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AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO 
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º  Objeto do concurso 
O presente procedimento concursal tem por objeto a aquisição de serviços de manutenção e suporte de 

equipamentos HP no Datacenter da Autoridade Tributária e Aduaneira, nos termos constantes do caderno 

de encargos, para os equipamentos que se encontram descritos no Anexo I. 

 

Artigo 2.º  Entidade adjudicante 

1. A Entidade Adjudicante é o Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira do 

Ministério das Finanças, adiante designada por AT, com o NIF 600084779, sito na Rua da Prata, n. º10 – 

1149-027 Lisboa. 

2. Os contatos para todas as formalidades respeitantes ao presente concurso são assegurados através 

da plataforma eletrónica Saphety, cujo link é: https://login.saphety.com/en/gov/  

3. O processo  do concurso pode ainda ser consultado na Divisão de Contratação (DC) da Direção de 

Serviços de Contratação Pública e Logística (DSCPL), sito na Rua dos Fanqueiros, n.º 15 - 1º., 1149-092 

Lisboa, das 10h00 às 13h00 horas e das 14h00 às 16h00 horas, desde o dia da publicação do respetivo 

procedimento na aludida plataforma, com os seguintes contactos: email: dscpl-ce@at.gov.pt e Tel: 

218812600. 

 

Artigo 3.º  Procedimento de contratação 

O procedimento de contratação reveste a forma de concurso público, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 

artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), com publicidade Internacional, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro e republicado através do D.L. n.º 111-B/2017, de 31/08, aplicando-

se-lhe o disposto nos artigos 130.º e seguintes. 

 

Artigo 4.º  Órgão que tomou a decisão de contratar 
A decisão de contratar foi tomada em 04.06.2019, pela Sra. Diretora de Serviços Financeiros da AT, Dr.ª 

Judite Gamboa, no uso de competência subdelegada. 

 

Artigo 5.º  Esclarecimentos e retificação das peças do procedimento 
1. Os pedidos de esclarecimentos necessários de quaisquer dúvidas surgidas na interpretação das peças 

patenteadas, bem como as listas contendo os erros e as omissões das peças do concurso, devem ser 

apresentados, por escrito, na plataforma eletrónica saphety, através do endereço 

http://www.saphety.com/saphetygov utilizada pela AT, no primeiro terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas. 

https://login.saphety.com/en/gov/
mailto:dscpl-ce@at.gov.pt
http://www.saphety.com/saphetygov
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2. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso são 

prestados, por escrito, pelo júri, através da plataforma eletrónica, na mesma funcionalidade referida no 

número anterior, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

3. Os esclarecimentos e as retificações referidos nos números anteriores fazem parte das peças do 

procedimento e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 

Artigo 6.º  Idioma 
No âmbito do presente concurso, todos os documentos entregues pelos concorrentes devem ser redigidos 

em língua portuguesa, nos termos do n.º 1 do art.º 58.º do CCP. 

 

Artigo 7.º  Leilão eletrónico 
No presente concurso não há lugar a leilão eletrónico. 

 

CAPÍTULO II - PROPOSTA 
Artigo 8.º  Proposta  

1. Cada concorrente apenas pode apresentar uma proposta. 

2. As propostas apresentadas pelos concorrentes serão consideradas como totalmente incondicionadas, 

tendo-se como não escritas quaisquer condições divergentes do caderno de encargos ou alternativas de 

qualquer natureza que constem dessas mesmas propostas ou de outros documentos que as 

acompanhem. 

3. Para efeitos de elaboração da proposta base os concorrentes devem ter em consideração a natureza 

dos trabalhos a realizar, nos termos estabelecidos no caderno de encargos. 

 

Artigo 9.º  Propostas variantes 

Não são admitidas as propostas que envolvam alterações das cláusulas do caderno de encargos, nem a 

apresentação de variantes, nos termos do n.º 7 do artigo 59.º do CCP. 

 

Artigo 10.º  Negociação 

As propostas apresentadas não serão objeto de negociação 

 

Artigo 11.º  Preço contratual 

1. O preço contratual é o preço a pagar, pela entidade adjudicante, em resultado da proposta adjudicada, 

pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato. 

