente à sua nomeação, no prazo de 10 dias. O gestor deve disponibilizar à respetiva 

entidade adjudicante, contatos telefónicos de e-mail de contato direto. 

 
Cláusula 12.ª Preço contratual e formas de pagamento 

1. Pelo fornecimento objeto do(s) contrato(s), bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, a AT deve pagar ao(s) fornecedor(es) o preço 

constante da(s) proposta(s) adjudicada(s), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for 

legalmente devido.  

2. O preço referido no n.º 1 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 adjudicatário. 

3. As trocas e créditos de licenciamentos são apenas efetuadas através dos mecanismos referidos nas 

alíneas c) d) e e) do ponto 2 (Enquadramento geral) não existindo créditos de faturação. 

 

Penalidades Contratuais e Resolução 
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 receção das respetivas faturas, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento da 

obrigação correspondente.  

2. As faturas serão emitidas mensalmente, com a identificação do bem ou serviço fornecido e respetivo 

valor, com exceção da fatura relativa à evolução dos equipamentos Mainframe, que será faturado na 

totalidade após a respetiva configuração e instalação. 

3. Em caso de discordância por parte AT quanto aos valores indicados na fatura, deve esta comunicar 

ao prestador de serviço, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a 

prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas serão pagas através de 

transferência bancária. 

5. O atraso no pagamento das faturas devidas pela AT confere ao adjudicatário o direito de exigir juros 

de mora. 

 
Cláusula 14.ª Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do(s) contrato(s), a AT pode exigir do(s) 

fornecedor(es) o pagamento de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a fórmula: P = V x 
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A/n.º dias do(s) contrato(s), em que P corresponde ao montante da penalização, V ao valor do(s) 

contrato(s) e A ao número de dias de atraso. 

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, a AT tem em conta, nomeadamente, a duração da 

infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do(s) fornecedor(es) 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(s) fornecedor(es) correspondente às penalidades será deduzida, 

sem demais formalidades, na(s) fatura(s) 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(s) 

contrato(s), nos termos previstos, respetivamente, 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 dos produtos/prestador de serviço, 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, 

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 16.ª Resolução do contrato 

1. O(s) contrato(s) pode(m) ser resolvido(s) por qualquer das partes em caso de incumprimento 

definitivo, grave ou reiterado, e culposo por uma das Partes das obrigações por si assumidas no(s) 

contrato(s), nos termos gerais de Direito, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais a 

que houver lugar. 
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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 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(s) contrato(s) pode(m) também ser resolvido(s) 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/prestador de serviço: 

a) Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou má fé do fornecedor 

de serviço; 

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 de serviço 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 de serviço. 

 
Cláusula 17.ª Subcontratação 

Será permitida a subcontratação desde que autorizada pelo contraente público, conforme referido no 

artigo 319º do CCP. 

 

Cláusula 18.ª Execução da caução 

1. A caução prestada para o bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do(s) contrato(s), 

nos termos do programa do concurso, pode ser executada pela entidade adjudicante, sem 

necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes 

de mora, cumprimento defeituoso ou incumprimento definitivo pelo(s) adjudicatário(s) das suas 

obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou ainda para quaisquer 

outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na Lei. 

2. A resolução do contrato pela entidade adjudicante não impede a execução da caução, contanto que 

para isso haja motivo. 

3. A caução a que se refere a presente cláusula será liberada nos termos previstos no artigo 295.º do 

Código dos Contratos Públicos. 
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Cláusula 19.ª Foro competente 
Para resolução de todos os litígios decorrentes do(s) contrato(s) fica estipulada a competência do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 

CAPITULO - IV 
Disposições Finais 

Cláusula 20.ª Comunicações e notificações 
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do(s) contrato(s), estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicílio ou sede 

contratual de cada uma, identificados no(s) contrato(s).  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do(s) contrato(s) deve ser comunicada à 

outra parte. 

 

Cláusula 21.ª Despesas 

Correm por conta do(s) adjudicatário(s) todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude das 

obrigações emergentes do(s) contrato(s), incluindo as relativas à prestação e manutenção da caução e 

aos emolumentos devidos ao Tribunal de Contas. 

 

Cláusula 22.ª Produção de efeitos 
O(s) contrato(s) produz(em) todos os seus efeitos a partir da data do visto do Tribunal de Contas, sem 

prejuízo das disposições aplicáveis relativas à fiscalização prévia do Tribunal de Contas. 

 
Cláusula 23.ª Contagem dos prazos 

Na fase de execução do(s) contrato(s), e para efeitos do presente caderno de encargos, todos os prazos 

são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 
Cláusula 24.ª Legislação aplicável 

O(s) contrato(s) será(ão) regulado(s) pela legislação portuguesa, com expressa renúncia a qualquer 

outra. 

 
 
 
 
 
 
 
Anexos: 
I. Anexo 1 - Software MLC (1 página); 
II. Anexo 2 - Necessidades Evolutivas (3 páginas); 

III. Anexo 3 - Evolução dos Sistemas Centrais e Manutenção de Hardware (3 páginas) 
IV. Anexo 4 – Consulta preliminar ao mercado (15 páginas) 
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ANEXO 1 – SOFTWARE MLC 

 

Software MLC – Centro de dados de Lx 

Centro de dados de Lx 

•  z/OS V2 Base 
• z/OS V2 DFSMS  
• z/OS V2 DFSMS  
• z/OS V2 DFSORT 
• z/OS V2 GDDM-PGF 
• z/OS V2 RMF 
• z/OS V2 SDSF 
• z/OS V2 Security Server 
• COBOL Alternate Function 
• DB2 UDB for z/OS v11 
• CICS TS for z/OS v5 
• PSF v4 for z/OS 
• DITTO/ESA for MVS 
• PPFA/370 
• OGL/370 
• NetView Access Services v2 
• IBM SAA CSP/Runtime v2 
• IBM SAA CSP/370 AD 
Software MLC – Centro de dados do Porto 

• z/OS V2 Base 
• z/OS V2 DFSMS dsshsm 
• z/OS V2 DFSMS rmm 
• z/OS V2 DFSORT 
• z/OS V2 GDDM-PGF 
• z/OS V2 RMF 
• z/OS V2 SDSF 
• z/OS V2 Security Server 
• DB2 UDB for z/OS v11 
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ANEXO 2 - NECESSIDADES EVOLUTIVAS  

 
 
Requisitos necessários ao dimensionamento de cada uma das necessidades evolutivas 
 
As Necessidades evolutivas, consideradas relevantes e como uma mais-valia pela área de Sistemas de 

Informação da AT, estão sistematizadas em torno de 2 áreas conforme se passa a descrever: 

 

1. Transformação Digital 
• Evolução do Digital Business Automation (DBA) com Repositório de Regras de Negócio 

• Evolução do Filenet para Case Management com Trade-up para DBA 

 

2. Segurança Integrada 

• Federação de Informação de Segurança e Automação de Resposta a Incidentes 

 
 

Iniciativa: Evolução do Digital Business Automation (DBA) 
com Repositório de Regras de Negócio 1. Transformação digital 

Definição da Iniciativa 

Pretende-se a evolução do licenciamento DBA para incluir o repositório central de suporte a regras de 

negócio da AT. Este repositório permite que as regras de negócio sejam devidamente catalogadas, 

capturadas, analisadas e acessíveis de modo a tornar as decisões mais consistentes e automatizadas e 

associadas à gestão dos respectivos sistemas aplicacionais. 

