
 

Classificação: 300 .10 .005 
Segurança: Púb l i ca 

Processo: 58 /CP/AT/2022  

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 
 

   
 

Rua da Prata nº 20/22 - 1º, Lisboa – 1149-027 Tel: (+351) 21 881 27 22 Fax: (+351)  
Email:  www.portaldasfinancas.gov.pt Centro de Atendimento Telefónico: 217 206 707 

 

M
O

D
. 4

.3
 

CONCURSO PÚBLICO SEM PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO EM JOUE Nº 58/AT/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DO CONCURSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 
 

 
 

DocBaseV/2022 2 / 6 
 

 

Artigo 1.º 

Identificação do concurso 

O presente concurso público tem por objeto a formação de contrato para renovação do 

licenciamento de software plataforma Cyber Range, de acordo com a descrição detalhada 

constante do caderno de encargos. 

 

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.º 20-22 – 1.º - 1149-027 Lisboa. 

2. Os contactos para todas as formalidades respeitantes ao presente concurso são 

assegurados através da plataforma eletrónica http://www.saphetygov.com. 

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

de Serviços de Contratação Pública e Logística, sito na Rua da Prata, n.º 20-22 – 1.º - 1149-

027 Lisboa, desde o dia da publicação do anúncio. 

 

Artigo 3.º 

Órgão que tomou a decisão de contratar  

1 - A decisão de contratar foi tomada em 3 de outubro de 2022 pela Diretora de Serviços de 

Gestão de Recursos Financeiros da AT, no uso de competência subdelegada, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), conjugado com a 

alínea a) do n.º 1 do art.º 17.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

2 - Foi escolhido o procedimento por concurso público sem publicação de anúncio no Jornal 

Oficial da União Europeia, nos termos da alínea b) do n.º1 do artigo 20.º do CCP. 

3 - A fixação do preço base teve como referência os preços atualizados do mercado obtidos 

através de consulta preliminar, nos termos do artigo 35.º-A do CCP, anexo ao presente 

programa.  

 

Artigo 4.º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

O Júri do concurso é o órgão competente para prestar esclarecimentos, no uso de 

competência subdelegada. 

http://www.saphetygov.com/
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Artigo 5.º 

Modo de apresentação de propostas 

1 - A entrega das propostas é efetuada na plataforma eletrónica de contratação acessível 

através do sítio - http://www.saphetygov.com.  

2 - A proposta deve ser assinada eletronicamente, utilizando uma assinatura eletrónica 

qualificada. 

3 - 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.  

4 - A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo 

entregue aos concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção, na área de 

acesso exclusivo do concorrente. 

Artigo 6.º 

Apresentação das propostas 

As propostas devem ser apresentadas exclusivamente de forma eletrónica na plataforma 

eletrónica http://www.saphetygov.com até às 17h00 do 9.º dia a contar da data do envio, 

para publicação, do anúncio previsto no n.º1 do artigo 130.º do CCP. 

 

Artigo 7.º 

Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

Os concorrentes são obrigados a manter as respetivas propostas pelo prazo de 66 dias 

contados da data do termo do prazo fixado para a sua apresentação. 

 

Artigo 8.º 

Critério de adjudicação 

1 - A adjudicação das propostas é feita segundo o critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa, na modalidade de Multifator, de acordo com a qual o critério 

de adjudicação é densificado por um conjunto de fatores, e eventuais subfatores, 

correspondentes a diversos aspetos da execução do contrato a celebrar: 

http://www.saphetygov.com/
http://www.saphetygov.com/
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2 - Na eventual necessidade de empreender arredondamentos, estes serão efetuados à 

unidade superior correspondente.  