2. Está incluído no preço contratual, nomeadamente, o preço a pagar pela execução das prestações 

objeto do contrato na sequência de qualquer prorrogação prevista, expressa ou tácita, do respetivo prazo. 
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Artigo 12.º  Prazo de prestação do serviço 

A prestação de serviços no âmbito do contrato terá o seu início à data da assinatura do contrato, e como 

data limite, 12 meses após assinatura do contrato, conforme Cláusula 8.ª do caderno de encargos. 

 

Artigo 13.º  Prazo e forma de apresentação das propostas 

1. As propostas devem ser apresentadas exclusivamente de forma eletrónica na plataforma eletrónica 

http://www.saphety.com/saphetygov, até às 17h00 do 15.º dia a contar da data do envio do anúncio, sendo 

entregue aos concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção com referência às respetivas 

data e hora. 

2. As propostas devem ser assinadas eletronicamente pelo concorrente ou seu representante, utilizando 

uma assinatura eletrónica qualificada. 

3. Os interessados devem prever o tempo necessário para a inserção das propostas, bem como para a 

sua assinatura eletrónica, em função do tipo de acesso à Internet de que dispõem, uma vez que só são 

admitidas a concurso as que tenham sido assinadas e recebidas até à data e hora referidas no n.º 1 do 

presente artigo. 

4. Até ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados que já as tenham 

apresentado podem retirá-las através de comunicação à entidade adjudicante, podendo apresentar nova 

proposta dentro daquele prazo. 

5. Nos casos em que o certificado digital utilizado não possa relacionar diretamente o assinante com a 

sua função e poder de representação do interessado, deve submeter à plataforma um documento 

eletrónico oficial comprovativo do seu poder de representação.  

6. No caso de o concorrente ser um agrupamento de empresas, a proposta deve ser assinada pelo 

representante comum ou, não existindo este, por todas as pessoas com poderes para obrigar todas as 

empresas que o compõem, nos mesmos termos indicados no número anterior. 

7. Cada documento que constitui a proposta deverá ser individualizado num ficheiro eletrónico em formato 

pdf ou equivalente, desprotegido de modo a permitir a sua impressão e de forma a permitir a pesquisa por 

palavras. 

8. Qualquer classificação de documentos que constituem a proposta deve ser previamente requerida 

pelos interessados, nos termos do artigo 66.º do CCP. 

9. Todos os documentos e informações, exigidos por lei e/ou indicados neste programa de concurso, 

devem instruir a proposta sob pena de exclusão da mesma. 

10. Não serão admitidos, em caso algum, os concorrentes cujas propostas deem entrada depois de 

terminado o prazo fixado no n.º 1, ainda que tal se verifique por motivos técnicos que ocorram na 

plataforma eletrónica de contratação pública. 

 

http://www.saphety.com/saphetygov
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Artigo 14.º  Prazo de manutenção das propostas 

Os concorrentes são obrigados a manter as propostas apresentadas pelo prazo de 120 (cento e vinte) 

dias, contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, que se prorroga 

sucessivamente por períodos de 30 (trinta) dias no caso de, no decurso de cada período, os concorrentes 

nada declararem em contrário. 

 

Artigo 15.º  Proposta e documentos que a constituem 
1. As propostas devem ser elaboradas tendo em consideração o estabelecido no art.º 56.º e seguintes do 

CCP, mencionando obrigatoriamente os seguintes elementos:  

a) De cada proposta deverá constar o preço total da proposta expresso em euros, não incluindo o 

imposto sobre o valor acrescentado;  

b) Os preços devem ser apresentados com arredondamento a duas casas decimais. 