Valor identificado Software 

Permite, nomeadamente: 
 

• Ajudar (equipas de desenvolvimento e utilizadores) na 

descoberta, atualização, teste, simulação e implementação de 

regras de negócio; 

• Integrar regras do IBM Operational Decision Manager (ODM) 

com praticamente qualquer aplicação central ou móvel usando 

interfaces REST, SOAP, XML ou SDKs; 

• Permitir aos utilizadores que definem as regras de negócio 

uma abordagem sem código - os modelos, testes e simulações 

são acessíveis a utilizadores não informáticos; 

• Actualizar e implementar regras de negócio minimizando os 

ciclos de desenvolvimento. 

 

IBM Digital Business 
Automation (DBA) - inclui o 
motor de regras Operational 
Digital Management (ODM)  

Configuração 

Capacidade para invocação/ 
processamento de até 139 
call’s/ regras por segundo com 
20 developers a desenvolver 
regras concorrentemente. 
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Iniciativa: Evolução do Filenet para Case Management com 
Trade-up para DBA 1. Transformação digital 

Definição da Iniciativa 

Pretende-se a evolução do licenciamento Digital Business Automation (DBA) para incluir o suporte a 

processos de negócio baseados em Case Management.  

Valor identificado Software 

 
Permite, nomeadamente: 
 

• Gerir o trabalho/ tarefas/workflow/actividades de uma forma 

mais automatizada e inteligente; 

• Aumentar a eficiência e consistência reutilizando 

componentes do processo em vários fluxos de trabalho; 

• Melhorar a experiência do utilizador interno e do contribuinte;  

• Reduzir custos, melhorar a produtividade e qualidade do 

serviço prestado; 

• Permitir aos utilizadores de negócio fazer a gestão dos seus 

fluxos de trabalho; 

• Implementar alterações rapidamente e com maior agilidade 

com base na construção e entrega rápida de aplicações 

dinâmicas centradas em conteúdo; 

• Proteger dados e cumprir regulamentos de protecção e 

retenção de dados; 

• Monitorizar processos, rastrear a participação no processo e 

facilitar a auditoria. 

IBM Digital Business 
Automation (DBA) (inclui o 
motor de Business Automation 
Workflow “Case/BPM”). 

Configuração 

Capacidade para 
processamento/ execução de 
até 6.000 cases numa janela de 
6h por  dia. 
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Iniciativa: Federação de Informação de segurança e automação 
de resposta a incidentes 2. Segurança Integrada 

Definição da Iniciativa 

Dotar a AT de uma plataforma para concentrar a informação de gestão de segurança, acelerando a 

atividade necessária à resposta de incidentes de Segurança e Privacidade, no contexto do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD) e das boas práticas de Segurança. 

Valor identificado Software 

Permite, nomeadamente: 
 

• Maior capacidade de resposta a incidentes de segurança, 

acelerando o tempo de resolução por via da orquestração, 

coordenação e automação; 

• Registar actividade:de logging de todas as atividades de todos os 

intervenientes num processo de resposta a incidentes, 

identificando inequivocamente “quem faz o quê”; 

• Cumprir o RGPD, com prazos associados ao processo de 

resposta a incidentes de privacidade de dados, que têm de ser 

feitos num período < 72h; 

• Em qualquer plataforma, em qualquer lugar suporta ambientes 

Cloud e onPrem, baseado em tecnologia de containers RedHat 

OpenShift; 

• Disponibilizar um ponto único de análise: pesquisa em Splunk, 

Guardium, Carbon Black, CrowdStrike, McAfee, ELK, e outros. 

Cloud Pak for Security  
 

Configuração 

Capacidade de agregação de 
informação e dos módulos de 
resposta a incidentes 
(Privacy, Team Management 
e Non-Production) para um 
universo de 1.500 servidores 
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ANEXO 3 - EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS CENTRAIS E MANUTENÇÃO DE HARDWARE 

 

Evolução equipamento para Centro de Dados primário (Lx) 

•  Processadores CP-crescimento de cerca de 2,6% - passar de 387 para  cerca de 397 MSUs 
•  Processadores IFL-crescimento de cerca de 17% - passar de 24 para 28 processadores  
•  Memória – crescimento de cerca de 40% - passar de 736 Gb para 1024 Gb 
Evolução equipamento para Centro de Dados secundário (Po) -> só acompanhar evolução 
tecnológica do equipamento do centro de dados de Lx 

•  Processadores CP–passar de 103 para 105 MSUs 
•  Processadores IFL- manter 8 processadores 
•  Memória–passar de 472 Gb para 512 Gb 

 

Tipo Modelo Num. Série Descrição Nível de 
Serviço 

Data de 
Inicio do 
Serviço 

Data de 
Fim  do 
Serviço 

Qde Local 

8561 T01 843D807 

 IBM z13 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 

1 Lisboa  Suporte SW Z/OS e OS390 
Grupo S/390 Z 24x7 - SBD 01/01/2021 31/12/2023 

 Upgrade z13 to z15-415 24x7 - SBD 01/01/2021 31/12/2023 

3907 zR1 84F8C17 
 IBM z13s 9x5 / NBD 01/01/2021 31/12/2023 

1 Porto 
 Upgrade z13s to zR1 9x5 / NBD 01/01/2021 31/12/2023 

7141 CTO 99C1072  SYSTEM UNIT  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7141 CTO 99C1073  SYSTEM UNIT  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRANAD  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAB  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAC  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAF  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAG  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAH  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRYLRY  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRYLRZ  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRYLTA  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRYLTB  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

WS-C3750X-
24T-S FDO1703P3JK  Catalyst 3750X 24 Port Data IP 

Base 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 
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Tipo Modelo Num. Série Descrição Nível de 
Serviço 

Data de 
Inicio do 
Serviço 

Data de 
Fim  do 
Serviço 

Qde Local 

C3KX-PWR-
350WAC AZS1703055C Catalyst 3K-X 350W AC Power 

Supply 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-PWR-
350WAC/2 AZS1703055D Catalyst 3K-X 350W AC 

Secondary Power Supply 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-NM-1G FDO17091T4D Catalyst 3K-X 1G Network 
Module option PID 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

S375XVK9TN-
15002SE   

CAT 3750X IOS UNIVERSAL 
NO MACSEC WITH WEB BASED 
DEV MGR 

24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-3KX-AC-
EU   AC Power Cord for Catalyst 3K-X 

(Europe) 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-SPWR-
30CM   Catalyst 3750X and 3850 Stack 

Power Cable 30 CM 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-STACK-
50CM   Cisco StackWise 50CM Stacking 

Cable 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-
CONSOLE-USB   Console Cable 6 ft with USB 

Type A and mini-B 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

WS-C3750X-24T-
S FDO1703P3JH Catalyst 3750X 24 Port Data IP 

Base 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-PWR-
350WAC AZS1703055G Catalyst 3K-X 350W AC Power 

Supply 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-PWR-
350WAC/2 AZS1703055L Catalyst 3K-X 350W AC 

Secondary Power Supply 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-NM-1G FDO17091SBK Catalyst 3K-X 1G Network 
Module option PID 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

S375XVK9TN-
15002SE   

CAT 3750X IOS UNIVERSAL NO 
MACSEC WITH WEB BASED 
DEV MGR 

24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-3KX-AC-EU   AC Power Cord for Catalyst 3K-X 
(Europe) 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-SPWR-
30CM   Catalyst 3750X and 3850 Stack 

