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CAPITULO - I 
Disposições Iniciais 

 
Clausula 1.ª -  Objeto e conteúdo funcional 

1 -  O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar pelo 

Estado Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira, doravante designada apenas por AT, 

na sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal, aquisição de assinatura do 

Software Watson Assistant para suporte do atendimento não presencial da AT. 

 

2 -  Enquadramento 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela Organização Mundial 

de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no dia 

11 de março de 2020, a AT foi obrigada a fazer mudanças profundas na sua forma de trabalhar 

(sobretudo devido à necessidade de confinamento da população) de modo a continuar a assegurar o 

cumprimento da sua Missão. 

Neste contexto, com a actual prestação de trabalho em regime de teletrabalho e a consequente 

inexistência de atendimento presencial, emergiu o imperativo de melhorar a interação com os 

contribuintes pelos canais não presenciais. 

A sobrecarga dos canais não presenciais de atendimento e a constatação da resposta deficitária à 

expectativa dos contribuintes levou a que de imediato se implementasse a agilização das respostas a 

questões de IR suportado numa plataforma de Inteligência Artificial (IA). 

Para tal foi feita a aquisição do software Watson Assistant que é uma plataforma de IA que permitiu 

implementar interações de perguntas e respostas imediatas por escrito com os contribuintes. 

Dado que a AT pretende dar continuidade a este canal de atendimento vem propor-se a renovação da 

utilização do software Watson Assistant nos termos abaixo descritos  

 

3 -  Requisitos técnicos 

Pretende-se garantir os seguintes serviços por um período de 12 meses, a partir de 6 de setembro de 

2021: 

− Subscrição de serviços IBM Watson com: 

• IBM Watson Assistant plus, com uma média de 100.000 utilizadores mensais. 

• IBM Watson Knowledge Studio com 2 utilizadores e até 10GB de armazenamento mensais. 

• IBM Watson Discovery 1 instância e 1 modelos, até 1.000.000 documentos mensais 

− Nível de suporte “Advanced” 

• Serviços de IBM Expert para um Workshop de Watson Discovery 

• Serviços de IBM Expert para assistência remota de 1 dia por mês para atividades relacionadas 

com o uso do IBM Watson Assistant e Discovery 
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• Um crédito de 28 000,00€ para utilização em qualquer serviço da IBM Cloud. 

 
4 -  A descrição do objeto obedece à classificação CPV (Common Procurement Vocabulary), - 

48000000-8 – Pacotes de software e sistemas de informação, de acordo com o Regulamento (CE) 

n.º 213/2008 da Comissão, de 28 de Novembro de 2007, que alterou o Regulamento (CE) n.º 2195/2002 

do Parlamento Europeu e do Conselho 

 

Clausula 2.ª -  Preço-Base 

1. O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as prestações 

que constituem o objeto do contrato é de €121.584,86 (cento e vinte e um mil, quinhentos e oitenta e 

quatro euros e oitenta e seis cêntimos), valor a que acresce IVA à taxa legal em vigor. 

 

2. O preço base foi fixado com base nos preços atualizados do mercado obtidos através de três 

consultas informais ao mercado realizadas nos termos previstos no artigo 35.º A do CCP, conforme 

emails em anexo (Anexo I) 

 

Clausula 3.ª -  Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo 

órgão competente para a decisão de contratar; 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

c) O presente Caderno de Encargos; 

d) A proposta adjudicada; 

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 

anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do 

disposto no artigo 101.º do mesmo diploma legal. 

 

CAPITULO - II 
Obrigações Contratuais  
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Clausula 4.ª -  Patentes, licenças e marcas registadas 
1. Os contraentes garantem que respeitam as normas relativas à propriedade intelectual e industrial, 

designadamente, direitos de autor, licenças, patentes e marcas registadas, relacionadas com os 

bens e documentação técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade. 

2. A entidade adjudicante não assume qualquer responsabilidade por infrações cometidas pelo 

fornecedor, no âmbito da execução do contrato, relativamente a direitos de propriedade intelectual e 

industrial relacionados com os bens e documentação técnica por este utilizado, cujos direitos e 

autorizações legais para o efeito devam por ele ser assegurados. 