2. As propostas devem ser acompanhadas dos elementos documentais enunciados em seguida, de 

apresentação obrigatória:  

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, prevista nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP conjugado com o D.L. n.º 149/2012, 12/07, 

assinada pelo concorrente ou por representante com poderes para o representar, através de 

assinatura eletrónica qualificada emitida por uma entidade certificadora do Sistema de 

Certificação Eletrónica do Estado, nomeadamente Cartão de Cidadão. Nos casos em que o 

certificado digital não possa relacionar diretamente os assinantes com a sua função e poder de 

assinatura deverá a empresa entregar um documento eletrónico oficial que indique o poder de 

representação e poder de assinatura dos assinantes. 

b) Declaração do fabricante, mencionando a referência do presente concurso, em como detém a 

certificação HPE Partner Ready Services Gold, que lhe permita intervir do ponto de vista do 

“break/Fix” nos equipamentos e produtos dentro do âmbito do contrato a celebrar, conforme 

indicado na Cláusula 2.ª do caderno de encargos;  

c) Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), previsto no artigo 1.º do 

Regulamento de Execução (EU) 2016/7 da Comissão, de 5 de janeiro de 2016 

(https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pt), conforme modelo anexo. 

d) Documentos comprovativos da vinculação dos subscritores, da proposta e da declaração 

prevista na alínea a), à forma de obrigar, prevista para o concorrente em apreço (certidão 

permanente, contrato de consorcio, procuração), observado o n.º 4 e n.º 5 do artigo 57.º do CCP. 

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

concorrência pelo caderno de encargos, contenham os atributos da proposta, de acordo com os 

quais o concorrente se dispõe a contratar. 

3. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida na alínea 

a) do número anterior deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso 

https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pt
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em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou 

respetivos representantes. 

4. Caso a situação se verifique, documentos que contenham os esclarecimentos justificativos da 

apresentação de um preço anormalmente baixo, nos termos e para os efeitos do disposto na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 57.º do CCP. 

5. Sem prejuízo do acima exposto, integram também a proposta quaisquer outros documentos que o 

concorrente apresente por os considerar indispensáveis para demonstrar os atributos da proposta, nos 

termos do n.º 3 do artigo 57.º do CCP. 

 

CAPÍTULO III - AVALIAÇÃO E AUDIÊNCIA PRÉVIA 
Artigo 16.º  Critério de adjudicação 

1. A adjudicação será feita segundo a modalidade de avaliação do preço ou custo enquanto único aspeto 

da execução do contrato a celebrar, de acordo com a al. b) do artigo 74.º do CCP. 

2. No caso de se verificarem situações de empate na classificação das propostas, o mesmo será resolvido 

através de sorteio, a desenrolar presencialmente com o júri do concurso e com os interessados, em data, 

hora e local a comunicar com a antecedência mínima de três dias, do qual será lavrada ata para todos os 

presentes. O sorteio realizar-se-á através de extração direta de cupões com a designação dos 

concorrentes admitidos cujas propostas têm o mesmo preço. A ordem de extração dos cupões 

corresponderá à ordenação das respetivas propostas dos concorrentes admitidos. 

 

Artigo 17.º  Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes 
1. O júri do concurso pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas 

apresentadas que considere necessários para efeito da análise e avaliação das mesmas. 

2. Os esclarecimentos prestados pelos concorrentes sobre as respetivas propostas fazem parte integrante 

das mesmas, desde que observadas as regras fixadas no n.º 2 do artigo 72.º do CCP. 

3. Os esclarecimentos referidos no número anterior, serão disponibilizados a todos os concorrentes na 

plataforma eletrónica de contratação, acessível através do sítio eletrónico: 

http://www.saphety.com/saphetygov 

 

Artigo 18.º  Lista dos concorrentes e consulta de propostas apresentadas 

1. No dia seguinte ao termo do prazo fixado para apresentação das propostas, o júri procede à 

publicitação da lista de propostas na plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante, nos termos 

previstos no artigo 138.º do CCP. 

2. Aos concorrentes incluídos na lista acima referida é permitida a consulta na plataforma eletrónica de 

todas as propostas apresentadas. 

http://www.saphety.com/saphetygov
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3. Os interessados que não tenham sido incluídos na lista podem reclamar desse facto no prazo de 3 

(três) dias contados da sua publicitação, para o que devem apresentar comprovativo da apresentação 

tempestiva da sua proposta, seguindo-se os termos previstos no n.º 4 do artigo 138.º do CCP. 