Power Cable 30 CM 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-STACK-
50CM   Cisco StackWise 50CM Stacking 

Cable 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-CONSOLE-
USB   Console Cable 6 ft with USB Type 

A and mini-B 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

FI61-008 R6:001000050256 34800-208X PRIZM FICON TO 
ESCON CONVERTER 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

FI61-008 R6:001000050331 34800-208X PRIZM FICON TO 
ESCON CONVERTER 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

RH0431301   

Service Line for zLinux (L1+L2) 
for 28 IFL's   01/01/2021 31/12/2023 28 Lisboa 

Service Line for zLinux (L1+L2) 
for 8 IFL's   01/01/2021 31/12/2023 8 Porto 

RH Enterprise Linux for IBM 
System z, Premium (L3 Only) for 
28 IFL's 

  01/01/2021 31/12/2023 28 Lisboa 

RH Enterprise Linux for IBM 
System z (Disaster Recovery), 
Standard (L3-only) for 8 IFL’s 
(warm Backup) 

  01/01/2021 31/12/2023 8 Porto 
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Tipo Modelo Num. Série Descrição Nível de 
Serviço 

Data de 
Inicio do 
Serviço 

Data de 
Fim  do 
Serviço 

Qde Local 

  
RH Enterprise Linux for IBM System 
z (Disaster Recovery), Standard (L3-
only) for 7 IFL’s (cold Backup) 

  01/01/2021 31/12/2023 7 Porto 
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Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) 
XXXXX

Assunto: Resposta a Consulta Preliminar de 23 de março de 2020 

Data: 25 de março de 2020 

No seguimento da Consulta Preliminar acima referida e considerando que a Autoridade Tribu
tária e Aduaneira (AT) contratou, em 2019, à Companhia IBM Portuguesa, S.A. o Modelo de 
Licenciamento Empresarial (ELA - Enterprise Licensing Agreement/ESSO) para todo o softwa
re IBM e encargos de suporte de software, abrangendo adicionalmente o suporte do hardware 
IBM, existentes na AT para o período de 2 anos (2019 - 2020) e que tal contrato terminará a 
31 de dezembro de 2020. 

Indicando V. Exas. que pretendem proceder à aquisição de licenciamento, subscrição e supor
te de Software, evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware de todos 
os produtos IBM em uso na AT, para o período de 3 anos (2021 - 2023), apresentamos, deste 
modo, a solicitada estimativa de valor de mercado para cada um dos componentes identifica
dos no Anexo 1 da Consulta Preliminar, bem como a estimativa de valor para cada um dos 

dois Lotes nos moldes contratuais atualmente em vigor entre a AT e a IBM: 

Produção Lisboa - MSUs 

Produção Lisboa- MLC 

Tabela de Valores Estimados 

Produção Lisboa- MLC CSP (até 2018) 

DR Porto - MSUs 

DR Porto - MLC zNALC 

2021 

Full Cap de397 

4 000 783 

Sub Cap 10 de 105 

149 444 

2022 

� �··J : 

Fui I Cap de 397 Fui I Cap de 397 

4 169 144 4 335 910 

Sub Cap 10 de 105 Sub Cap 10 de 105 

94 141 

2. Software S&S instalado 1 399 527 1441 513 1484 758 

IBM PA Optim & i2 48 508 49 963 51 462 

IBM PA Filenet 200 411 206 423 212 616 

IBM PAGuardiam 99 026 101 997 105 057 

IBM PA Datapower 41 145 42 380 43 651 

IBMzOTC 138 431 142 584 146 862 

Expansão Guardium (ESSO 2019) 66 696 68 697 70 757 

lnfrastructure Suite for zVM (ESSO 2019) 58 408 60 161 61 965 

MLC para zOTC -QMF/Debug (ESSO 2019) 427 697 440 528 453 744 

Extras (DBA, Watson, ICP) (ESSO 2019) 167 259 172 276 177 445 

zVM adicional (Saldo CBA ESSO 2019) 28 926 29 794 30 687 

IS zVM adicional (Saldo CBA ESSO 2019) 20 514 21129 21 763 

CICS PA (Saldo CBA ESSO 2019) 10 858 11 183 11519 

Security Server (Saldo CBA ESSO 2019) 15 676 16 146 16 630 

Previsão de uso do Saldo CBA ESSO em 2020 (= a 2019) 75 973 78 252 

3. Necessidades evolutivas 2021-2023 1 210 140 247 315 255 088 

Evolução do Repositório de Regras de negócio 

Evolução do Filenet para Case Management 838 518 172 735 177 917 

Evolução (Trade-up) do Filenet para DBA 

Upgrade zOTC consequência do upgrades dos sistemas Mainframe 95 505 17 700 18 585 

Federação de Informação de Segurança e Automação de Resposta a Incidentes 276 117 56 880 

Total da Continuidade SW 2021-2023 6 759 895 5 952 113 6174 666 

Lote 1-Licenciamento, subscrição e suporte de Software (ESSO) para o triénio 2021-2023 5 732 389,50 5 800 803, 79 5 889 000,00 
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4. Sistemas Centrais 

Evolução do Mainframe do Centro Primário 

Evolução do Mainframe do Centro Secundário 

Manutenção do Mainframe do Centro Primário 

2 143 600 

1 384 188 

--...- -

- --

- - - ----

-

-

-

- -

.......... ----

- - -�-
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1 463 320 1 508 288 

Total da Continuidade HW 3 527 788 1 463 320 1 508 288 

Lote 2 -Evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de HW para o triénio 2021-2023 3 313 787,90 1236 064,40 1273 985,40 

Estes valores estão expressos em Euros e apenas são válidos com as seguintes condições: 
o A faturação é mensal não-uniforme, com pagamento das faturas em 30 dias após rece

ção.
o Não existem créditos motivados por retirada de manutenção de licenciamento ou de

equipamentos, bem como pela retirada de licenciamento.
o O valor de 2.143.600€ correspondente à Evolução dos Equipamentos em "4. Sistemas

Centrais" é faturado após as respetivas instalações, efetuadas no início do contrato.
o Os valores em "1. Software MLC instalado" apenas são válidos com as evoluções dos 2

Mainframes em "4. Sistemas Centrais".
o Os valores de Manutenção em "4. Sistemas Centrais" apenas são válidos com as evo

luções dos 2 Mainframes no mesmo ponto "4. Sistemas Centrais".
o Os preços acima, são válidos desde que o futuro contrato seja iniciado no dia seguinte

à data de termo do atual contrato em vigor e pelo período de 3 anos.

o Estes valores não incluem IVA à taxa legal em vigor.

o Todos os produtos e serviços IBM acima elencados assumem as condições usuais de
fornecimento IBM que regem tais fornecimentos.

Esperando que com a presente se tenham cumpridos todos os requisitos solicitados somos 
atentamente, e caso careçam de algum esclarecimento adicional agradecemos o Vosso con
tacto. 