 
Clausula 5.ª -  Sigilo 

1. Os Contraentes obrigam-se a garantir o sigilo quanto a informação diretamente relacionada com o 

objeto do presente contrato, bem como tomar todas as medidas necessárias para que os seus 

funcionários e agentes se vinculem a igual obrigação, quanto aos conhecimentos que venham a ter 

no âmbito dos trabalhos em que estão envolvidos. 

2. Os Contraentes tratarão como confidencial toda a informação por eles devidamente identificada 

como tal, ou que pela natureza das circunstâncias que rodeiam a sua divulgação deva, em boa fé, 

ser considerada como confidencial. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se como confidencial, independentemente da 

sua identificação como tal, toda a informação a que o prestador fornecedor tenha acesso relacionada 

com sistemas de segurança para proteção de informação, sistemas informáticos, sistemas de 

informação, instalações, métodos de trabalhos e core business da AT. 

4. Carece de consentimento prévio, através da AT: 

a) A divulgação pelo fornecedor de qualquer informação, sob qualquer forma, relacionada com o 

presente projeto ou com qualquer outro de que venha a ter conhecimento; 

b) A utilização do logótipo da AT para efeitos de publicidade, assim como a referência à sua 

qualidade de fornecedor. 

5. Encontra-se excluída da presente obrigação de confidencialidade a informação que: 

a) Tenha sido prévia e legitimamente divulgada por terceiros a qualquer um dos contraentes; 

b) Se encontre disponível para o público em geral; 

c) Os contraentes tenham sido legal ou judicialmente obrigados a revelar, desde que observados 

os procedimentos estabelecidos para o efeito; 

d) Seja conhecida do contraente que a revelou em momento anterior à celebração do presente 

contrato; 

e) Tenha sido transmitida ao contraente por uma terceira entidade sem que lhe tenha sido imposta 

qualquer obrigação de confidencialidade; 

f) Os contraentes acordem, por escrito, na possibilidade da sua divulgação. 
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Clausula 6.ª -  Prazo de Execução 
A produção de efeitos da pretendida execução contratual tem início a 6 de setembro de 2021, ou à data 

da outorga do contrato se ocorrer posteriormente, e terá a duração de 12 meses, contados a partir da 

disponibilização da chave de acesso ao software - site IBM Cloud. 

 

Clausula 7.ª -  Local da Execução  
O local da disponibilização da chave de acesso ao software - site IBM Cloud, será em Lisboa, na Av. 

Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28. 

 

Clausula 8.ª -  Prazo de Entrega 
O prazo de entrega do licenciamento de software, deverá ocorrer até ao limite de 5 dias contados a partir 

da produção de efeitos do contrato. 

 
Clausula 9.ª -  Preço Contratual e Forma de Pagamento 

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, a AT deve pagar ao fornecedor os valores da 

proposta adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, incluindo as despesas 

de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de aquisição, transporte, 

armazenamento e manutenção de meios materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da 

utilização de marcas registadas, patentes ou licenças da responsabilidade do fornecedor. 

3. O preço a que se refere o n.º 1 será pago numa única prestação, após disponibilização da chave de 

acesso ao software -site IBM Cloud. 

 

Clausula 10.ª -  Deduções nos pagamentos 

A entidade adjudicante deduzirá nos pagamentos a efetuar ao adjudicatário: 

a) As importâncias necessárias à liquidação das sanções que lhe tenham sido aplicadas, nos 

termos do contrato. 

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

 

Clausula 11.ª -  Condições de Pagamento 
1. A quantia devida pela AT, deve ser paga no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção da respetiva 

fatura, a qual só poderá ser emitida após o vencimento da obrigação correspondente. 

2. Para os efeitos do número um, e atento o artigo 36.º do código do IVA, a prestação vence-se 30 

(trinta) dias após a disponibilização da chave de acesso ao software -site IBM Cloud. 
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3. Em caso de discordância por parte AT, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar 

ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os 

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no número um, a fatura será paga através 

de transferência bancária. 