 

Artigo 19.º  Relatório preliminar 

1. As propostas serão apreciadas pelo júri do concurso. 

2. Após análise das propostas e aplicação do critério de adjudicação, o júri elabora fundamentadamente 

um relatório preliminar no qual propõe a ordenação das propostas. 

3. No relatório preliminar, o júri do concurso também propõe, fundamentadamente, a exclusão das 

propostas, pelos motivos previstos nos n.ºs 2 e 3 do artigo 146.º do CCP. 

4. Do relatório preliminar deve ainda constar referência aos esclarecimentos prestados pelos 

concorrentes, nos termos do disposto no artigo 72.º do CCP. 

 

Artigo 20.º  Audiência prévia 

1. Elaborado o relatório preliminar, o júri disponibiliza-o a todos os concorrentes na plataforma eletrónica 

de contratação, acessível através do sítio eletrónico http://www.saphety.com/saphetygov fixando-lhes o 

prazo de 5 (cinco) dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia. 

2. Durante a fase de audiência prévia, os concorrentes têm acesso às informações e comunicações 

escritas de qualquer natureza que estes tenham prestado, bem como às versões finais integrais das 

propostas apresentadas. 

 

Artigo 21.º  Relatório final 
1. Cumprido o disposto na cláusula anterior, o júri elabora um relatório final fundamentado, no qual 

pondera as observações dos concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, mantendo 

ou modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, podendo ainda propor a exclusão de 

qualquer proposta se verificar, nesta fase, a ocorrência de qualquer dos motivos previstos no n.º 2 do artigo 

146.º do CCP. 

2. No caso previsto na parte final do número anterior, bem como quando do relatório final resulte uma 

alteração da ordenação das propostas constante do relatório preliminar, o júri do concurso procede a nova 

audiência prévia, nos termos previstos no n.º 2 do artigo148.º do CCP. 

 

CAPÍTULO V - ADJUDICAÇÃO, HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
Artigo 22.º  Decisão de adjudicação 

Cumpridas as formalidades previstas para a fase da avaliação das propostas, a entidade adjudicante 

procede à adjudicação da proposta hierarquizada em primeiro lugar. 

 

http://www.saphety.com/saphetygov
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Artigo 23.º  Notificação da adjudicação e documentos de habilitação 

1. A decisão de adjudicação é comunicada simultaneamente a todos os concorrentes, juntamente com o 

relatório final de avaliação das propostas. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a entidade adjudicante notifica o 

adjudicatário para entregar os seguintes documentos de habilitação: 

a) Declaração conforme o modelo constante do Anexo II ao CCP, na redação dada pelo artigo 3.º 

do Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12 de julho; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), 

e) e i) do artigo 55.º do CCP; 

c) Certidão de teor da matrícula comercial; 

d) Cópia do documento de identificação do outorgante do contrato, bem como do instrumento legal 

que lhe confere poderes para o efeito. 

3. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida na alínea 

a) do n.º 2 do presente artigo deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, 

caso em que devem ser juntos à declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou 

respetivos representantes. 

4. Os documentos de habilitação devem ser apresentados diretamente na plataforma eletrónica 

http://www.saphety.com/saphetygov utilizada pela AT, através de meio de transmissão escrita e eletrónica 

de dados, sem prejuízo do disposto nos números seguintes. 

5. A apresentação, nos termos do número anterior, pode ser substituída por indicação do endereço 

internet onde aqueles possam ser consultados, bem como da informação necessária à respetiva consulta. 

6. Quando o adjudicatário tenha prestado consentimento, nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 

114/2007, de 19 de abril, para que a AT consulte a informação prevista no n.º 3 do artigo 83.º do CCP, é 

dispensada a sua apresentação ou a indicação referida no número anterior. Para esse efeito, informa-se 

que a AT, tem o contribuinte n.º 600084779, podendo com esse número o concorrente formalizar o 

consentimento junto da entidade competente para tal.  

