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CAPITULO - I Disposições Iniciais 

Clausula 1.ª 

Conteúdo funcional do objeto 

1.  O  presente  caderno  de  encargos  compreende  as  cláusulas  a  incluir  no(s)  contrato(s)  

a  celebrar  pelo Estado  Português,  através  da Autoridade  Tributária  e Aduaneira,  doravante  

designada  apenas  por AT, na  sequência  do  procedimento  pré-contratual   que  tem  por  objeto  

principal  aquisição  de  assistência técnica a software Oracle(todos os serviços de suporte e 

atualizações, designadamente updates e upgrades, dependendo da política do fabricante para o 

produto, nos termos melhor identificados nas especificações técnicas do Caderno de Encargos, 

repoartido por lotes conforme se descreve: 

 Lote 1 - Software Siebel  

 Lote 2 - Software de Base de Dados  

 Lote 3 - Software Middleware  

 Lote 4 - Software BigData 

2.  A descrição do objeto obedece à classificação CPV (Common Procurement Vocabulary), 

48000000-8 - Pacotes de Software e sistemas de informação, de acordo  com o Regulamento 

(CE) n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de novembro  de 2007,  que alterou o Regulamento 

(CE) n.º 2195/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

 

Clausula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato é reduzido a escrito, nos termos do Caderno de Encargos, sendo composto pelo 

respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2. Para além dos elementos referidos no número anterior, o contrato a celebrar integra ainda os 

seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos, identificados pelo 

concorrente, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 

competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 
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c) O caderno de encargos e anexos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos prestados pelo adjudicatário sobre a respetiva proposta. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a ordem de 

prevalência é a que nele se dispõe. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos nos termos do disposto 

no artigo 99.º, e aceites pelo adjudicatário de acordo com o artigo 101.º, ambos do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 

5. A entidade adjudicante obriga-se igualmente a respeitar, no que lhes seja aplicável, as normas 

portugueses e europeias, as especificações e documentos de homologação de organismos oficiais 

e as de fabricantes ou de entidades detentoras de patentes.  

 

Clausula 3.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 contrato é de €3.382.277,09 (três milhões 

trezentos e oitenta e dois mil duzentos e setenta e sete euros e nove centimos), distribuídos pelos 

4 lotes. 

2. O preço referido no número anterior não pode, em qualquer caso, ser superior aos 

seguintes valores por lote no prazo máximo de vigência admitido (valores sem revisão de preços e 

sem IVA), a saber: 

Lote 1 - Software Siebel – 648.576,50 € (Seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e setenta 

e seis euros e cinquenta cêntimos) 

Lote 2 - Software de Base de Dados – 1.235.783,64 € (Um milhão duzentos e trinta e cinco mil 

setecentos e oitenta e três euros e sessenta e quatro cêntimos) 

Lote 3 - Software Middleware – 1.467.916,95 € (Um milhão quatrocentos e sessenta e sete mil 

novecentos e dezasseis euros e noventa e cinco cêntimos)  
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Lote 4 - Software BigData – 30.000,00 € (Trinta mil euros) 

3. O preço referido no número 1 inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

não esteja expressamente atribuída à entidade adjudicante, incluindo, nomeadamente os relativos 

ao transporte de bens objeto do contrato para os respetivos locais de entrega, bem como quaisquer 

encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 

 

Clausula 4.ª 

 Local da prestação dos serviços 

1. Os serviços objeto do presente contrato serão prestados em Lisboa, na Av. Engenheiro 

Duarte Pacheco, n.º 28. 

2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto 

do contrato, todos os documentos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e 

integral utilização ou funcionamento daqueles. 

3. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos 

documentos para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário. 