Sem outro assunto de momento apresentamos os nossos melhores cumprimentos somos 
atentamente, 

XXXXX 
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De: XXXXX
Para: XXXXX
Cc: XXXXX; XXXXX
Assunto: Resposta à Consulta preliminar nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do

CCP
Data: quarta-feira, 25 de março de 2020 15:14:57
Anexos: ATT00001.png

ANEXO 1.docx
Anexo 2 (MLC).docx
Anexo 3 (necessidades evolutivas).docx
Anexo 4 (evolução sist_centrais e manutenção de hardware)a.docx
AT - Resposta à consulta preliminar (25Março2020).pdf

XXXXX 
No seguimento da Consulta Preliminar abaixo referida e considerando que a 
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) contratou, em 2019, à Companhia IBM 
Portuguesa, S.A. o Modelo de Licenciamento Empresarial (ELA - Enterprise Licensing 
Agreement/ESSO) para todo o software IBM e encargos de suporte de software, 
abrangendo adicionalmente o suporte do hardware IBM, existentes na AT para o 
período de 2 anos (2019 - 2020) e que tal contrato terminará a 31 de dezembro de 
2020. 

Indicando V. Exas. que pretendem proceder à aquisição de licenciamento, subscrição e 
suporte de Software, evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de 
Hardware de todos os produtos IBM em uso na AT, para o período de 3 anos (2021 -
2023), apresentamos, deste modo em anexo, a solicitada estimativa de valor de 
mercado para cada um dos componentes identificados no Anexo 1 da Consulta 
Preliminar, bem como a estimativa de valor para cada um dos dois Lotes nos moldes 
contratuais atualmente em vigor entre a AT e a IBM. 

Com os melhores cumprimentos,
XXXXX

IBM Portugal

From: 
To:     

 XXXXX@at.gov.pt> "XXXXX@pt.ibm.com XXXXX@pt.ibm.com)" 
 XXXXX@pt.ibm.com>

Cc:      "XXXXX@at.gov.pt>, "XXXXX"
<XXXXX@at.gov.pt>
Date:       23/03/2020 12:21
Subject:  [EXTERNAL] Consulta preliminar nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º,
ambos do CCP

À Companhia IBM Portuguesa SA
XXXXX

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) contratou, em 2019, à IBM Portuguesa, 
S.A. o Modelo de Licenciamento Empresarial (ELA - Enterprise Licensing 
Agreement) para todo o software IBM e encargos de suporte de software,

mailto:LBARATA@pt.ibm.com
mailto:Fernanda.Santos.Cunha@at.gov.pt
mailto:Maria.Jose.Grazina@at.gov.pt
mailto:Mario.Martins.Campos@at.gov.pt
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ANEXO 1

Consulta preliminar 

(nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP) 

para aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de Software, evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware, para o período de 3 anos (2021 - 2023)

		1. Software MLC instalado



		Produção Lisboa - MSUs (397)



		Produção Lisboa - MLC



		DR Porto - MSUs 10 (105)



		DR Porto - MLC zNALC





NOTA: para efeitos de resposta ao ponto 1. ter em conta o Anexo 2 a esta consulta preliminar.



		2. Software S&S instalado



		IBM PA Optim & i2



		IBM PA Filenet



		IBM PA Guardium



		IBM PA Datapower



		IBM zOTC



		Expansão Guardium



		Infrastructure Suite for zVM



		MLC para zOTC - QMF/Debug 



		Extras (DBA, Watson, ICP)



		zVM adicional 



		IS zVM adicional



		CICS PA 



		Security Server 



		Previsão de uso do Saldo CBA ESSO em 2020 (= a 2019)



		





		3. Necessidades evolutivas 2021-2023



		Evolução do Repositório de Regras de negócio



		Evolução do Filenet para Case Management



		Evolução (Trade-up) do Filenet para DBA



		Upgrade zOTC consequência do upgrades dos sistemas Mainframe



		Federação de Informação de Segurança e Automação de Resposta a Incidentes



		NOTA: para efeitos de resposta ao ponto 3. ter em conta o Anexo 3 a esta consulta preliminar.









		4. Sistemas Centrais



		Evolução do Mainframe do Centro Primário



		Evolução do Mainframe do Centro Secundário



		Manutenção do Mainframe do Centro Primário



		Manutenção do Mainframe do Centro Secundário





NOTA: para efeitos de resposta ao ponto 4. ter em conta o Anexo 4 a esta consulta preliminar.
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ANEXO 2 - MLC

Consulta preliminar 

(nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP) 

para aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de Software, evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware, para o período de 3 anos (2021 - 2023)

		Software MLC – Centro de dados de Lx



		Centro de dados de Lx



		·  z/OS V2 Base



		· z/OS V2 DFSMS dsshsm



		· z/OS V2 DFSMS rmm



		· z/OS V2 DFSORT



		· z/OS V2 GDDM-PGF



		· z/OS V2 RMF



		· z/OS V2 SDSF



		· z/OS V2 Security Server



		· COBOL Alternate Function



		· DB2 UDB for z/OS v11



		· CICS TS for z/OS v5



		· PSF v4 for z/OS



		· DITTO/ESA for MVS



		· PPFA/370



		· OGL/370



		· NetView Access Services v2



		· IBM SAA CSP/Runtime v2



		· IBM SAA CSP/370 AD



		Software MLC – Centro de dados do Porto



		· z/OS V2 Base



		· z/OS V2 DFSMS dsshsm



		· z/OS V2 DFSMS rmm



		· z/OS V2 DFSORT



		· z/OS V2 GDDM-PGF



		· z/OS V2 RMF



		· z/OS V2 SDSF



		· z/OS V2 Security Server



		· DB2 UDB for z/OS v11
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ANEXO 3 – NECESSIDADES EVOLUTIVAS 



Consulta preliminar 

(nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP) 

para aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de Software, evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware, para o período de 3 anos (2021 - 2023)









Nas páginas seguintes apresentam-se os requisitos necessários ao dimensionamento de cada uma das necessidades evolutivas elencadas no ponto 3. do Anexo 1 a esta consulta preliminar.



As necessidades evolutivas, consideradas relevantes e como uma mais-valia pela área de Sistemas de Informação da AT, estão sistematizadas em torno de 2 áreas conforme se passa a descrever:



1. Transformação Digital

· Evolução do Digital Business Automation (DBA) com Repositório de Regras de Negócio

· Evolução do Filenet para Case Management

· Evolução (Trade-up) do Filenet para DBA







2. Segurança Integrada

· Federação de Informação de Segurança e Automação de Resposta a Incidentes












		Iniciativa: Evolução do Digital Business Automation (DBA) com Repositório de Regras de Negócio

		1. Transformação digital



		Definição da Iniciativa



		Pretende-se a evolução do licenciamento DBA para incluir o repositório central de suporte a regras de negócio da AT. Este repositório permite que as regras de negócio sejam devidamente catalogadas, capturadas, analisadas e acessíveis de modo a tornar as decisões mais consistentes e automatizadas e associadas à gestão dos respectivos sistemas aplicacionais.



		Valor identificado

		Software



		Permite, nomeadamente:



· Ajudar (equipas de desenvolvimento e utilizadores) na descoberta, atualização, teste, simulação e implementação de regras de negócio;

· Integrar regras do IBM Operational Decision Manager (ODM) com praticamente qualquer aplicação central ou móvel usando interfaces REST, SOAP, XML ou SDKs;

· Permitir aos utilizadores que definem as regras de negócio uma abordagem sem código - os modelos, testes e simulações são acessíveis a utilizadores não informáticos;

· Actualizar e implementar regras de negócio minimizando os ciclos de desenvolvimento.



		IBM Digital Business Automation (DBA) - inclui o motor de regras Operational Digital Management (ODM) 



		· 

		Configuração



		· 

		Capacidade para invocação/ processamento de até 139 call’s/ regras por segundo com 20 developers a desenvolver regras concorrentemente.