 

3 - Condições para avaliação do desempenho nos exercícios (ADE):  

a) Este fator valoriza as funcionalidades do sistema de avaliação do desempenho dos 

utilizadores nos exercícios de simulação, numa perspetiva individual e coletiva, e será 

avaliado numa escala de 0 a 100 pontos, densificado pelos seguintes dois subfactores:  

i. Disponibilização de dashboard sobre o número de exercícios concluídos (ADE1);  

ii. Disponibilização de um histórico sobre o desempenho de cada utilizador por exercício, 

incluindo a pontuação, as ferramentas de segurança utilizadas, o nível de dificuldade e a 

pontuação média da equipa. (ADE2);  

b) Os subfactores mencionados na alínea anterior serão mensurados conforme a seguinte 

tabela:  

Subfator ADE1 – disponibilização de dash board sobre o númerode exercícios concluídos 

Valoração Não tem: 0 pontos / Tem: 100 pontos 

Escala (em pontos): 0 a 100 pontos 

Coeficiente de ponderação: 50% 

Subfator ADE2 - Disponibilização de um histórico sobre o desempenho de cada utilizador por 

exercício, incluindo a pontuação, as ferramentas de segurança utilizadas, o nível de 

dificuldade e a pontuação média da equipa. 

Valoração Não tem: 0 pontos / Tem parcialmente: 50 pontos/ Tem: 100 pontos 

Escala (em pontos): 0 a 100 pontos 

Coeficiente de ponderação: 50% 

c) A pontuação a atribuir ao fator ADE será apurada de acordo com a seguinte fórmula:  

ADE = ADE1 x 50% + ADE2 x 50%  

4 - A proposta será pontuada de 0 a 100 pontos de acordo com a seguinte fórmula: 

 CF = PT x 60% + ADE x 40% 

Em que: 

Fatores 
Coeficiente de 

Ponderação 

Preço total da proposta 60% 

Condições para avaliação do desempenho nos 

exercícios (ADE) 
40% 
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CF é a pontuação final atribuída à proposta;  

PT é a pontuação do fator preço da proposta; 

ADE são Condições para avaliação do desempenho nos exercícios. 

A classificação será arredondada á segunda casa decimal, sendo as propostas ordenadas pela 

ordem decrescente da sua classificação.  

5 - No caso de se verificarem situações de empate na classificação das propostas, utilizar-se-

ão os seguintes critérios de desempate pela ordem de aplicabilidade a seguir apresentada:  

i. Menor preço apresentado; 

ii.  Maior pontuação no subfator – ADE1;  

iii. Maior pontuação no subfator – ADE2.  

6 - Em caso de igualdade do preço entre propostas será utilizado como critério de desempate 

a proposta que tenha sido apresentada por pequenas e médias empresas, por ordem 

crescente da categoria das empresas, de acordo com o estabelecido no n.º 6 do artigo 74º 

do CCP. 

 

Artigo 9.º 

Documentos que constituem a proposta 

1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Declaração do Anexo I ao CCP, a que se refere a alínea a) do n.º1 do artigo 57.º do CCP; 

b) Preço total proposto;  

c) Para avaliação do factor ADE os concorrentes deverão apresentar documentação técnica 

do fabricante da solução proposta que se refira às especificações técnicas exigidas ou “print 

screen” do interface gráfico do software no qual esteja patente as funcionalidades descritas 

em ADE1 e ADE2. 

2. Todos os documentos da proposta têm de ser redigidos em língua portuguesa, à exceção 

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

inglesa. 

3. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente 

por os considerar indispensáveis, nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do CCP. 

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

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

5. Não é admissível a apresentação de propostas variantes. 
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Artigo 10.º 

Decisão de adjudicação, aprovação de minuta do contrato a celebrar e apresentação dos 

documentos de habilitação  

1. A decisão de adjudicação e de aprovação de minuta do contrato a celebrar são notificadas, 

em simultâneo, a todos os concorrentes, juntamente com o relatório final de análise das 

propostas. 

2. O adjudicatário deverá entregar, no prazo de dez (10) dias a contar da notificação da 

decisão de adjudicação os documentos de habilitação a que se refere o n.º1 do artigo 81.º do 

CCP. 

