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Cláusula 1.ª 

Objecto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir nos contratos a celebrar 

na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objecto a subscrição de licenças 

do software Red Hat, repartido por dois lotes, de acordo com as seguintes referências: 

 

 

Cláusula 2.ª  

Preço Base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelos bens é de € 176.170,00 

(cento setenta e seis mil cento e setenta euros), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor: 

a) O limite máximo do preço para as licenças Red Hat Satélite do Lote 1 é de € 

20.850,00 (vinte mil oitocentos e cinquenta euros); 

b) O limite máximo do preço para as licenças Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters Premium que inclui Smart Management with Monitoring e Smart 

management with RHN Monitoring (Unlimited instance support per IFL) for IBM 

System z e Ansible Tower (100 managed Nodes) do Lote 1 é de € 93.970,00 

(noventa e três mil novecentos e setenta euros); 

c) O limite máximo do preço para as licenças Red Hat virtualization (2 sockets) 

Premium do Lote 2 é de € 12.953,86 (doze mil novecentos e cinquenta e três euros 

e oitenta e seis cêntimos); 

d) O limite máximo do preço para as licenças Red Hat Enterprise Linux for Virtual 

Datacenters Premium que inclui Smart Management e Ansible Tower (3000 

Managed Nodes) do Lote 2 é de € 48.396,14 (quarenta e oito mil trezentos e 

noventa e seis euros e catorze cêntimos); 

 

Descrição das licenças Quantidade Lote 

Red Hat Satélite 2   1 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Premium que inclui 
Smart Management with Monitoring e Smart management with RHN 
Monitoring (Unlimited instance support per IFL) for IBM System z e 
Ansible Tower (100 managed Nodes) 

 

23 

Red Hat virtualization (2 sockets) Premium 20 2 

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters Premium que inclui 
Smart Management e Ansible Tower (3000 Managed Nodes) 

 
25 
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Cláusula 3ª.  

Prazo de execução 

1 - O prazo de vigência dos contratos a celebrar é de 12 meses, a contar da data de assinatura 

dos contratos, sem prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o adjudicatário. 

2 - O prazo máximo para disponibilização da chave de acesso é de três dias úteis após a data 

de assinatura dos contratos. 

 

Cláusula 4.ª 

Preço contratual e formas de pagamento 

1 - O preço contratual será pago numa única prestação, após disponibilização da chave de 

acesso ao site dos produtos. 

 2 - A quantia devida pela AT deve ser paga no prazo de 30 (trinta) dias após a receção da 

fatura, após aprovação pela AT. 

 

Cláusula 5.ª 

Força maior 

1 - Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor dos bens, nem é havida como 

incumprimento, a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das 

partes que resulte de caso de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias, que 

impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse 

conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse 

razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2 - Constituem motivos de força maior, designadamente, tremores de terra, inundações, 

incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de 

guerra ou terrorismo e motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

3 - A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

4 - A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações 

contratuais afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao 

impedimento resultante da força maior. 

 

 

Cláusula 6.ª 

Resolução do contrato 
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1 - O contrato pode ser resolvido por qualquer das partes em caso de incumprimento 

definitivo, grave ou reiterado, e culposo por uma das Partes das obrigações por si assumidas 

no contrato, nos termos gerais de Direito, sem prejuízo das correspondentes indemnizações 

legais a que houver lugar. 

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

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

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

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

resolução contratual, nos demais termos gerais de direito. 

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

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

grave e culposo por parte do prestador dos serviços: 

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

prestador dos serviços; 

b) Prestação de falsas declarações; 

c) Estado de falência ou insolvência; 

d) Cessação da atividade; 

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

profissional do prestador dos serviços e desde que não tenha ocorrido reabilitação 

judicial. 

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

enviada ao prestador dos serviços nos termos do n.º2 desta cláusula. 

 
 

Cláusula 7.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. 

 



De:
Para:
Cc:
Assunto:
Data:

XXXX
XXXX
XXXX
Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na AT 
segunda-feira, 16 de dezembro de 2019 11:04:00

Bom dia

A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder à aquisição de serviços de assistência
técnica ao software / hardware por vós fornecido, relativo ao ano de 2020, pelo que se solicita (nos 
termos conjugados do n.º 1 do art.º 35.º-A e do n.º 3 do art.º 47.º, ambos do CCP) que nos seja
fornecida com a maior brevidade possível, uma estimativa do valor de mercado da assistência 
técnica.