 

CAPITULO - II   Obrigações Contratuais 

Clausula 5.ª 

 Obrigações principais do fornecedor 

1.   Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação  aplicável, no Programa de 

Concurso ou nas  cláusulas  contratuais,  da  celebração  do  contrato  decorrem  para  o  

fornecedor  as  seguintes obrigações  principais para com a entidade adjudicante: 

a) Manutenção das condições de fornecimento, incluindo as premissas técnicas do mesmo 

descritas nas especificações técnicas do caderno de encargos; 

b) Comunicação antecipada dos factos que tornem total ou parcialmente impossível o 

fornecimento do bem ou a prestação do serviço ou o cumprimento de qualquer outra 

obrigação, nos termos do contrato; 
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c) Prestação de forma correta e fidedigna das informações referentes às condições em que é 

prestado o fornecimento, bem como prestação de todos os esclarecimentos que sejam 

solicitados; 

d) Não ceder a sua posição contratual no contrato celebrado com a entidade adjudicante, sem 

autorização prévia desta; 

e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante o período de vigência do contrato e que 

altere, designadamente, a denominação social ou os seus representantes legais. 

2.   A  título acessório,  o fornecedor  fica ainda obrigado,  designadamente,  a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos  que sejam necessários e adequados à 

prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário 

à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

Clausula 6.ª 

Responsabilidade 

1.   O adjudicatário assume a responsabilidade, por si e pelos técnicos seus colaboradores, 

pela perfeita adequação dos trabalhos a realizar aos fins a que se destinam. 

2.   O adjudicatário  é responsável  por todos  os  atos  e omissões  dos  quais  possam  

resultar prejuízos para a entidade  adjudicante  ou para terceiros, incluindo os praticados  

através de ação ou omissão dos seus colaboradores, independentemente do vínculo contratual 

existente, ainda que tais atos ou omissões sejam praticados  contra ordens ou instruções que 

o adjudicatário lhes haja transmitido. 

 

Clausula 7.ª 

Dever de boa execução 

Os serviços prestados pelo adjudicatário no âmbito do contrato devem cumprir os requisitos 

e os níveis exigidos e ser adequados aos objetivos e finalidades definidos pela entidade 

adjudicante. 
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Clausula 8.ª  

Prazo da prestação dos serviços 

1. O prazo para a execução do contrato terá inicio à data da respetiva outorga do contrato 

ou do visto do Tribunal de Contas, caso esta ocorra em data posterior e vigorará até 31 de 

dezembro de 2021. 

2. O contrato entra em vigor no dia útil seguinte à data da sua assinatura, e extingue-se com 

a entrega e aceitação integral dos bens/serviços objeto do contrato, sem prejuízo da obrigação 

acessória que tenham sido estabelecidas em favor da entidade adjudicante, incluindo as de 

confidencialidade e de garantia, sem encargos financeiros adicionais. 

 

Clausula 9.ª  

Preço contratual e formas de pagamento 

1.   Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente programa, a AT deve pagar ao fornecedor o preço constante 

da proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2.   O   preço   referido   no   número   anterior   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 fornecedor. 

3.   A quantia devida pela AT, deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias após a recepção da 

factura, a qual só pode ser emitida após a assinatura do contrato.  

 

Clausula 10.ª  

Condições de pagamento 

1.   A quantia devida pela AT, nos termos da cláusula anterior, deve ser paga no prazo de  
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60 (sessenta) dias após a receção das respetivas  faturas, as quais só poderão ser emitidas 

após o vencimento da obrigação correspondente. 

2.   Em caso de discordância por parte AT, quanto aos valores indicados na fatura, deve este 

comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado 

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

3.   Desde que devidamente  emitidas  e observado  o disposto  no número  um,  as  faturas  

serão pagas através de transferência  bancária. 

4.   O atraso  no pagamento  das  faturas  devidas  pela AT confere  ao prestador de serviços 

o direito de exigir juros de mora. 

 

Clausula 11.ª  

Deduções nos pagamentos 

A entidade adjudicante deduzirá nos pagamentos  a efetuar ao adjudicatário: 

a)   As  importâncias  necessárias  à  liquidação  das  sanções  que  lhe  tenham  sido  

aplicadas,  nos termos do contrato. 

b)   Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

 

Clausula 12.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 fornecedor, 

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. 
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Clausula 13.ª  

Propriedade 

1.   São propriedade  do Estado Português, através  da AT: 

a) Todos os elementos que este forneça ao fornecedor, para efeitos de execução do 

contrato; 

b) Todos  os  dados  recolhidos  e processados,  assim como todos os produtos 

intermédios  e finais resultantes da execução do trabalho objeto do contrato, incluindo a 

respetiva  documentação. 

