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Artigo 1.º 

Entidade adjudicante 
A entidade adjudicante é o Estado Português, através da AT – Autoridade Tributária e Aduaneira, com o 
n.º de contribuinte 600 084 779, sita na Rua da Prata, n.º 10, 1149-027 Lisboa, com o n.º de telefone n.º 
(+351) 218812600, fax n.º (+351) 218812939, e utiliza a plataforma de contratação pública Saphety, sita no 
endereço de internet: https://login.saphety.com/pt/gov/#  
 

Artigo 2.º 
Objeto do procedimento 

1. O objeto do presente convite é o fornecimento de serviços de suporte ao Centro de Atendimento 
Telefónico da AT; 

2. As características do objeto do procedimento são as constantes da Parte II do caderno de 
encargos. 

 

Artigo 3.º 
Orgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada por despacho de 2 0 / 0 9 / 2 0 1 9 , do Subdiretor-Geral da 
Autoridade Tributária e Aduaneira, no uso de competências subdelegadas, exarado na Informação 
GPS n º 691020196912007595, da Divisão de Contratação da Direção de Serviços de Contratação 
Pública e Logística. 
 

Artigo 4.º 
Pedido de esclarecimentos, retificações e erros e omissões 

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 de contratação pública Saphety, com o seguinte 
endereço eletrónico: https://login.saphety.com/pt/gov/ utilizada pela AT, no primeiro terço do prazo 
fixado para a apresentação das propostas. 

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. As retificações e erros e omissões referidos no ponto 1 são da competência do órgão para a decisão 
de contratar e serão prestados por escrito, através da plataforma eletrónica de contratação, na mesma 
funcionalidade referida anteriormente, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a 
apresentação de propostas. 

4. Os esclarecimentos, as retificações e erros e omissões referidos nos números anteriores fazem parte 
das peças do procedimento e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 

Artigo 5.º 
Documentos que constituem as propostas 

1. A proposta deve ser acompanhada pelos seguintes documentos: 
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a. Proposta de preço, cujo valor não pode exceder o preço base referido no Caderno de Encargos 
b. Anexo I ao Programa de Concurso 
c. Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), nos termos do nº 6 do artigo 57º; 

2. Os documentos que acompanham a proposta devem ser assinados pelas entidades que os emitem. 
3. Os documentos que constituem a proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa, 

incluindo a descrição das características técnicas dos equipamentos proposto, podendo no entanto, 
catálogos ou documentação técnica ser apresentada em língua inglesa, nos termos previstos no n.º 
2 do artigo 58.º do CCP. 

 
 

Artigo 6.º 
Apresentação de propostas variantes 

Não é admissível a apresentação de propostas variantes 
 
 

Artigo 7.º 
Apresentação da proposta 

1. Na proposta o concorrente manifesta a sua vontade de contratar e indica as condições em que 
se dispõe a fazê-lo. 

2. A apresentação das propostas deverá ser realizada exclusivamente de forma eletrónica, nos 
termos do nº 1 do artº. 62º do CCP, devendo cumprir com o disposto nas alíneas seguintes: 

 
a. Data limite de entrega: até às 17,00 horas (dezassete horas), do 30º. dia, a contar da 

data de publicação de anuncio no Diário da República – art.º 130.º do Código dos 
Contratos Públicos (publicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31/08); 

b. Prazo de Manutenção das Propostas: 90 dias; 

c. A entrega das propostas do presente procedimento será efetuada na plataforma de 
contratação pública utilizada pela AT – Plataforma SaphetyGov, que se encontra disponível 
no endereço da internet https://login.saphety.com/pt/gov/#  

3. A proposta deve ser assinada eletronicamente, utilizando uma assinatura eletrónica qualificada. 

4. Os concorrentes devem prever o tempo necessário para a colocação das propostas e 
documentos que as acompanham, bem como para a sua assinatura eletrónica, em função do 
tipo de acesso à Internet de que dispõem, uma vez que todo esse processo só será permitido 
até à hora referida no nº 3, alínea a., deste artigo. 

 
Artigo 8º 

Elementos a indicar obrigatoriamente na proposta 

1. A proposta deve obrigatoriamente indicar os seguintes elementos: 

• Preço total da proposta 

• Valor dos acessos à Rede de Voz (Primários) – Componente 1 

• Valor individual dos agentes de Call Center virtual (Base mensal) – Componente 2 
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• Preço para o serviço de IVR – Componente 3 

• Preço hora para gravação de guias vocais – Componente 3 

• Valor do Número Único para a rede nacional de voz (21xxxxxxx) – Componente 4 

• Valor manutenção técnica das componentes CCS e Dashboard na Central do CAT – 
Componente 5 

• Valor de implementação dos serviços de resposta automática com autenticação via Webservices 
– Componente 6 

• Preço homem/hora para a bolsa de horas para desenvolvimento de Web Services – 
Componente 6 

• Valor de implementação dos serviços para a implementação inquéritos de satisfação da 
utilização dos serviços do CAT da AT via sistema de IVR.– Componente 7 

• Prazo de garantia e respetivo SLA. 