Por forma a evitar incongruências e para que atempadamente sejam efetuadas as respetivas
assistências técnicas solicita-se ainda que nos seja fornecida a lista dos produtos, a data de início 
do contrato e os respectivos níveis de serviços,

Informa-se que a resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta mas 
apenas com a indicação dos itens solicitados.

Cumprimentos

XXXXX

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira
AAP - Área de Administração de Plataformas
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 - 14º - 1099-013 Lisboa
Telef: (+351) 213 834 733 - Fax: (+351) 213 834 646
E-mail: XXXXX@at.gov.pt Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt

mailto:Isabel.Maria.Oliveira@at.gov.pt
mailto:tiago.fonseca@syone.com
mailto:Fernanda.Santos.Cunha@at.gov.pt
mailto:Carlos.Costa.Santos@at.gov.pt
mailto:isabel.maria.oliveira@at.gov.pt
https://www.portaldasfinancas.pt/


De:
Para:
Cc:
Assunto:
Data:

XXX
XXX
XXX Subscrições Red Hat - Syone (Renovação Agosto 2020)
sexta-feira, 3 de abril de 2020 21:02:33

Anexos: image001.png
image002.png
image003.png

Boa tarde,

Confirmamos a revisão de preço por parte da Red Hat para o presente ano (2020).

Aproveitamos para confirmar que em 2021 o preço será o apresentado inicialmente, pelo que 
deverão acautelar a revisão de condições em 4% para o referido ano.

Renovação de 22-ago-20:

Virtualization:

 Investimento: 20.850,00 €

    (Vinte mil oitocentos e cinquenta euros)
       Valores + Iva

Sistemas Operativos:

Investimento: 93.970.00 €

(Noventa e três mil novecentos e setenta euros)
Valores + Iva

Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional.

Cumpts,
XXXX | Chief Commercial Officer
m. +351 XXXXXX
t. +351  XXXXX
www.syone.com

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. 
If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the 
contents to another person use it for any purpose or store or copy the information in any medium. 

» Please consider the environment before printing this email.

mailto:tiago.fonseca@syone.com
mailto:Carlos.Costa.Santos@at.gov.pt
mailto:Fernanda.Santos.Cunha@at.gov.pt
mailto:edgar.ivo@redhat.com
mailto:Isabel.Maria.Oliveira@at.gov.pt
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/





XXXX | Chief Commercial Officer m. +351 
XXXX
t. +351 XXXXXX
www.syone.com

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. 
If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the 
contents to another person use it for any purpose or store or copy the information in any medium. 

» Please consider the environment before printing this email.

http://www.syone.com/
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/


De:
Para:
Cc:
Assunto:
Data:
Anexos:

XXXX
XXXX
XXXXXXXXXX Subscrições Red Hat - Syone (Renovação Junho 2020)
sexta-feira, 3 de abril de 2020 21:05:03
image004.png
image005.png

Boa tarde,

Confirmamos a revisão de preço por parte da Red Hat para o presente ano (2020).

Aproveitamos para confirmar que em 2021 o preço será o apresentado inicialmente, pelo que 
deverão acautelar a revisão de condições em 4% para o referido ano.

Renovação de 14/06/2020

Subscrições RHEL Premium + Satélite

Valor total de Investimento: 61,350.00 €

      (Sessenta e um mil, trezentos e cinquenta euros)

          Valores + Iva

Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional.

Cumpts,
XXXXXX | Chief Commercial Officer
m. +351 XXXXX
t. +351 XXXXXX
www.syone.com

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. 
If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the 
contents to another person use it for any purpose or store or copy the information in any medium. 

» Please consider the environment before printing this email.

XXXXX| Chief Commercial Officer m. +351 

mailto:tiago.fonseca@syone.com
mailto:Carlos.Costa.Santos@at.gov.pt
mailto:Fernanda.Santos.Cunha@at.gov.pt
mailto:edgar.ivo@redhat.com
mailto:Isabel.Maria.Oliveira@at.gov.pt
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/
http://www.syone.com/




t. +351  
www.syone.com

CONFIDENTIALITY: This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. 
If you are not a named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the 
contents to another person use it for any purpose or store or copy the information in any medium. 

» Please consider the environment before printing this email.

http://www.syone.com/
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