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1. Entidade adjudicante: 
O Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira do Ministério das Finanças, com o NIF 

600084779, sito na Rua da Prata, n.º 20 – 22, 1149-027 Lisboa, com o  endereço eletrónico dscpl-

ce@at.gov.pt 

2. Objeto:  
O presente concurso limitado por prévia qualificação tem por objeto a aquisição de serviços de 

administração da plataforma antivírus Trend Micro, de acordo com as condições estabelecidas no caderno 

de encargos. 

 

3. Publicação do anúncio do concurso:  
O anúncio do presente concurso limitado por prévia qualificação, foi publicado no Diário da República, II 

série, n.º ____, de ______, com a referência n.º ____/2022 e disponibilizado na plataforma eletrónica 

disponível no endereço: https://login.saphety.com/pt/gov/ , na mesma data. 

 

4. Órgão competente para a decisão de contratar: 
A decisão de contratar foi autorizada por despacho de 14 de dezembro de 2022 da Diretora de Serviços 

de Gestão de Recursos Financeiros, Dra. Maria Judite Gamboa, no uso de competência subdelegada.  

 

5. Documentos que constituem a proposta: 
A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, de acordo com o modelo constante 

do Anexo I ao CCP. 

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

submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, contenha os atributos da proposta, de 

acordo com os quais o concorrente de dispõe a contratar, a saber: 

b.1. Indicação do preço, expresso em euros, não incluindo o imposto sobre o valor 

acrescentado e devem ser apresentados com arredondamento a duas casas decimais; 

c) Documentos comprovativos da vinculação dos subscritores da proposta, a forma de obrigar, 

prevista para o concorrente em apreço (certidão permanente, contrato de consorcio, procuração, 

etc.), observado o n.º 4 e n.º 5 do artigo 57.º do CCP. 

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

termos do n.º 3 do artigo 57.º do CCP. 
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6. Idioma dos documentos da proposta: 

Todos os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa, à 

exceção dos documentos que contenham especificações técnicas que poderão ser redigidos em língua 

inglesa. 

7. Prazo para apresentação de propostas:   

As propostas devem ser apresentadas, diretamente na plataforma eletrónica, disponível no endereço: 

https://login.saphety.com/pt/gov/ , até às 17H00, do 9.º dia, a contar da data do envio do presente convite. 

8. Prazo de manutenção de propostas: 

O prazo da obrigação de manutenção das propostas é de 90 dias contados da data do termo do prazo 

fixado para a sua apresentação. 

9. Apresentação de propostas variantes: 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

10. Caução: 

Nos termos da alínea a) do nº 2 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos, não é exigida prestação 

de caução. 
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