2.   Com a aceitação dos serviços, ocorre a transferência da posse e da propriedade dos 

elementos a desenvolver ao abrigo  do contrato para o Estado Português, através da AT, bem 

como dos direitos de autor sobre todas as criações intelectuais, incluindo documentação,  

abrangidas  pelos serviços a prestar. 

3.  Sem prejuízo do disposto no número anterior, são propriedade do fornecedor todos os 

direitos de propriedade intelectual sobre as suas ferramentas  de trabalho e bem assim sobre 

produtos de base por este utilizados  (Produtos  base),  da sua titularidade ou de terceiros, 

que não sejam abrangidos por  qualquer  licenciamento  ao  abrigo  do  presente  contrato,  

incluindo  mas  não  se  limitando  a metodologias,   know-how,   software   de   base,   

desenvolvidas   por   este   previamente   à   presente prestação  de  serviços  e  

independentemente  da  especificação  da  AT,  ainda  que  venham  a  ser utilizadas como 

suporte a conteúdos a desenvolver  no âmbito deste contrato. 

4.   O  fornecedor  concede  ao  Estado  Português,  através  da  AT,  uma  licença  de  uso  

perpétuo,  não transmissível e não exclusiva para que possa utilizar os produtos base 

incorporados no produto final que   venha   a   ser   entregue   como  execução  do  objeto  do  

presente  contrato  pelo  fornecedor, constituindo o presente preço contratual remuneração  

bastante dessa licença de uso. 

5.   Em caso de resolução do contrato, todos os elementos elaborados pelo fornecedor em 

execução do presente  contrato  que  ainda  não  hajam  sido  recebidos  pela  AT  devem  ser  

entregues  no  prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar da data da resolução, na medida em 

que tal não implique enriquecimento  sem causa. 

6.   O direito de propriedade do Estado Português, através da AT, sobre os produtos 
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intermédios e finais a desenvolver  nos  termos  do contrato,  conforme  definido  nos  termos  

dos  números  anteriores, não fica prejudicado no caso da AT não proceder ao pagamento do 

preço do contrato em virtude de incumprimento contratual por parte do fornecedor. 

 

Clausula 14.ª  

Execução da entrega dos bens 

1. Os bens e serviços objeto do contrato devem ser entregues na sede da Entidade 

Adjudicante; 

2. Os bens objeto do contrato têm que possuir as características e especificações técnicas 

que constam neste Caderno de Encargos. 

3. O fornecedor obriga-se a disponibilizar e entregar os bens do objecto após o visto do 

Tribunal de Contas. 

4. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto 

do contrato, todos os documentos (em lingua portuguesa), que sejam necessários para a boa e 

integral utilização ou funcionamento daqueles. 

5. Todas as despesas e custos com o transporte, montagem ou instalação dos bens e/ou 

serviços objeto do contrato e respetivos documentos para o local de entrega são da inteira 

responsabilidade do adjudicatário.  

 

Clausula 15.ª  

Conformidade e garantia técnica 

O fornecedor fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos 

entregues à AT em execução do  contrato,  às  exigências  legais,  obrigações  do fornecedor,  

nos  termos  do Código  do Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 

 

Clausula 16.ª - 

Sigilo 

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

relacionada com o objeto  do  presente  contrato,  bem  como  tomar  todas  as  medidas  

necessárias  para que os  seus funcionários  e agentes se vinculem a igual obrigação, quanto 
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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 fornecedor  

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. 

4.   Carece de consentimento prévio, através a AT: 

a)   A  divulgação  pelo  fornecedor  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 fornecedor. 

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 presente 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. 
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Clausula 17.ª  

 Nomeação de Gestor 

1.   A  Entidade  Adjudicante nomeia  como  gestor responsável  pelo   contrato a   celebrar o Chefe 

de equipa multidisciplinar de 2.º nível Carlos Santos, para efeitos do disposto no artigo 290º-A 

do CCP. 