5. O atraso no pagamento da fatura devida pela AT confere ao fornecedor o direito de exigir juros de 

moradas faturas devidas pela AT confere ao fornecedor o direito de exigir juros de mora. 

 

CAPITULO- III 
Penalidades Contratuais e Resolução 

 
Clausula 12.ª -  Penalidades Contratuais 

1. Em caso de incumprimento dos prazos constantes da proposta do cocontratante por causa imputável 

ao mesmo, a AT pode aplicar uma sanção diária, de acordo com a seguinte fórmula: 

P=V*A/365 

Sendo: P= montante da sanção 

V= valor do contrato 

A = número de dias de atraso 

2. O valor da sanção pecuniária a aplicar é creditado a favor da AT ou deduzida ao preço 

contratualizado. 

3. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula ficam limitadas a 20% ou 30% do valor do 

contrato, nos termos previstos, respetivamente, nos números 2 e 3 do art.º 329.º do Código dos 

Contratos Públicos, consoante o caso que se aplicar. 

 
CAPITULO- IV 

Resolução de Litígios 
Clausula 13.ª -  Foro Competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  

 
CAPITULO - V 

Disposições Finais 
Clausula 14.ª -  Nomeação de Gestor 

1. A Entidade Adjudicante nomeia como gestor responsável pelo contrato a celebrar --------------------, 

para efeitos do disposto no artigo 290º-A do CCP. 

2. O Adjudicatário compromete-se, até à data de início do contrato, a comunicar à AT, o nome, contatos 

telefónicos e e-mail relativo ao gestor responsável pelo contrato celebrado, bem quaisquer 

alterações relativamente à sua nomeação, no prazo de 10 dias. 
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Clausula 15.ª -  Comunicações e Notificações 
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para 

o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.  

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à 

outra parte. 

Clausula 16.ª -  Produção de efeitos 

O contrato produz efeitos a partir da data de 6 de setembro de 2021, ou da sua assinatura se ocorrer 

posteriormente. 

 
 

Clausula 17.ª -  Contagem dos Prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 
 

Clausula 18.ª -  Legislação Aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo I – 3 Consultas preliminares ao mercado (7 páginas) 



De:
Para:
Cc:
Assunto:
Data:
Anexos:

XXXXX
XXXXX
XXXXX; XXXXX;XXXXX
RE: Consulta preliminar para renovação e assinatura do software Watson Assistant 
quinta-feira, 17 de junho de 2021 01:22:24
image003.png

Bom dia XXXXX,

No seguimento da Consulta Preliminar aqui referida, informamos que a estimativa para o 
referido âmbito e período tem um valor de 121 584,86€, acrescido da taxa de IVA em vigor e 
faturado numa única prestação após a disponibilização da chave de acesso ao site IBM Cloud. O 
pagamento da fatura deverá ser efetuado nos 30 dias seguintes após a sua receção.

Os produtos e serviços IBM neste âmbito assumem a aplicação integral dos Termos e Condições 
IBM para Serviços de Cloud. Qualquer termo e condição diverso dos atrás indicados 
nomeadamente do Código dos Contratos Públicos será aplicável na medida que não seja 
contraditório com os termos e condições acima referidos.

Com os melhores cumprimentos,

AVISO LEGAL
Esta mensagem é confidencial e dirigida apenas ao destinatário. Se a recebeu por erro solicitamos que o comunique ao remetente e 
a elimine assim como qualquer documento anexo. Não há renúncia à confidencialidade nem a nenhum privilégio devido a erro de 
transmissão.
DISCLAIMER
This message is confidential and intended exclusively for the addressed. If you received this message by mistake please inform the
sender and delete the message and attachments. No confidentiality nor any privilege regarding the information is waived or lost by 
any miscommunication

-----Original Message-----
From: XXXXX <XXXXX@at.gov.pt> 
Sent: Wednesday, 16 June 2021 11:55
To: XXXXX <XXXXX@timestamp.pt>
Subject: FW: Consulta preliminar para renovação e assinatura do software Watson Assistant

