
[Página n.º]

XXXXX

De:
Enviado:
Para:
Cc:
Assunto:

Anexos:

Sinal. de seguimento:
Estado do sinalizador:

XXXX@cesce.pt>
sexta-feira, 11 de outubro de 2019 16:00
XXXXX; XXXX
XXXXX; XXXXX
RE: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração 
na AT
Resumo contratos.pdf

Dar seguimento
Sinalizado

Boa tarde, 

Tal como informei, em anexo envio o resumo dos contratos de manutenção para 2020. 

Alguma questão não hesitem em contatar‐nos. 

Cumprimentos, 

XXXX
Coordenador Comercial – Região Sul  
Tel: (+351) XXXX  | Tlm: (+351) XXXXX | XXXXX@cesce.pt 

CESCE SI – 30º Aniversário  
Edif. Ramazzotti, Av. do Forte, Nº6 – Piso 2 | 2790‐072 Carnaxide – Portugal | www.cesce.pt 

Empresa Certificada ISO 9001 | ISO 27001 ‐ delivering value | LinkedIn | Twitter | Facebook
 Antes de imprimir este e-mail pense bem se tem mesmo que o fazer.  O meio ambiente agradece! 
Esta mensagem, assim como os ficheiros eventualmente anexos, é confidencial e reservada apenas ao conhecimento da(s) pessoa(s) nela indicada(s) como destinatária(s). 
Se não é o seu destinatário, solicitamos que não faça qualquer uso do respetivo conteúdo e proceda à sua destruição, notificando o remetente. A segurança da transmissão 
de informação por via eletrónica não pode ser garantida pelo remetente, o qual, em consequência, não se responsabiliza por qualquer facto suscetível de afetar a sua 
integridade. 

From: XXXX<XXXXX@at.gov.pt>  
Sent: 8 de outubro de 2019 11:56 
To: XXXXX<XXXXX@cesce.pt>; XXXXX <XXXXX@cesce.pt> 
Cc: XXXXX <XXXXX@at.gov.pt>; XXXXX <XXXXX@at.gov.pt> 
Subject: FW: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na AT 

Bom Dia XXXXX, 

Foi solicitado á XXXXX, a informação abaixo á imenso tempo e até ao momento nada foi rececionado. 
Será que podes resolver o tema SFF 

Cumprimentos 

_____________________________________________________________  
XXXXX  
AT – autoridade tributária  
Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 28  Geral : +351 XXXXX     1099-013 Lisboa                              Telef:  + 351XXXXX  
Edifício Satélite                                Fax:     +351XXXXX  
XXXXX@at.gov.pt    www.portaldasfinancas.gov.pt  
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De: XXXXX  
Enviada: quarta‐feira, 28 de agosto de 2019 10:01 
Para: 'XXXXX@cesce.pt' <XXXXX@cesce.pt> 
Cc: XXXXX <XXXXX@at.gov.pt>; XXXXX <XXXXX@at.gov.pt> 

Assunto: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na AT 

Bom dia 

A Autoridade Tributária 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) XXXXX 
E-mail: XXXXX@at.gov.pt Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt
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• Contrato de Manutenção e Suporte da Solução Hitachi

• *Contrato de Manutenção e Suporte da Solução Hitachi, upgrade All-Flash

• Serviços de Assistência Técnica ao software a 9.550 licenças de Veritas Enterprise Vault

• Contrato de Manutenção e Suporte da Solução Fujitsu

*A CESCE SI propõe que a renovação de ambos os Contratos de Manutenção Hitachi sejam feitos num só contrato/procedimento
devendo, para isso, a AT somar o valor apresentado individualmente em cada contrato, terminando tudo a 31.12.2020.



Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS HITACHI

VSP G1000, HITACHI HUS 150, BROCADE E HITACHI 4060/4080, QUE INTEGRAM A PLATAFORMA DE

ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO (STORAGE)” para 2020
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Cliqui aqui para modificar o título padrão da apresentaçãoLista de Produtos e respetivos Serial-Numbers:
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• Brocade 7800
ASS1949L003
ASS2540L006

• Hitachi 4060/4080
M2SEKW1514548
M2SEKW1514570

• Hitachi HUS 150
93053304

• Hitachi VSP G1000
58802
58803



Cliqui aqui para modificar o título padrão da apresentaçãoNíveis de Serviço (SLAs)

• A manutenção HDS e Brocade assegura o acesso a novas versões de código de máquina (firmware), e/ou às aplicações de gestão da plataforma (software), 
sempre que a sua respetiva consideração seja elegível, ou requerida.

• O suporte HDS e Brocade é a linha de apoio técnico que serve a retaguarda do Field Support (serviços locais remotos, ou presenciais), nomeadamente no
apoio ao diagnóstico de incidências, no desenvolvimento das medidas corretivas ao nível do código (ex: patches, fixes, …), no acompanhamento da 
implementação das corretivas e nos testes de validação funcional.

• Os serviços de Suporte Local da CESCE estão alinhados com o regime de cobertura CESCE Total.

• As soluções integradas nesta proposta têm a Manutenção e o Suporte Técnico no regime 7 x 24.

• Serviços de fornecimento e instalação de novas versões de software/firmware Hitachi necessárias para correção de erros, introdução de novas 
funcionalidades e compatibilidade com novos sistemas 

• Equipa técnica local da CESCE SI certificada pela Hitachi para a prestação dos serviços de suporte e manutenção aos equipamentos instalados na AT; 

• Recurso a peças sobressalentes, para reparação de avarias, novas de origem e fornecidas pela Hitachi. 

• Sistema de monitorização global da Hitachi (Hi-Track) para comunicação imediata de problemas ao centro de suporte global da Hitachi e em simultâneo à 
equipa técnica da CESCE SI 

• Assistência no regime sete (7) dias por vinte e quatro (24) horas, (2) duas ou (4) horas de tempo de resposta, desde que o local de intervenção se situe na 
região de Lisboa ou Porto.

• Acesso a peças de substituição em situações de avarias ou mal funcionamento das soluções ao abrigo deste programa.

• Technical Support Hotline, para abertura de avarias de hardware e/ou problemas de software, e obtenção de assistência técnica remota nas situações 
previstas no programa de suporte.

• Local da prestação dos serviços:

• Lisboa, na Av. Eng.º Duarte Pacheco nº28

• Porto, na Rua Diniz Jacinto nº 270
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Cliqui aqui para modificar o título padrão da apresentação

Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS EQUIPAMENTOS HITACHI 
VSP G1000, HITACHI HUS 150, BROCADE E HITACHI 4060/4080, QUE INTEGRAM A PLATAFORMA DE 
ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO (STORAGE)” para 2020.
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Período de Vigência:
01.01.2020 a 31.12.2020

Valor Contratual: 
184.068,00 € + IVA



Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO UPGRADE EQUIPAMENTO

HITACHI VSP G1000/G1500 QUE INTEGRA A PLATAFORMA DE ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO

(STORAGE)” para 2020
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• Hitachi VSP G1000/G1500
58802



Cliqui aqui para modificar o título padrão da apresentaçãoNíveis de Serviço (SLAs)

• A manutenção HDS assegura o acesso a novas versões de código de máquina (firmware), e/ou às aplicações de gestão da plataforma (software), sempre
que a sua respetiva consideração seja elegível, ou requerida.

• O suporte HDS é a linha de apoio técnico que serve a retaguarda do Field Support (serviços locais remotos, ou presenciais), nomeadamente no apoio ao
diagnóstico de incidências, no desenvolvimento das medidas corretivas ao nível do código (ex: patches, fixes, …), no acompanhamento da implementação
das corretivas e nos testes de validação funcional.

• Os serviços de Suporte Local da CESCE estão alinhados com o regime de cobertura CESCE Total.

• As soluções integradas nesta proposta têm a Manutenção e o Suporte Técnico no regime 7 x 24.