3. Os documentos de habilitação devem ser apresentados diretamente na plataforma 

eletrónica www.saphetygov.com, através de meio de transmissão escrita e eletrónica de 

dados.  

4. O prazo para a supressão de irregularidades detetadas nos documentos de habilitação 

apresentados, que possam levar à caducidade da adjudicação, nos termos do disposto no 

artigo 86.º do CCP, é de 5 (cinco) dias úteis. 
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XXXXXXXXXXXXXXXX

Assunto: FW: Cotação Cyberbit

De: XXXXXXXXXXXXXXX> 
Enviada: 25 de julho de 2022 17:57 
Para: XXXXXXXXXXXXXX> Assunto: RE: Cotação Cyberbit 

ZjQcmQRYFpfptBa nnerStart 

Esta mensagem é de um remetente externo 

Esta mensagem veio de fora da sua organização. Por favor evite clicar em links ou descarregar anexos se o remetente ou o 
teor da mensagem forem desconhecidos ou suspeitos.  

ZjQcmQRYFpfptBa nnerE nd  

Boa tarde Sr. Dr., 

Abaixo enviamos a cotação solicitada: 
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1 Elementos financeiros 

Valor Total: São cinquenta e oito mil quatrocentos e cinquenta euros. 

1.1 Condições financeiras 

1.1.1 IVA 

Aos valores indicados acresce IVA à taxa em vigor. 

1.1.2 Validade  

Esta proposta é válida durante 66 dias. 

1.1.3 Faturação 

A faturação será realizada com a entrega dos acessos para os utilizadores da solução. 

As faturas serão emitidas com 60 dias de prazo de pagamento. 

Ficamos ao vosso dispor. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 Director 

Email: XXXXXXXXXXXXXXX 
Mobile: +XXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXLisboa  
Portugal 
Phone :+351 217 230 635 
Email: XXXXXXXXXXXXXXX 
WWW: http://XXXXXXXXXXXXXX

O conteúdo deste e-mail é confidencial para o destinatário pretendido e não pode ser divulgado. Embora seja credível de que este e-mail e quaisquer 
anexos estejam livres de vírus, é responsabilidade do destinatário confirmá-lo. Informamos que comunicações urgentes e de tempo limitado não devem ser 
enviadas por e-mail. Por meio deste avisamos que um recibo de entrega não constitui confirmação nem receção pelo(s) destinatário(s) pretendido(s).  
The contents of this e-mail are confidential to the intended recipient and may not be disclosed. Although it is believed that this e-mail and any attachments 
are virus free, it is the responsibility of the recipient to confirm this. You are advised that urgent, time-sensitive communications should not be sent by e-mail. 
We hereby give you notice that a delivery receipt does not constitute acknowledgement nor receipt by the intended recipient(s).

From: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Sent: 20 de junho de 2022 14:48 
To: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Subject: RE: Cotação Cyberbit 

Boa tarde. 

Espero que esteja tudo bem consigo. 

Para iniciar o processo de renovação do licenciamento do Cyberbit  agradecia que me informasse se o valor para 12 
meses e 10 licenças se mantém inalterado. 

Cumprimentos, 

O conteúdo deste e-mail é confidencial para o destinatário pretendido e não pode ser divulgado. Embora seja credível de que este e-mail e quaisquer 
anexos estejam livres de vírus, é responsabilidade do destinatário confirmá-lo. Informamos que comunicações urgentes e de tempo limitado não devem ser 
enviadas por e-mail. Por meio deste avisamos que um recibo de entrega não constitui confirmação nem receção pelo(s) destinatário(s) pretendido(s).  
The contents of this e-mail are confidential to the intended recipient and may not be disclosed. Although it is believed that this e-mail and any attachments 
are virus free, it is the responsibility of the recipient to confirm this. You are advised that urgent, time-sensitive communications should not be sent by e-mail. 
We hereby give you notice that a delivery receipt does not constitute acknowledgement nor receipt by the intended recipient(s).
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