2.   O Adjudicatário  compromete-se,  até  à  data  de  início  do  contrato,  a  comunicar  à  

AT,  o  nome, contatos telefónicos e e-mail relativo ao gestor responsável pelo contrato 

celebrado, bem quaisquer alterações relativamente  à sua nomeação, no prazo de 08 dias. 

 

CAPITULO - III Penalidades Contratuais e Resolução 

Clausula 18.ª  

Penalidades contratuais 

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

fornecedor  o pagamento de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a fórmula: P = 

V x A / 500 em que P corresponde  ao montante da penalização,  V ao valor do contrato e 

A ao número de dias ou horas 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 fornecedor 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 fornecedor  correspondente  às  penalidades  será 

deduzida,  sem demais formalidades,  na fatura a pagamento à data da aplicação da penalidade. 
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5.   As  penas  pecuniárias  previstas  na presente  cláusula  ficam  limitadas  a 20%  ou 30%  

do valor do contrato,  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. 

 

Clausula 19.ª 

Força maior 

1.   Não podem  ser  impostas  penalidades  ao  fornecedor,  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 m o t i v o s   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 d e  circunstâncias   que  possam  consubstanciar  casos   de  força  maior  

deve  ser imediatamente comunicada à outra parte. 

4.   A f o r ç a   maior  determina  a  prorrogação  dos  prazos  de  cumprimento  das  obrigações  

contratuais afetadas  pelo  período  de  tempo  comprovadamente  correspondente  ao  

impedimento  resultante  da força maior. 

 

Clausula 20.ª  

Resolução do contrato 

1.   O contrato  pode ser resolvido  por qualquer  das partes em caso de incumprimento 

definitivo, grave ou  reiterado,  e  culposo  por  uma  das  Partes  das  obrigações  por si  
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assumidas  no contrato,  nos termos  gerais  de  Direito,  sem  prejuízo  das  correspondentes  

indemnizações  legais  a que houver lugar. 

2.   Para  efeitos   do  disposto  no  número  anterior,  a  Parte  não  culposa  comunicará  por  

escrito  a ocorrência da situação de incumprimento suscetível de gerar resolução contratual, 

concedendo à contraparte um prazo não inferior a 30 dias para que aquela reponha a 

situação de incumprimento, sem o que, o incumprimento se tornará definitivo e determinará 

a resolução contratual, nos demais termos gerais de direito. 

3.   O  contrato  pode  também  ser  resolvido  através  da  AT  caso  se  verifique  alguma  das  

seguintes situações, as quais são desde já entendidas como situações de incumprimento 

grave e culposo por parte do fornecedor: 

a)  Quando  não  se  verificar  o  início  dos  trabalhos  na  data  acordada  pelas  partes,  

por causa direta e exclusivamente  imputável  ao fornecedor; 

b)  Quando  se verificarem  atrasos  na execução dos trabalhos dos quais resulte 

impossibilidade da sua conclusão  no prazo inicialmente fixado, por causa direta e 

exclusivamente imputável ao fornecedor; 

 c)  Quando   os   trabalhos   tiverem   sido   subcontratados   total   ou   parcialmente,   

sem   prévia autorização por parte da AT; 

d)  Quando  o fornecedor  se recusar  injustificadamente  a corrigir ou a repetir trabalhos 

que não forem aceites no âmbito do acompanhamento  da execução do contrato; 

e)  Quando o fornecedor se recusar injustificadamente a cumprir instruções  que lhe 

forem dadas no  âmbito  do  acompanhamento  da  execução  do contrato,  para 

cumprimento  do objeto do mesmo; 

f)   Quando   se  verificar  reiterada  inobservância  das   disposições   do  contrato  ou  

má  fé  do fornecedor; 

g)  Prestação de falsas declarações; h)  Estado de falência ou insolvência; i)   Cessação 

da atividade; 

j)   Condenação,   por  sentença  transitada  em  julgado,   por  infração  que  afete  a  

idoneidade profissional do fornecedor  e desde que não tenha ocorrido reabilitação 

judicial. 
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4.   O direito de resolução  referido  no número  anterior  exerce-se  mediante  declaração  

escrita  enviada ao fornecedor. 