• Serviços de fornecimento e instalação de novas versões de software/firmware Hitachi necessárias para correção de erros, introdução de novas
funcionalidades e compatibilidade com novos sistemas

• Equipa técnica local da CESCE SI certificada pela Hitachi para a prestação dos serviços de suporte e manutenção aos equipamentos instalados na AT;

• Recurso a peças sobressalentes, para reparação de avarias, novas de origem e fornecidas pela Hitachi.

• Sistema de monitorização global da Hitachi (Hi-Track) para comunicação imediata de problemas ao centro de suporte global da Hitachi e em simultâneo à
equipa técnica da CESCE SI

• Assistência no regime sete (7) dias por vinte e quatro (24) horas, (2) duas ou (4) horas de tempo de resposta, desde que o local de intervenção se situe na
região de Lisboa ou Porto.

• Acesso a peças de substituição em situações de avarias ou mal funcionamento das soluções ao abrigo deste programa.

• Technical Support Hotline, para abertura de avarias de hardware e/ou problemas de software, e obtenção de assistência técnica remota nas situações
previstas no programa de suporte.

• Local da prestação dos serviços:

• Lisboa, na Av. Eng.º Duarte Pacheco nº28
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Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO UPGRADE EQUIPAMENTO 
HITACHI VSP G1000/G1500 QUE INTEGRA A PLATAFORMA DE ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO (STORAGE)” 
para 2020.
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Período de Vigência:
01.09.2020 a 31.12.2020

Valor Contratual: 
15.668,37 € + IVA



Contrato de manutenção e suporte para “Serviços de Assistência Técnica ao software a 9.550 licenças de

Veritas Enterprise Vault” para 2020
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• Veritas Enterprise Vault Email Management, 9.550 licenças
M5926629864 
M7526529881 
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Requisitos para a prestação de Serviços:

• Certificação TSPP VERITAS em Portugal

• Nível de Parceria VERITAS Gold ou superior

• O referido estatuto permite a prestação de um serviço de suporte e apoio técnico às soluções VERITAS de primeira e segunda linha.

• A prestação dos serviços de assistência técnica ao licenciamento Enterprise Vault garantirá:

• A operacionalidade do software no regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, durante 365 dias por ano;

• O nível de serviço será assegurado no regime de tempo médio de resposta inferior a quatro (4) horas, sendo o suporte prestado localmente e em língua

portuguesa;

• O serviço de assistência técnica será proactivo com níveis de resposta adequados ao ambiente da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) (Mission

Critical);

• O serviço de assistência técnica abrange Technical Support Hotline, para resolução remota de problemas ou acompanhamento de ações previstas na

operação do software no regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana.

• Os serviços de assistência técnica incluem o fornecimento das correções das versões de microcódigo e/ou software, sempre que os respetivos fabricantes

o indiquem, e sem custos adicionais para o cliente.

13



Cliqui aqui para modificar o título padrão da apresentação

Contrato de manutenção e suporte para “Serviços de Assistência Técnica ao software a 9.550 licenças de
Veritas Enterprise Vault” para 2020.
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Período de Vigência:
01.01.2020 a 31.12.2020

Valor Contratual: 
23.702,11 €+ IVA



Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PLATAFORMA DE BACKUPS

QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO ROBÓTICA CENTRAL VIRTUAL TAPE LIBRARY DOS EQUIPAMENTOS (FUJITSU

ETERNUS CS8400, CS8200 E LT260 E SCALAR I6000)” para 2020
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Contrato de manutenção e suporte para “SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA PLATAFORMA DE BACKUPS
QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO ROBÓTICA CENTRAL VIRTUAL TAPE LIBRARY DOS EQUIPAMENTOS (FUJITSU
ETERNUS CS8400, CS8200 E LT260 E SCALAR I6000)” para 2020.
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Período de Vigência:
26.06.2020 a 25.06.2021

Valor Contratual: 
181.649,87 €+ IVA
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Serviço ao cliente

Diálogo e Colaboração

Inovação

Responsabilidade

Integridade

Credibilidade e Compromisso

Os nossos Valores

18