XXXXX

mailto:Joaquim.Ricardo@timestamp.pt
mailto:Isabel.Maria.Oliveira@at.gov.pt
mailto:Fernanda.Santos.Cunha@at.gov.pt
mailto:Carlos.Costa.Santos@at.gov.pt
mailto:Luis.Barata@timestamp.pt



AAP – Área de Administração de Plataformas Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 28 - Apartado 1852 
-1099-013 Lisboa
Geral: (+351) XXXXX
Ext: XXXXX VoIP: XXXXX Email institucional: XXXXX@at.gov.pt

NÃO IMPRIMA ou só o faça se for necessário

________________________________________
De: XXXXX
Enviado: terça-feira, 15 de Junho de 2021 14:23
Para: XXXXX
Cc: XXXXX; XXXXX
Assunto: Consulta preliminar para renovação e assinatura do software Watson Assistant

Boa tarde
A Autoridade Tributária pretende proceder à renovação e assinatura do software Watson 
Assistant para suporte do atendimento não presencial da AT para um período de 12 meses, 
conforme discriminado abaixo, 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 para:

- Subscrição de serviços IBM Watson com

* IBM Watson Assistant plus, com uma média de 100.000 utilizadores mensais.
* IBM Watson Knowledge Studio com 2 utilizadores e até 10GB de armazenamento mensais.
* IBM Watson Discovery 1 instância e 1 modelos, até 1.000.000 documentos mensais

- Nível de suporte “Advanced”
- Serviços de IBM Expert para um Workshop de Watson Discovery
- Serviços de IBM Expert para assistência remota de 1 dia por mês para atividades relacionadas
com o uso do IBM Watson Assistant e Discovery
- Um crédito de 28 000,00€ para utilização em qualquer serviço da IBM Cloud.

Cumprimentos

XXXXX

AAP - Área de Administração de Plataformas

Subdireção-Geral de Sistemas de Informação Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 - 14º - 1099-013 
Lisboa
Geral: (+351) XXXXX
CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) XXXXX
E-mail: XXXXX@at.gov.pt<mailto:XXXXX@at.gov.pt> Visite-nos em 
www.portaldasfinancas.gov.pt<https://www.portaldasfinancas.gov.pt/> 

mailto:aap@at.gov.pt
mailto:isabel.maria.oliveira@at.gov.pt%3cmailto:isabel.maria.oliveira@at.gov.pt
http://www.portaldasfinancas.gov.pt%3chttps/www.portaldasfinancas.gov.pt/


De:
Para:
Cc:
Assunto:
Data:
Anexos:

XXXXX
XXXXX
XXXXX; XXXXX
Re: Consulta preliminar para renovação e assinatura do software Watson Assistant 
quinta-feira, 17 de junho de 2021 09:24:10
ATT00001.png

XXXXX,

No seguimento da Consulta Preliminar acima referida, informamos que a estimativa para o referido âmbito e 
período tem um valor de 121 584,86€, sendo este valor acrescido da taxa de IVA em vigor e faturado numa 
única prestação após a disponibilização da chave de acesso ao site IBM Cloud. O pagamento da fatura deverá 
ser efetuado nos 30 dias seguintes após a sua receção.

De salientar, que os dois itens de Serviços de IBM Expert indicados devem ser referidos especificamente como 
Serviços de IBM Watson Expert, devendo ser considerado como requisito destes o conhecimento anterior em 
implementações na área fiscal. Adicionalmente, estes serviços poderão ser utilizados em quaisquer outros 
projetos e/ou atividades da AT que envolvam IBM Watson.

Os produtos e serviços IBM aqui elencados assumem a aplicação integral dos Termos e Condições IBM para 
Serviços de Cloud. Qualquer termo e condição diverso dos atrás indicados nomeadamente do Código dos 
Contratos Públicos será aplicável na medida que não seja contraditório com os termos e condições acima 
referidos.