		Iniciativa: Evolução do Filenet para Case Management

		1. Transformação digital



		Definição da Iniciativa



		Pretende-se a evolução do licenciamento Digital Business Automation (DBA) para incluir o suporte a processos de negócio baseados em Case Management. 



		Valor identificado

		Software



		Permite, nomeadamente:



· Gerir o trabalho/ tarefas/workflow/actividades de uma forma mais automatizada e inteligente;

· Aumentar a eficiência e consistência reutilizando componentes do processo em vários fluxos de trabalho;

· Melhorar a experiência do utilizador interno e do contribuinte; 

· Reduzir custos, melhorar a produtividade e qualidade do serviço prestado;

· Permitir aos utilizadores de negócio fazer a gestão dos seus fluxos de trabalho;

· Implementar alterações rapidamente e com maior agilidade com base na construção e entrega rápida de aplicações dinâmicas centradas em conteúdo;

· Proteger dados e cumprir regulamentos de protecção e retenção de dados;

· Monitorizar processos, rastrear a participação no processo e facilitar a auditoria.

		IBM Digital Business Automation (DBA) (inclui o motor de Business Automation Workflow “Case/BPM”).



		

		Configuração



		

		Capacidade para processamento/ execução de até 6.000 cases numa janela de 6h por  dia.
















		Iniciativa: Federação de Informação de segurança e automação de resposta a incidentes

		2. Segurança Integrada



		Definição da Iniciativa



		Dotar a AT de uma plataforma para concentrar a informação de gestão de segurança, acelerando a atividade necessária à resposta de incidentes de Segurança e Privacidade, no contexto do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) e das boas práticas de Segurança.



		Valor identificado

		Software



		Permite, nomeadamente:



· Maior capacidade de resposta a incidentes de segurança, acelerando o tempo de resolução por via da orquestração, coordenação e automação;

· Registar actividade:de logging de todas as atividades de todos os intervenientes num processo de resposta a

· incidentes, identificando inequivocamente “quem faz o quê”;

· Cumprir o RGPD, com prazos associados ao processo de resposta a incidentes de privacidade de dados, que têm de ser feitos num período < 72h;

· Em qualquer plataforma, em qualquer lugar suporta ambientes Cloud e onPrem, baseado em tecnologia de containers RedHat OpenShift;

· Disponibilizar um ponto único de análise: pesquisa em Splunk, Guardium, Carbon Black, CrowdStrike, McAfee, ELK, e outros.

		Cloud Pak for Security 





		

		Configuração



		

		Capacidade de agregação de

informação e dos módulos de resposta a incidentes (Privacy, Team Management e Non-Production) para um universo de 1.500 servidores
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ANEXO 4 - EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS CENTRAIS E MANUTENÇÃO DE HARDWARE

Consulta preliminar 

(nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP) 

para aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de Software, evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware, para o período de 3 anos (2021 - 2023)

		Evolução equipamento para Centro de Dados primário (Lx)



		·  Processadores CP-crescimento de cerca de 2,6% - passar de 387 para  cerca de 397 MSUs



		·  Processadores IFL-crescimento de cerca de 17% - passar de 24 para 28 processadores 



		·  Memória – crescimento de cerca de 40% - passar de 736 Gb para 1024 Gb



		Evolução equipamento para Centro de Dados secundário (Po) -> só acompanhar evolução tecnológica do equipamento do centro de dados de Lx



		·  Processadores CP–passar de 103 para 105 MSUs



		·  Processadores IFL- manter 8 processadores



		·  Memória–passar de 472 Gb para 512 Gb







		Tipo

		Modelo

		Num. Série

		Descrição

		Nível de Serviço

		Data de Inicio do Serviço

		Data de Fim  do Serviço

		Qde

		Local



		8561

		T01

		843D807

		 IBM z13

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		

		

		

		 Suporte SW Z/OS e OS390 Grupo S/390 Z

		24x7 - SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		

		



		

		

		

		 Upgrade z13 to z15-415

		24x7 - SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		

		



		3907

		zR1

		84F8C17

		 IBM z13s

		9x5 / NBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Porto



		

		

		

		 Upgrade z13s to zR1

		9x5 / NBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		

		



		7141

		CTO

		99C1072

		 SYSTEM UNIT 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7141

		CTO

		99C1073

		 SYSTEM UNIT 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRANAD

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRXNAB

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRXNAC

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRXNAF

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRXNAG

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRXNAH

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRYLRY

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRYLRZ

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRYLTA

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		7978

		CTO

		KDRYLTB

		 IBM SYSTEM X3550 

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		WS-C3750X-24T-S

		FDO1703P3JK 

		Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa







		Tipo

		Modelo

		Num. Série

		Descrição

		Nível de Serviço

		Data de Inicio do Serviço

		Data de Fim  do Serviço

		Qde

		Local



		C3KX-PWR-350WAC

		AZS1703055C

		Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		C3KX-PWR-350WAC/2

		AZS1703055D

		Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		C3KX-NM-1G

		FDO17091T4D

		Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		S375XVK9TN-15002SE

		 

		CAT 3750X IOS UNIVERSAL NO MACSEC WITH WEB BASED DEV MGR

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		CAB-3KX-AC-EU

		 

		AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe)

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		CAB-SPWR-30CM

		 

		Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		CAB-STACK-50CM

		 

		Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		CAB-CONSOLE-USB

		 

		Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		WS-C3750X-24T-S

		FDO1703P3JH

		Catalyst 3750X 24 Port Data IP Base

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		C3KX-PWR-350WAC

		AZS1703055G

		Catalyst 3K-X 350W AC Power Supply

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		C3KX-PWR-350WAC/2

		AZS1703055L

		Catalyst 3K-X 350W AC Secondary Power Supply

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		C3KX-NM-1G

		FDO17091SBK

		Catalyst 3K-X 1G Network Module option PID

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		S375XVK9TN-15002SE

		 

		CAT 3750X IOS UNIVERSAL NO MACSEC WITH WEB BASED DEV MGR

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		CAB-3KX-AC-EU

		 

		AC Power Cord for Catalyst 3K-X (Europe)

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		CAB-SPWR-30CM

		 

		Catalyst 3750X and 3850 Stack Power Cable 30 CM

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		CAB-STACK-50CM

		 

		Cisco StackWise 50CM Stacking Cable

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		CAB-CONSOLE-USB

		 

		Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		FI61-008

		R6:001000050256

		34800-208X PRIZM FICON TO ESCON CONVERTER

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		FI61-008

		R6:001000050331

		34800-208X PRIZM FICON TO ESCON CONVERTER

		24x7 / SBD

		01/01/2021

		31/12/2023

		1

		Lisboa



		RH0431301

		 

		Service Line for zLinux (L1+L2) for 28 IFL's

		 

		01/01/2021

		31/12/2023

		28

		Lisboa



		

		

		Service Line for zLinux (L1+L2) for 8 IFL's

		 

		01/01/2021

		31/12/2023

		8

		Porto



		

		

		RH Enterprise Linux for IBM System z, Premium (L3 Only) for 28 IFL's

		 

		01/01/2021

		31/12/2023

		28

		Lisboa



		

		

		RH Enterprise Linux for IBM System z (Disaster Recovery), Standard (L3-only) for 8 IFL’s (warm Backup)

		 

		01/01/2021

		31/12/2023

		8

		Porto









		Tipo

		Modelo

		Num. Série

		Descrição

		Nível de Serviço

		Data de Inicio do Serviço

		Data de Fim  do Serviço

		Qde

		Local



		

		

		RH Enterprise Linux for IBM System z (Disaster Recovery), Standard (L3-only) for 7 IFL’s (cold Backup)

		 

		01/01/2021

		31/12/2023

		7

		Porto











		



		

		

		



		

		

		





MOD 4.3



		



		DocBaseV/2020	3 / 3







image1.png






 
 
Companhia IBM Portuguesa, S.A.     
Sociedade Anónima com o Capital Social € 15.000.000    
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                 Página nº:  1 de 2. 