CAPITULO - IV Disposições Finais 

Clausula 21.ª 

Comunicações e Notificações 

1.   Sem prejuízo de poderem ser acordadas  outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código 

dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados  no 

contrato. 

2.   Qualquer  alteração  das  informações  de  contacto  constantes  do  contrato  deve  ser 

comunicada  à outra parte. 

Clausula 22.ª 

 Contagem dos Prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 

Clausula 23.ª  

Legislação aplicável e Foro competente 

1. A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos 

aplica-se a legislação portuguesa e, em especial, o regime constante do Código da 

Contratação Pública, aprovado pelo D.L. nº 18/2008, de 29 de janeiro, o qual prevalece sobre 

as disposições que lhe sejam desconformes. 

2. Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  
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Clausula 24.ª  

Produção de efeitos 

O(s) contrato(s) produz(em) 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. 

 

Clausula 25.ª  

Procedimentos ambientais e de gestão de resíduos 

1. É da inteira responsabilidade do(s) fornecedor(es) o destino a dar aos resíduos produzidos ou 

recolhidos no decurso da sua atividade, sem prejuízo de poder utilizar as estruturas da Entidade 

Adjudicante destinada à recolha de resíduos, caso exista, e mediante autorização prévia. 

2. O(s) fornecedor(es) deverá(ão) desenvolver as atividades objeto do presente procedimento, 

garantindo o cumprimento das normas ambientais aplicáveis. 

 

CAPITULO - IV Especificações técnicas 

Clausula 26.ª 

Objeto do contrato 

Pretende-se adquirir   assistencia técnica de licenças de software para servidores e postos de trabalho 

ao seguinte software agrupados por lotes da seguinte forma: 

Lote 1 - Software Siebel  

 

Produto Qtd. 

Oracle Database Personal Edition - Named User Perpetual 20 

Siebel CRM Base - Application User Perpetual 5150 

Siebel CRM Web Channel for Customers - up to 15 Objects - Processor 

Perpetual 13 
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Siebel CTI - Application User Perpetual 150 

Siebel Email Response - Application User Perpetual 1150 

Siebel Public Sector CRM Base Option - Application User Perpetual 150 

Siebel Server Extensions for UNIX - Computer Perpetual 5 

Siebel SmartScript - Application User Perpetual 150 

Siebel Tools - Application User Perpetual 6 

 

Lote 2 - Software de Base de Dados  

 

Produto Qtd. 

ADV NETWORKING V2.3 (DOMESTIC) 3400 

Advanced Security - Named User Plus Perpetual 600 

Advanced Security - Processor Perpetual 32 

Database Vault - Processor Perpetual 32 

Designer - Nonstandard User 10 

Diagnostics Pack - Named User Plus Perpetual 600 

Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual 264 

Forms Developer- Named User Single Server 64 

INTOFFICE MESSAGE CART 4.0 10 

OEM PERF PACK 8.0 3400 

Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual 1600 

Oracle Developer - Developer 20 

Oracle GoldenGate - Processor Perpetual 32 

Oracle GoldenGate Veridata - Processor Perpetual 2 

Oracle Management Pack for Oracle GoldenGate - Processor Perpetual 2 
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Oracle7 Server BCA Enterprise Edition 3400 

Oracle7 Server Enterprise Edition - Named User 3474 

Partitioning - Named User Plus Perpetual 4000 

Programmer - Named User Perpetual 64 

Real Application Clusters - Processor Perpetual 68 

Reports Developer- Named User Single Server 64 

SQL*Plus - Named User Single Server 64 

Tuning Pack - Named User Plus Perpetual 600 

WEB APP SVR V2.1 10 

Database Multitenent (*) N/a 

 

Lote 3 - Software Middleware  

 

Produto Qtd. 