• Duração da formação. 
 

2. Na proposta devem estar incluídos os seguintes itens: 

• Número de horas da bolsa para gravação de guias (mínimo de 10 horas); 

• Número de horas da bolsa de desenvolvimento de Web Services (mínimo de 160 horas) 

 
Artigo 9º 

Motivos de exclusão da proposta 
 

Serão excluídas as propostas que: 
 

a) Não cumpram qualquer das disposições deste programa de concurso; 

b) Revelem qualquer das causas de exclusão previstas no nº 2 do artigo 146º do Código dos 
Contratos Públicos. 

 
 

Artigo 10º 
Critério de adjudicação 

1. O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa, sendo a avaliação 
do preço enquanto único aspeto da execução do contrato a celebrar, nos termos previstos da alínea 
b) do nº 1 do artigo 74º do CCP; 

2. O preço total deve conter todos os meios e serviços a contratar, necessários para a implementação 
da solução integral tal como descrita no Cadernos de Encargos, e que se encontram 
especificados na Secção III do Caderno de Encargos. 

3. No caso de duas ou mais propostas apresentarem o mesmo preço, para efeitos de adjudicação, 
é fator de desempate a proposta que preveja o preço/hora mais baixo para os serviços de 
desenvolvimento de webservices para o IVR; supletivamente e se ainda assim subsistir a 
igualdade, será adjudicada a proposta que apresentar o maior número horas para a bolsa de 
desenvolvimento para webservices. 
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4. Por ultimo e ainda em caso de empate constante no ponto anterior, será escolhida a proposta 
que apresente o menor preço para o serviço de IVR – Componente 3 do artigo 1.º do 
Caderno de Encargos. 

 
Artigo 11º 

Documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve entregar, no prazo de cinco dias a contar da notificação da decisão de 
adjudicação, na plataforma de contratação pública SaphetyGov, os documentos constantes do nº 
1 do artigo 81º do CCP; 

2. Quando o adjudicatário tenha prestado consentimento, nos termos da lei, para que a entidade 
adjudicante consulte a informação relativa à sua situação contributiva e tributária, é dispensada 
a apresentação dos documentos referidos no ponto anterior do presente convite, ou, a indicação 
do endereço do sítio da Internet onde aquelas possam ser consultadas. 

3. Nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, pode ser concedido um prazo adicional de 3 dias 
úteis para supressão de irregularidades detetadas nos documentos de habilitação apresentados. 

 
Artigo 12.º 
Caução 

1. Nos termos do artigo 77.º do CCP, e atendendo ao estipulado no artigo 88.º e seguintes do mesmo 
diploma, o adjudicatário deverá prestar caução, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação da 
decisão de adjudicação, no valor de 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do(s) 
contrato(s), bem como o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais. 

2. A caução referida no número anterior deve ser prestada mediante um dos seguintes modelos: 
a) Por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado Português; 
b) Mediante garantia bancária ou seguro-caução;   

3. Pode ser concedido um prazo adicional de 3 dias úteis para supressão de irregularidades detetadas 
nos documentos da caução apresentados. 

 
Artigo 13º 

Outorga de contrato 

O contrato resultante do presente procedimento será reduzido a escrito em data conveniente para 
as duas partes no prazo mínimo de 5 (cinco) dias após aceitação da minuta pelo adjudicatário; 

 
Artigo 14º 

Adoção de ajuste direto 
Após o período inicialmente previsto para os serviços objeto do presente contrato, nos termos 
do caderno de encargos do presente procedimento, pode ser adotado com o adjudicatário, em 
conformidade com os termos e atributos da sua proposta, um procedimento por ajuste direto com 
o mesmo propósito de prestação de serviços até aos limites estabelecidos no artigo 27º do Código 
dos Contratos Públicos. 
 

 
Artigo 15º 

Despesas e encargos 

As despesas e os encargos inerentes à redução do contrato a escrito são da responsabilidade 
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do adjudicatário. 
 

Artigo 16º 
Disposições finais 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa de Concurso, incluindo os 
seus Anexos, aplica-se, as disposições do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e republicado através do Decreto-Lei nº 111/B/2017, de 31/08. 
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