      Autoridade Tributária e Aduaneira (AT)   
      Exma Srª Drª Fernanda Santos Cunha 
 
 
Assunto: Resposta a Consulta Preliminar de 23 de março de 2020 
 
Data: 25 de março de 2020 
 
No seguimento da Consulta Preliminar acima referida e considerando que a Autoridade Tribu-
tária e Aduaneira (AT) contratou, em 2019, à Companhia IBM Portuguesa, S.A. o Modelo de 
Licenciamento Empresarial (ELA - Enterprise Licensing Agreement/ESSO) para todo o softwa-
re IBM e encargos de suporte de software, abrangendo adicionalmente o suporte do hardware 
IBM, existentes na AT para o período de 2 anos (2019 - 2020) e que tal contrato terminará a 
31 de dezembro de 2020. 
 
Indicando V. Exas. que pretendem proceder à aquisição de licenciamento, subscrição e supor-
te de Software, evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware de todos 
os produtos IBM em uso na AT, para o período de 3 anos (2021 - 2023), apresentamos, deste 
modo, a solicitada estimativa de valor de mercado para cada um dos componentes identifica-
dos no Anexo 1 da Consulta Preliminar, bem como a estimativa de valor para cada um dos 
dois Lotes nos moldes contratuais atualmente em vigor entre a AT e a IBM: 
 


 
 


Tabela de Valores Estimados 2021 2022 2023


1. Software MLC instalado 4 150 227 4 263 285 4 434 819
Produção Lisboa - MSUs Full Cap de 397 Full Cap de 397 Full Cap de 397
Produção Lisboa - MLC 4 000 783 4 169 144 4 335 910
Produção Lisboa - MLC CSP (até 2018)
DR Porto - MSUs Sub Cap 10 de 105 Sub Cap 10 de 105 Sub Cap 10 de 105
DR Porto - MLC zNALC 149 444 94 141 98 909
2. Software S&S instalado 1 399 527 1 441 513 1 484 758
IBM PA Optim & i2 48 508 49 963 51 462
IBM PA Filenet 200 411 206 423 212 616
IBM PA Guardiam 99 026 101 997 105 057
IBM PA Datapower 41 145 42 380 43 651
IBM zOTC 138 431 142 584 146 862
Expansão Guardium (ESSO 2019) 66 696 68 697 70 757
Infrastructure Suite for zVM (ESSO 2019) 58 408 60 161 61 965
MLC para zOTC - QMF/Debug (ESSO 2019) 427 697 440 528 453 744
Extras (DBA, Watson, ICP) (ESSO 2019) 167 259 172 276 177 445
zVM adicional (Saldo CBA ESSO 2019) 28 926 29 794 30 687
IS zVM adicional (Saldo CBA ESSO 2019) 20 514 21 129 21 763
CICS PA (Saldo CBA ESSO 2019) 10 858 11 183 11 519
Security Server (Saldo CBA ESSO 2019) 15 676 16 146 16 630
Previsão de uso do Saldo CBA ESSO em 2020 (= a 2019) 75 973 78 252 80 599


3. Necessidades evolutivas 2021-2023 1 210 140 247 315 255 088
Evolução do Repositório de Regras de negócio
Evolução do Filenet para Case Management
Evolução (Trade-up) do Filenet para DBA
Upgrade zOTC consequência do upgrades dos sistemas Mainframe 95 505 17 700 18 585
Federação de Informação de Segurança e Automação de Resposta a Incidentes 276 117 56 880 58 586


Total da Continuidade SW 2021-2023 6 759 895 5 952 113 6 174 666


Lote 1 – Licenciamento, subscrição e suporte de Software (ESSO) para o triénio 2021-2023 5 732 389,50 5 800 803,79 5 889 000,00


838 518 172 735 177 917
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Estes valores estão expressos em Euros e apenas são válidos com as seguintes condições: 


o A faturação é mensal não-uniforme, com pagamento das faturas em 30 dias após rece-
ção. 


o Não existem créditos motivados por retirada de manutenção de licenciamento ou de 
equipamentos, bem como pela retirada de licenciamento. 


o O valor de 2.143.600€ correspondente à Evolução dos Equipamentos em "4. Sistemas 
Centrais" é faturado após as respetivas instalações, efetuadas no início do contrato. 


o Os valores em "1. Software MLC instalado" apenas são válidos com as evoluções dos 2 
Mainframes em "4. Sistemas Centrais". 


o Os valores de Manutenção em "4. Sistemas Centrais" apenas são válidos com as evo-
luções dos 2 Mainframes no mesmo ponto "4. Sistemas Centrais". 


o Os preços acima, são válidos desde que o futuro contrato seja iniciado no dia seguinte 
à data de termo do atual contrato em vigor e pelo período de 3 anos. 


o Estes valores não incluem IVA à taxa legal em vigor. 
o Todos os produtos e serviços IBM acima elencados assumem as condições usuais de 


fornecimento IBM que regem tais fornecimentos. 
 
Esperando que com a presente se tenham cumpridos todos os requisitos solicitados somos 
atentamente, e caso careçam de algum esclarecimento adicional agradecemos o Vosso con-
tacto. 
  
Sem outro assunto de momento apresentamos os nossos melhores cumprimentos somos 
atentamente, 
 


 
Luis Barata 


4. Sistemas Centrais


Evolução do Mainframe do Centro Primário
Evolução do Mainframe do Centro Secundário
Manutenção do Mainframe do Centro Primário
Manutenção do Mainframe do Centro Secundário
Total da Continuidade HW 3 527 788 1 463 320 1 508 288


Lote 2 - Evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de HW para o triénio 2021-2023 3 313 787,90 1 236 064,40 1 273 985,40


1 384 188 1 463 320 1 508 288


2 143 600







abrangendo adicionalmente o suporte do hardware IBM, existentes na AT para o
período de 2 anos (2019 - 2020).
Uma vez que este contrato irá terminar a 31 de dezembro de 2020 e dado que a
AT pretende proceder à aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de
Software, evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware, ou
seja de todos os produtos IBM em uso na AT, para o período de 3 anos (2021 -
2023), solicita-se (nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º,
ambos do CCP) que nos seja fornecida, de forma clara, uma estimativa de valor
de mercado para cada um dos componentes identificados no Anexo 1.

Os valores devem ser indicados tendo em conta a divisão por cada ano e a
perspetiva de contratação em 2 lotes, a saber:

Lote 1 – Licenciamento, subscrição e suporte de Software para o triénio 2021-
2023

Lote 2 – Evolução dos equipamentos Mainframe e Manutenção de Hardware para
o triénio 2021-2023.

Mais se esclarece que:

- Para efeitos de resposta ao ponto 1 do Anexo 1 devem ser consideradas as
especificações contantes do Anexo 2.

- Para efeitos de resposta ao ponto 3 do Anexo 1 devem ser consideradas as
especificações contantes do Anexo 3.