BEA WebLogic BCA Server Premium Edition - CPU Perpetual 1 

BEA WebLogic Platform - CPU Perpetual 12 

BEA WebLogic Server Premium Edition - CPU Perpetual 24 

Discoverer Desktop Edition - Named User Plus Perpetual 6 

Oracle Advanced  Security 20 

Oracle Audit Vault and Database Firewall - Processor Perpetual 64 

Oracle Data Masking and Subsetting Pack - Processor Perpetual 32 

Oracle Database Vault - Processor Perpetual 32 

Oracle Exalogic Elastic Cloud Software - Processor Perpetual 132 

Oracle Identity Governance Suite - Named User Plus Perpetual 20 

Oracle SOA Suite for Oracle Middleware - Processor Perpetual 8 
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Oracle Unified Business Process Management Suite - Named User Plus Perpetual 10 

Oracle WebCenter Adapter for IBM FileNet - Processor Perpetual 1 

Oracle WebCenter Adapter for Microsoft SharePoint for WebCenter Content - 

Processor Perpetual 1 

Oracle WebCenter Adapter Framework for Enterprise Application Adapter 

Framework - Processor Perpetual 1 

Oracle WebCenter Portal - Processor Perpetual 4 

Oracle WebLogic Suite - Processor Perpetual 8 

Tuxedo - Processor Perpetual  2 

WebLogic Server Enterprise Edition - Processor Perpetual 76 

WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition - Processor Perpetual 32 

Oracle Advanced Compression 100 

Weblogic Server Enterprise Edition 106 

Coherence Enterprise Edition 106 

Management Pack for Oracle Coherence 106 

Oracle WebLogic Server Management Pack Enterprise Edition 224 

 

Lote 4 - Software BigData 

 

Produto Qtd. 

Oracle Big Data SQL - Disk Drive Perpetual 72 

 

Clausula 27.ª 

Assistencia técnica 

1. Entende-se por assistência técnica todos os serviços de suporte e atualizações, 

designadamente updates e upgrades, dependendo da política do fabricante para o produto, 

durante o período contratado. 
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2. O(s) co-contratante(s) entregam ao contraente publico as chaves de acesso ao suporte 

dos produtos de cada lote, no início do respetivo contrato, sendo tal facto registado num auto de 

aceitação. 

3. De forma a garantir os serviços de assistência técnica, as entidades adjudicatárias 

deverão disponibilizar um serviço baseado na Web e de atendimento telefónico que deverão 

assegurar:  

a) Contactos telefónicos específicos; 

b) O registo com um identificador único de qualquer pedido de intervenção comunicado ao 

serviço de assistência; 

c) Atendimento telefónico das 9:00 às 18:00 nos dias úteis; 

d) Tempo médio de resposta inferior a 24 (vinte e quatro) horas. 

4. A forma de comunicação deverá ser presencial, telefónica, portal ou assistência remota 

5. Os serviços de assistência técnica incluem ainda, designadamente, suporte em ambientes 

de formação, otimização e integrações. 

6. As versões de programas que estiverem na fase de Suporte Premier do ciclo de vida do 

suporte de produtos da Oracle receberão o Suporte e Licença de Atualização de Software. O 

Suporte e Licença de Atualização de Software consiste em: 

a) Atualizações de programas, correções, alertas de segurança e atualizações críticas de 

correcção;  

b) Atualizações fiscais, legais e normativas (a disponibilidade pode variar por país e/ou 

programa);  

c) Scripts de atualização (a disponibilidade pode variar por programa);  

d) Certificação com a maioria dos novos produtos/versões de terceiros (a disponibilidade 

pode variar por programa);  

e) Principais versões de tecnologias, se e quando disponibilizadas a critério da Oracle, que 

podem incluir versões de manutenção geral, versões selecionadas de funcionalidade e 

atualizações de documentação;  

f) Assistência com solicitações de serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acesso aos 

sistemas de suporte ao cliente através da internet, o My Oracle Support, (24 horas por 

dia, 7 dias por semana), incluindo a capacidade de fazer solicitações de serviços online, 
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salvo disposição em contrário, tal como constam nas politicas de Suporte Técnico Oracle 

http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html; 

g) Serviço ao cliente que não seja técnico durante o horário normal de expediente. 

http://www.oracle.com/us/support/policies/index.html