7. No caso de a adjudicação recair sobre proposta apresentada por agrupamentos, documentos 

comprovativos da associação dos membros do agrupamento adjudicatário na modalidade de consórcio 

externo, em regime de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 

28 de julho. 

 

Artigo 24.º  Modo de apresentação dos documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve apresentar os documentos de habilitação referidos no artigo anterior, na 

plataforma eletrónica de contratação, acessível através do sítio eletrónico 

http://www.saphety.com/saphetygov, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de notificação para o 

efeito. 

http://www.saphety.com/saphetygov
http://www.saphety.com/saphetygov
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2. Quando os documentos a que se referem a alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º deste programa se 

encontrem disponíveis na Internet, o adjudicatário pode, em substituição da sua apresentação, indicar à 

entidade adjudicante o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação 

necessária a essa consulta, desde que os referidos sítios e documentos deles constantes estejam 

redigidos em língua portuguesa. 

3. Quando o adjudicatário tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade 

adjudicante consulte a informação relativa a qualquer dos documentos referidos na alínea b) do n.º 2 do 

artigo anterior, é dispensada a sua apresentação nos termos do n.º 1 ou da indicação prevista no n.º 2 

deste artigo. 

4. O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre exigir ao adjudicatário, em prazo a fixar 

para o efeito, a apresentação dos originais de quaisquer documentos cuja reprodução tenha sido 

apresentada nos termos do disposto no n.º 1 deste artigo, em caso de dúvida fundada sobre o conteúdo 

ou a autenticidade destes, sendo aplicável com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 86.º do 

CCP. 

5. Todos os documentos que devam ser emitidos pelo concorrente serão assinados pelo mesmo, 

indicando se se tratar de pessoa coletiva, a qualidade em que assina. Os documentos podem também ser 

assinados por procurador, devendo, neste caso, juntar-se procuração que confira a este último poderes 

para o efeito, devidamente legalizada.  

6. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem redigidos noutra 

língua, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada e em relação à qual 

o concorrente declare aceitar a sua prevalência, para todos e quaisquer efeitos, sobre os respetivos 

originais. 

7. Nos termos do artigo 86° do CCP, as irregularidades detetadas nos documentos apresentados que 

possam levar a caducidade da adjudicação são suprimidas no prazo de 3 (três) dias, contados da data de 

receção da notificação para apresentação dos documentos ou elementos em falta  

8. Na impossibilidade da apresentação dos documentos de habilitação no prazo mencionado 

anteriormente, o adjudicatário fica desde já notificado, nos termos e para os efeitos do n.º 2 do artigo 86º 

do CCP, para exercer o seu direito de audiência prévia, no prazo de 2 (dois) dias contados do termo do 

prazo indicado no número 1 deste artigo. 

 

Artigo 25.º  Não apresentação dos documentos de habilitação 

A adjudicação caduca se, por facto que lhe seja imputável, o adjudicatário não apresentar os documentos 

de habilitação: 

a) No prazo fixado no presente programa do procedimento; ou, 

b) Redigidos em língua portuguesa ou, no caso previsto no n.º 2 do artigo 82.º do CCP, 

acompanhados de tradução devidamente legalizada 
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Artigo 26.º  Aceitação da minuta do contrato 

Após aprovação pela entidade adjudicante da minuta do contrato e da sua aceitação pelo adjudicatário, 

nos termos dos artigos 98.º a 101.º do CCP, a entidade adjudicante notifica-o do local e data em que deve 

comparecer para a respetiva celebração, através da plataforma referida. 

 

Artigo 27.º  Caução 

Não há lugar a prestação de caução, nos termos do nº 2 do art.º 88 do CCP. 

 
CAPÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 28.º  Encargos dos concorrentes 

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

obrigações emergentes do contrato. 

 

Artigo 29.ºLegislação aplicável 

Em tudo o que não estiver previsto no presente programa de concurso, bem como no caderno de encargos 

será aplicável o CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e respetiva legislação 

regulamentar. 
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