- Para efeitos de resposta ao ponto 4 do Anexo 1 devem ser consideradas as
especificações contantes do Anexo 4.

Cumprimentos

XXXX

Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 1099-013 Lisboa
Geral: (+351) 213 834 200 - Fax: (+351) 213 834 974 XXXXX
E-mail: XXX@at.gov.pt
Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt

Salvo disposto de outra forma acima: / Unless stated otherwise above:
Companhia IBM Portuguesa, S.A. 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/


Sociedade Anónima com o Capital Social de € 15.000.000 
Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o número único fiscal e de
matrícula 500068801 
Edifício “Office Oriente” 
Rua do Mar da China, Nº 3 
Parque das Nações, 1990-138 LISBOA
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ANEXO 1 

Consulta preliminar  

(nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP) 

para aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de Software, evolução dos equipamentos 
Mainframe e Manutenção de Hardware, para o período de 3 anos (2021 - 2023) 

1. Software MLC instalado
Produção Lisboa - MSUs (397) 
Produção Lisboa - MLC 
DR Porto - MSUs 10 (105) 
DR Porto - MLC zNALC 

NOTA: para efeitos de resposta ao ponto 1. ter em conta o Anexo 2 a esta consulta preliminar. 

2. Software S&S instalado
IBM PA Optim & i2 
IBM PA Filenet 
IBM PA Guardium 
IBM PA Datapower 
IBM zOTC 
Expansão Guardium 
Infrastructure Suite for zVM 
MLC para zOTC - QMF/Debug  
Extras (DBA, Watson, ICP) 
zVM adicional  
IS zVM adicional 
CICS PA  
Security Server  
Previsão de uso do Saldo CBA ESSO em 2020 (= a 2019) 

3. Necessidades evolutivas 2021-2023
Evolução do Repositório de Regras de negócio 
Evolução do Filenet para Case Management 
Evolução (Trade-up) do Filenet para DBA 
Upgrade zOTC consequência do upgrades dos sistemas Mainframe 
Federação de Informação de Segurança e Automação de Resposta a Incidentes 
NOTA: para efeitos de resposta ao ponto 3. ter em conta o Anexo 3 a esta consulta 
preliminar. 
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4. Sistemas Centrais 
Evolução do Mainframe do Centro Primário 
Evolução do Mainframe do Centro Secundário 
Manutenção do Mainframe do Centro Primário 
Manutenção do Mainframe do Centro Secundário 

NOTA: para efeitos de resposta ao ponto 4. ter em conta o Anexo 4 a esta consulta preliminar. 
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ANEXO 2 - MLC 

Consulta preliminar  

(nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP)  

para aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de Software, evolução dos equipamentos 
Mainframe e Manutenção de Hardware, para o período de 3 anos (2021 - 2023) 

Software MLC – Centro de dados de Lx 

Centro de dados de Lx 

•  z/OS V2 Base 
• z/OS V2 DFSMS dsshsm 
• z/OS V2 DFSMS rmm 
• z/OS V2 DFSORT 
• z/OS V2 GDDM-PGF 
• z/OS V2 RMF 
• z/OS V2 SDSF 
• z/OS V2 Security Server 
• COBOL Alternate Function 
• DB2 UDB for z/OS v11 
• CICS TS for z/OS v5 
• PSF v4 for z/OS 
• DITTO/ESA for MVS 
• PPFA/370 
• OGL/370 
• NetView Access Services v2 
• IBM SAA CSP/Runtime v2 
• IBM SAA CSP/370 AD 
Software MLC – Centro de dados do Porto 

• z/OS V2 Base 
• z/OS V2 DFSMS dsshsm 
• z/OS V2 DFSMS rmm 
• z/OS V2 DFSORT 
• z/OS V2 GDDM-PGF 
• z/OS V2 RMF 
• z/OS V2 SDSF 
• z/OS V2 Security Server 
• DB2 UDB for z/OS v11 



 

 

  
  

 

1 
 

 
 
 

ANEXO 3 – NECESSIDADES EVOLUTIVAS  
 

Consulta preliminar  
(nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP)  

para aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de Software, evolução dos equipamentos 
Mainframe e Manutenção de Hardware, para o período de 3 anos (2021 - 2023) 

 
 

 
 
Nas páginas seguintes apresentam-se os requisitos necessários ao dimensionamento de cada uma das 

necessidades evolutivas elencadas no ponto 3. do Anexo 1 a esta consulta preliminar. 

 

As necessidades evolutivas, consideradas relevantes e como uma mais-valia pela área de Sistemas de 

Informação da AT, estão sistematizadas em torno de 2 áreas conforme se passa a descrever: 

 

1. Transformação Digital 
• Evolução do Digital Business Automation (DBA) com Repositório de Regras de Negócio 
• Evolução do Filenet para Case Management 
• Evolução (Trade-up) do Filenet para DBA 

 
 
 

2. Segurança Integrada 
• Federação de Informação de Segurança e Automação de Resposta a Incidentes 
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Iniciativa: Evolução do Digital Business Automation (DBA) 
com Repositório de Regras de Negócio 1. Transformação digital 

Definição da Iniciativa 

Pretende-se a evolução do licenciamento DBA para incluir o repositório central de suporte a regras de 

negócio da AT. Este repositório permite que as regras de negócio sejam devidamente catalogadas, 

capturadas, analisadas e acessíveis de modo a tornar as decisões mais consistentes e automatizadas e 

associadas à gestão dos respectivos sistemas aplicacionais. 

Valor identificado Software 

Permite, nomeadamente: 
 

• Ajudar (equipas de desenvolvimento e utilizadores) na 

descoberta, atualização, teste, simulação e implementação de 

regras de negócio; 

• Integrar regras do IBM Operational Decision Manager (ODM) 

com praticamente qualquer aplicação central ou móvel usando 

interfaces REST, SOAP, XML ou SDKs; 

• Permitir aos utilizadores que definem as regras de negócio 

uma abordagem sem código - os modelos, testes e simulações 

são acessíveis a utilizadores não informáticos; 

• Actualizar e implementar regras de negócio minimizando os 

ciclos de desenvolvimento. 

 

IBM Digital Business 
Automation (DBA) - inclui o 
motor de regras Operational 
Digital Management (ODM)  

Configuração 

Capacidade para invocação/ 
processamento de até 139 
call’s/ regras por segundo com 
20 developers a desenvolver 
regras concorrentemente. 
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Iniciativa: Evolução do Filenet para Case Management 1. Transformação digital 

Definição da Iniciativa 

Pretende-se a evolução do licenciamento Digital Business Automation (DBA) para incluir o suporte a 

processos de negócio baseados em Case Management.  

Valor identificado Software 

Permite, nomeadamente: 
 

• Gerir o trabalho/ tarefas/workflow/actividades de uma forma 

mais automatizada e inteligente; 

• Aumentar a eficiência e consistência reutilizando 

componentes do processo em vários fluxos de trabalho; 

• Melhorar a experiência do utilizador interno e do contribuinte;  

• Reduzir custos, melhorar a produtividade e qualidade do 

serviço prestado; 

• Permitir aos utilizadores de negócio fazer a gestão dos seus 

fluxos de trabalho; 

• Implementar alterações rapidamente e com maior agilidade 

com base na construção e entrega rápida de aplicações 

dinâmicas centradas em conteúdo; 

• Proteger dados e cumprir regulamentos de protecção e 

retenção de dados; 

• Monitorizar processos, rastrear a participação no processo e 

facilitar a auditoria. 