Com os melhores cumprimentos,
XXXXX
XXXXX
Software Sales
Phone:XXXXX| Mobile:XXXXX
E-mail: XXXXX@pt.ibm.com

From: 
To:      
Cc:     

 XXXXX <IXXXXX@at.gov.pt>
XXXXX<XXXXX@pt.ibm.com>
  XXXXX <XXXXX@at.gov.pt>, XXXXX

<XXXXX@at.gov.pt>
Date:       15/06/2021 14:22
Subject:  [EXTERNAL] Consulta preliminar para renovação e assinatura do software Watson Assistant 

Boa tarde A Autoridade Tributária pretende proceder à renovação e assinatura do software Watson Assistant para suporte do atendimento não presencial da AT para um período de 12 meses, conforme discriminado abaixo, pelo que se solicita (nos ZjQcmQRYFpfptBannerStart

This Message Is From an External Sender
This message came from outside your organization.

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd

Boa tarde
A Autoridade Tributária pretende proceder à renovação e assinatura do software Watson
Assistant para suporte do atendimento não presencial da AT para um período de 12
meses, conforme discriminado abaixo, 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 para:

- Subscrição de serviços IBM Watson com

IBM Watson Assistant plus, com uma média de 100.000 utilizadores mensais.
IBM Watson Knowledge Studio com 2 utilizadores e até 10GB de armazenamento
mensais.
IBM Watson Discovery 1 instância e 1 modelos, até 1.000.000 documentos mensais

mailto:pedro.raminho@pt.ibm.com
mailto:Isabel.Maria.Oliveira@at.gov.pt
mailto:Carlos.Costa.Santos@at.gov.pt
mailto:Fernanda.Santos.Cunha@at.gov.pt



- Nível de suporte “Advanced”
- Serviços de IBM Expert para um Workshop de Watson Discovery
- Serviços de IBM Expert para assistência remota de 1 dia por mês para atividades
relacionadas com o uso do IBM Watson Assistant e Discovery
- Um crédito de 28 000,00€ para utilização em qualquer serviço da IBM Cloud.

Cumprimentos

XXXXX

AAP - Área de Administração de Plataformas

Subdireção-Geral de Sistemas de Informação
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 - 14º - 1099-013 Lisboa 
Geral: (+351) XXXXX
CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) XXXXX
E-mail: XXXXX@at.gov.ptVisite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt

mailto:isabel.maria.oliveira@at.gov.pt
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/


De:
Para:
Cc:
Assunto:
Data:
Anexos:

XXXXX
XXXXX
XXXXX XXXXX
RE: Consulta preliminar para renovação e assinatura do software Watson Assistant 
quinta-feira, 17 de junho de 2021 12:46:16
image001.png
image002.png

Bom Dia XXXXX,

Venho por este meio solicitar a correção dos valores correspondentes á Consulta Preliminar, pois 
de facto houve um lapso na inscrição do valor.
Assim relativamente á  Consulta Preliminar aqui referida, informamos que a estimativa para o 
referido âmbito e período tem um valor de  121 584,86€, acrescido da taxa de IVA em vigor e 
faturado numa única prestação após a disponibilização da chave de acesso ao site IBM Cloud. 
O pagamento da fatura deverá ser efetuado nos 30 dias seguintes após a sua receção.
Os produtos e serviços IBM neste âmbito assumem a aplicação integral dos Termos e Condições 
IBM para Serviços de Cloud.
Qualquer termo e condição diverso dos atrás indicados nomeadamente do Código dos Contratos 
Públicos será aplicável na medida que não seja contraditório com os termos e condições 
referidas.

Agradecemos desde já a compreensão
Fico ao inteiro dispor,

Com os melhores cumprimentos,

signature_453675090 XXXXX
T: XXXXX
E: XXXXX@pse.pt

Praça de Alvalade, nº 7, 11º Dto 
1700-036 Lisboa – Portugal
T: XXXXX | F: XXXXX
WWW.PSE.PT

From: XXXXX <XXXXX@pse.pt> 
Sent: 17 June 2021 12:07
To: 'XXXXX <XXXXX@at.gov.pt>
Cc: 'XXXXX' <XXXXX@at.gov.pt>; 'XXXXX'
<XXXXX@at.gov.pt>
Subject: RE: Consulta preliminar para renovação e assinatura do software Watson Assistant

Bom XXXXX,

Relativamente á Consulta Preliminar aqui referida, informamos que a estimativa para o referido 
âmbito e período tem um valor de 121 420,00€, acrescido da taxa de IVA em vigor e faturado 
numa única prestação após a disponibilização da chave de acesso ao site IBM Cloud.
O pagamento da fatura deverá ser efetuado nos 30 dias seguintes após a sua receção.
Os produtos e serviços IBM neste âmbito assumem a aplicação integral dos Termos e Condições 
IBM para Serviços de Cloud.
Qualquer termo e condição diverso dos atrás indicados nomeadamente do Código dos Contratos

mailto:cgomes@pse.pt
mailto:Isabel.Maria.Oliveira@at.gov.pt
mailto:Fernanda.Santos.Cunha@at.gov.pt
mailto:Carlos.Costa.Santos@at.gov.pt
mailto:cgomes@pse.pt
http://www.pse.pt/




Públicos será aplicável na medida que não seja contraditório com os termos e condições
referidas.

Fico ao inteiro dispor,

Com os melhores cumprimentos,

signature_453675090 Carlos Gomes
T: XXXXX 
E: XXXXX@pse.pt

Praça de Alvalade, nº 7, 11º Dto 
1700-036 Lisboa – Portugal
T: XXXXX | F: XXXXX
WWW.PSE.PT

  Lembre-se da sua responsabilidade ambiental antes de decidir imprimir este e-mail.
    Consider your environmental responsibility before printing this email.

DISCLAIMER
"As informações contidas nesta mensagem eletrónica e ficheiros anexos são confidenciais e deverão ser lidos única e exclusivamente pelo destinatário. Se
recebeu esta comunicação por erro, por favor, informe de imediato o remetente e apague a mensagem e os ficheiros anexos sem os ler, copiar, gravar, distribuir
ou divulgar ou fazer qualquer outro uso da informação sem o consentimento da PSE, Lda. O correio eletrónico via Internet não permite assegurar a
confidencialidade ou a correcta recepção das mensagens, pelo que a PSE, Lda não assume qualquer responsabilidade por possíveis danos causados."

"The information contained in this communication is confidential, may be privileged and is intended for the exclusive use of the above named addressee. If you
receive this communication in error, please notify the sender immediately and delete it and all its attached documents. If you are not the intended recipient, you
are expressly prohibited from reading, copying, distributing, disseminating or, in any other way, using any of the information without PSE, Lda consent. Please
note that Internet e-mail guarantees neither the confidentiality nor the proper receipt of the message sent, so PSE, Lda shall not be liable for any damage
caused."

From: XXXXX <XXXXX@at.gov.pt> 
Sent: 15 June 2021 14:24
To: XXXXX@pse.pt
Cc: XXXXX<XXXXX@at.gov.pt>;XXXXX
<XXXXX@at.gov.pt>
Subject: Consulta preliminar para renovação e assinatura do software Watson Assistant

Boa tarde
A Autoridade Tributária pretende proceder à renovação e assinatura do software Watson Assistant 
para suporte do atendimento não presencial da AT para um período de 12 meses, conforme 
discriminado abaixo, 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 para:

- Subscrição de serviços IBM Watson com

IBM Watson Assistant plus, com uma média de 100.000 utilizadores mensais.

IBM Watson Knowledge Studio com 2 utilizadores e até 10GB de armazenamento mensais.

IBM Watson Discovery 1 instância e 1 modelos, até 1.000.000 documentos mensais
- Nível de suporte “Advanced”
- Serviços de IBM Expert para um Workshop de Watson Discovery
- Serviços de IBM Expert para assistência remota de 1 dia por mês para atividades relacionadas com
o uso do IBM Watson Assistant e Discovery
- Um crédito de 28 000,00€ para utilização em qualquer serviço da IBM Cloud.
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Cumprimentos

XXXXX

AAP - Área de Administração de Plataformas

Subdireção-Geral de Sistemas de Informação
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 - 14º - 1099-013 Lisboa 
Geral: (+351) XXXXX
CAT - Centro de atendimento telefónico - (+351) XXXXX
E-mail:XXXXX@at.gov.pt Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt
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