IBM Digital Business 
Automation (DBA) (inclui o 
motor de Business Automation 
Workflow “Case/BPM”). 

Configuração 

Capacidade para 
processamento/ execução de 
até 6.000 cases numa janela de 
6h por  dia. 
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Iniciativa: Federação de Informação de segurança e automação 
de resposta a incidentes 2. Segurança Integrada 

Definição da Iniciativa 

Dotar a AT de uma plataforma para concentrar a informação de gestão de segurança, acelerando a 

atividade necessária à resposta de incidentes de Segurança e Privacidade, no contexto do Regulamento 

Geral de Proteção de Dados (RGPD) e das boas práticas de Segurança. 

Valor identificado Software 

Permite, nomeadamente: 
 

• Maior capacidade de resposta a incidentes de segurança, 

acelerando o tempo de resolução por via da orquestração, 

coordenação e automação; 

• Registar actividade:de logging de todas as atividades de todos os 

intervenientes num processo de resposta a 

• incidentes, identificando inequivocamente “quem faz o quê”; 

• Cumprir o RGPD, com prazos associados ao processo de 

resposta a incidentes de privacidade de dados, que têm de ser 

feitos num período < 72h; 

• Em qualquer plataforma, em qualquer lugar suporta ambientes 

Cloud e onPrem, baseado em tecnologia de containers RedHat 

OpenShift; 

• Disponibilizar um ponto único de análise: pesquisa em Splunk, 

Guardium, Carbon Black, CrowdStrike, McAfee, ELK, e outros. 

Cloud Pak for Security  
 

Configuração 

Capacidade de agregação de 
informação e dos módulos de 
resposta a incidentes 
(Privacy, Team Management 
e Non-Production) para um 
universo de 1.500 servidores 
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ANEXO 4 - EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS CENTRAIS E MANUTENÇÃO DE HARDWARE 

Consulta preliminar  

(nos termos conjugados do art.º 35-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP)  

para aquisição de licenciamento, subscrição e suporte de Software, evolução dos equipamentos 
Mainframe e Manutenção de Hardware, para o período de 3 anos (2021 - 2023) 

Evolução equipamento para Centro de Dados primário (Lx) 

•  Processadores CP-crescimento de cerca de 2,6% - passar de 387 para  cerca de 
397 MSUs 

•  Processadores IFL-crescimento de cerca de 17% - passar de 24 para 28 
processadores  

•  Memória – crescimento de cerca de 40% - passar de 736 Gb para 1024 Gb 
Evolução equipamento para Centro de Dados secundário (Po) -> só acompanhar 
evolução tecnológica do equipamento do centro de dados de Lx 

•  Processadores CP–passar de 103 para 105 MSUs 
•  Processadores IFL- manter 8 processadores 
•  Memória–passar de 472 Gb para 512 Gb 

 

Tipo Modelo Num. Série Descrição Nível de 
Serviço 

Data de 
Inicio do 
Serviço 

Data de 
Fim  do 
Serviço 

Qde Local 

8561 T01 843D807 

 IBM z13 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 

1 Lisboa  Suporte SW Z/OS e OS390 
Grupo S/390 Z 24x7 - SBD 01/01/2021 31/12/2023 

 Upgrade z13 to z15-415 24x7 - SBD 01/01/2021 31/12/2023 

3907 zR1 84F8C17 
 IBM z13s 9x5 / NBD 01/01/2021 31/12/2023 

1 Porto 
 Upgrade z13s to zR1 9x5 / NBD 01/01/2021 31/12/2023 

7141 CTO 99C1072  SYSTEM UNIT  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7141 CTO 99C1073  SYSTEM UNIT  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRANAD  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAB  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAC  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAF  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAG  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRXNAH  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRYLRY  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRYLRZ  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRYLTA  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

7978 CTO KDRYLTB  IBM SYSTEM X3550  24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 



 

 

 Área de Administração de Plataformas 

  
 

 
DocBaseV/2020 2 / 3 
 

WS-C3750X-
24T-S FDO1703P3JK  Catalyst 3750X 24 Port Data IP 

Base 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

 

Tipo Modelo Num. Série Descrição Nível de 
Serviço 

Data de 
Inicio do 
Serviço 

Data de 
Fim  do 
Serviço 

Qde Local 

C3KX-PWR-
350WAC AZS1703055C Catalyst 3K-X 350W AC Power 

Supply 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-PWR-
350WAC/2 AZS1703055D Catalyst 3K-X 350W AC 

Secondary Power Supply 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-NM-1G FDO17091T4D Catalyst 3K-X 1G Network 
Module option PID 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

S375XVK9TN-
15002SE   

CAT 3750X IOS UNIVERSAL 
NO MACSEC WITH WEB BASED 
DEV MGR 

24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-3KX-AC-
EU   AC Power Cord for Catalyst 3K-X 

(Europe) 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-SPWR-
30CM   Catalyst 3750X and 3850 Stack 

Power Cable 30 CM 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-STACK-
50CM   Cisco StackWise 50CM Stacking 

Cable 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-
CONSOLE-USB   Console Cable 6 ft with USB 

Type A and mini-B 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

WS-C3750X-24T-
S FDO1703P3JH Catalyst 3750X 24 Port Data IP 

Base 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-PWR-
350WAC AZS1703055G Catalyst 3K-X 350W AC Power 

Supply 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-PWR-
350WAC/2 AZS1703055L Catalyst 3K-X 350W AC 

Secondary Power Supply 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

C3KX-NM-1G FDO17091SBK Catalyst 3K-X 1G Network 
Module option PID 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

S375XVK9TN-
15002SE   

CAT 3750X IOS UNIVERSAL NO 
MACSEC WITH WEB BASED 
DEV MGR 

24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-3KX-AC-EU   AC Power Cord for Catalyst 3K-X 
(Europe) 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-SPWR-
30CM   Catalyst 3750X and 3850 Stack 

Power Cable 30 CM 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-STACK-
50CM   Cisco StackWise 50CM Stacking 

Cable 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

CAB-CONSOLE-
USB   Console Cable 6 ft with USB Type 

A and mini-B 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

FI61-008 R6:001000050256 34800-208X PRIZM FICON TO 
ESCON CONVERTER 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

FI61-008 R6:001000050331 34800-208X PRIZM FICON TO 
ESCON CONVERTER 24x7 / SBD 01/01/2021 31/12/2023 1 Lisboa 

RH0431301   

Service Line for zLinux (L1+L2) 
for 28 IFL's   01/01/2021 31/12/2023 28 Lisboa 

Service Line for zLinux (L1+L2) 
for 8 IFL's   01/01/2021 31/12/2023 8 Porto 

RH Enterprise Linux for IBM 
System z, Premium (L3 Only) for 
28 IFL's 

  01/01/2021 31/12/2023 28 Lisboa 
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RH Enterprise Linux for IBM 
System z (Disaster Recovery), 
Standard (L3-only) for 8 IFL’s 
(warm Backup) 

  01/01/2021 31/12/2023 8 Porto 

 

 

Tipo Modelo Num. Série Descrição Nível de 
Serviço 

Data de 
Inicio do 
Serviço 

Data de 
Fim  do 
Serviço 

Qde Local 

  
RH Enterprise Linux for IBM System 
z (Disaster Recovery), Standard (L3-
only) for 7 IFL’s (cold Backup) 

  01/01/2021 31/12/2023 7 Porto 
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