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CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º- Identificação do concurso 

1. O presente concurso público tem por objeto a Aquisição de serviços de assistência 

técnica `Plataforma SUN Oracle” de acordo com as condições e especificações técnicas 

estabelecidas no caderno de encargos do presente concurso 

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

Código CPV: 72611000-6 - Serviços assistência técnica Informática, 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. 

 

Artigo 2.º- Entidade adjudicante 

1. A entidade pública adjudicante é a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) em 

representação do Estado Português, sita na Rua da Prata, n.º 20-22, 1149-027 Lisboa, com 

o NIPC 600084779. 

2. Os contactos 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 Direção de Serviços de 

Contratação Pública e Logística, sito na mesma morada, das 9h00 às 13h00 horas e das 14h00 

às 17h00 horas, desde o dia da publicação do respetivo anúncio, por marcação através do 

telefone (+351) 218 812 724 ou dscpl-ce@at.gov.pt. 
 

 

Artigo 3.º- Órgão que tomou a decisão de contratar 

A escolha do concurso público, sem publicidade no Jornal Oficial da União Europeia, a 

aprovação das peças e a decisão de contratar foram tomadas por Despacho da Diretora de 

Serviços de Gestão dos Recursos Financeiros da AT a 2 de setembro de 2021. 

 

Artigo 4.º- Fundamento do procedimento 

A escolha do procedimento por concurso público, sem publicitação no JOUE - Jornal Oficial da 

União Europeia, fundamenta-se nos termos da al. b) do n.º 1 do artigo 20º do Código dos 

Contratos Públicos (CCP). 
 

https://login.saphety.com/en/gov/
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Artigo 5.º- Esclarecimentos, retificações e alterações das peças do concurso 

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 https://login.saphety.com/en/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. 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- Leilão eletrónico 

No presente concurso não há lugar a leilão eletrónico. 
 

CAPÍTULO II – PROPOSTA E AVALIAÇÃO 

 
Artigo 7.º- Prazo e modo de apresentação 

1. A apresentação da proposta deverá ser realizada de forma eletrónica, devendo cumprir 

com o disposto nas alíneas seguintes: 

a) Data limite de entrega: até às 17H00, do 9.º dia a contar da data do envio do anúncio 

para publicação em Diário da República; 

b) A entrega das propostas do presente procedimento será efetuada na plataforma 

electrónica de contratação Saphety, acessível através do endereço 

https://login.saphety.com/pt/gov/. 

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

qualificada. 

Artigo 8.º- Negociação 

As propostas apresentadas não serão objeto de negociação. 

 

https://login.saphety.com/en/gov/
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Artigo 9.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. 

 

Artigo 10.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 17h00m do 9.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. 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. 

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

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

4. 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. 

 

Artigo 11.º- Documentos que constituem as propostas 

1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) a) Declaração do Anexo I ao CCP, a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º 

do CCP; 

b) Documentos comprovativos da vinculação dos subscritores da proposta, a forma de 

obrigar, prevista para o concorrente em apreço (certidão permanente, procuração, etc.), 

observado o n.º 4 e n.º 5 do artigo 57.º do CCP; 

c) Documento que contenha os atributos da proposta de acordo com os quais o 

concorrente se dispõe a contratar. 

http://www.saphety.com/saphetygov
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d) Quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar 

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

2. Da proposta do concorrente deverá constar. 

• O preço total da proposta; 

• O preço por equipamento; 

• Os requisitos exigidos no anexo deste Programa de Concurso 

3. 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. 

4. Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

5. Os preços são indicados em euros, não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado e 

devem ser apresentados com arredondamento a duas casas decimais. 

6. O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta durante um período mínimo de 66 

(sessenta e seis) dias contados a partir da data limite para a sua entrega. 

 

Artigo 12.º- Critério de adjudicação 

1. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa pela 

modalidade Monofator nos termos do al. b) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, aprovado pelo 

D.L. n.º 18/2008 de 20/01, alterado pela Lei n.º 30/2021, de 21/05. 

 

Artigo 13.º- Critério de desempate 

 

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 14.º- Relatório preliminar 

1. Após a análise das propostas e da aplicação do critério de adjudicação, o Júri elabora, 

fundamentadamente, um relatório preliminar de avaliação, no qual propõe a ordenação 

das propostas apresentadas. 
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2. No relatório preliminar a que se refere o número anterior, o Júri também propõe, 

fundamentadamente, a exclusão das propostas nos termos do artigo 146.º do CCP. 

 

Artigo 15.º- Audiência prévia 

Elaborado o relatório preliminar referido no artigo anterior, o Júri envia-o a todos os 

concorrentes, fixando-lhes um prazo de 5 (cinco) dias úteis, para que se pronunciem, por 

escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia. 
 

Artigo 16.º- Relatório final 

1. Cumprido o disposto no número 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 propostas se verificar, nesta fase, a ocorrência de 

qualquer dos motivos de exclusão. 

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 

procede a nova audiência prévia, nos termos previstos no artigo anterior, sendo 

subsequentemente aplicável o disposto no número anterior. 

3. Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar decidir sobre a aprovação de todas 

as propostas contidas no relatório final, nomeadamente para efeitos de adjudicação. 

 

CAPÍTULO III – ADJUDICAÇÃO, HABILITAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO 

 
Artigo 17.º- Notificação da decisão de adjudicação 

1. A decisão de adjudicação é comunicada, em simultâneo, a todos os concorrentes, 

juntamente com o relatório final e minuta de contrato. 

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

o adjudicatário para apresentar os documentos de habilitação referidos no artigo seguinte, 

nos termos do n.º 2 do artigo 77º. 
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Artigo 18.º- Documentos de habilitação 

1. Os adjudicatários devem apresentar, na plataforma https://login.saphety.com/en/gov/, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da adjudicação: 

• Os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas 

alíneas b), d), e) e h) do n.º 1 do artigo 55.º (nomeadamente certidões da 

autoridade tributária, da segurança social e registos criminais dos titulares de 

órgão de administração e/ ou gerência); 

• Declaração prevista na alínea a) do nº 1 do artigo 81º do Código dos Contratos 

Públicos; 

• Certidão comercial atualizada; 

2. Quando os documentos de habilitação exigidos se encontrem disponíveis na internet o 

adjudicatário pode, em substituição da apresentação da sua reprodução indicar à entidade 

adjudicante o endereço do sítio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem 

como a informação necessária a essa consulta, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Portaria 

372/2017, de 14/12. 

3. Com o consentimento do adjudicatário, nos termos da lei, a entidade adjudicante consulta 

a informação relativa a qualquer dos documentos referidos no número anterior, estando 

dispensada a sua apresentação nos termos do n.º 1. Para esse efeito, informa-se que a AT 

é detentora do NIPC n.º 600084779, podendo com esse número o cocontratante formalizar 

o consentimento junto da entidade competente para tal.  

4. 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 19.º- Redução do contrato a escrito 

O contrato será reduzido a escrito, de acordo com o previsto na alínea a) do nº 1 do artigo 

95º do CCP, sendo os respetivos encargos suportados pelo adjudicatário. 
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CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 20.º- Legislação aplicável 

Em tudo o que não estiver previsto no presente Programa de Concurso, bem como no Caderno 

de Encargos será aplicável o Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

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

n.º 30/2021, de 21/05.  
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ANEXO  
 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA À PLATAFORMA SUN ORACLE 
 
 
 
PLATAFORMA SUN ORACLE 
 

Item Name Serial Number Correct SN CSI# 

Rack  NSD16       
M5000 BCF084804H BCF084804H 19859739 
M5000 BCF0848002 BCF0848002 19859739 

Rack SUN 1000 
2217CZF-
0851DB00X0 Item Instance #44644932 19859739 

Rack NSD17       
T5120 BEL07482G7 BEL07482G7 19885903 
T5220 BEL0844F5A BEL0844F5A   
T5220 BEL0844FGJ BEL0844FGJ 19859739 
X4600 0828AN1547 0828AN1547  
X4600 0828AN1553 0828AN1553   

Rack SUN 1000 
0226LHF-
0819DD0005 Item Instance #44973382   

X4500 0811AMT044 0811AMT044 19859739 
        

Rack  NSD14       
KVM Switch Rose   Model: UEB-8UB) 780948 No support   
x4600   (swmssql01) 0706AN1192 0706AN1192 19859739 
x4600   (swmssql02) 0710AN1325 0710AN1325 19859739 
T2000 0645NNN0JF 0645NNN0JF 19859739 
Rack SUN 900-38 ??? Item Instance #44979785 19859739 

Rack NSD15       
Sfv490   (suapps106) 0818AN1130 0818AN1130 19859739 

Rack SUN 1000-42 
1880PSK-
0642DA0048 1880PSK-0642DA0048 19859739 

Rack  NSD34       
Exadata rack PARENT 0949AK229C 0949AK229C 

19859739 

X4170 0944XF508D 0944XF508D 
X4170-EXADATA New added 0949XF50E3 
X4275 0949XFG041 0949XFG041 
X4275 0949XFG04A 0949XFG04A 
X4275 0949XFG060 0949XFG060 
Switch FC SUN Infiniband 0949AK202A 0949AK202A 
Rack  SUN/Oracle 0949AK202A 0949AK202A 
Switch FC SUN Infiniband   0946AK2089 
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Item Name Serial Number Correct SN CSI# 

Rack  NSD34       
Switch Network 270185424 0270185424 

19859739 

Cisco Catalist  4948 ??? FOX1326G0XX 
Exadata rack PARENT   AK00065956 
X3-2 1234FML08N 1234FML08N 
X3-2 1234FML069 1234FML069 
X3-2L 1233FM5052 1233FM5052 
X3-2L 1233FM5059 1233FM5059 
X3-2L 1238FM50CA 1238FM50CA 
X3-2L 1233FM501H 1233FM501H 
Switch FC SUN Infiniband AK00055283 AK00064793 

 
 
Encontra-se aqui englobado todo o hardware adquirido ao fabricante SUN Microsystems que, entretanto, 

foi adquirido pelo fabricante Oracle, sendo este conjunto de equipamento o suporte para diversos sistemas 

existente da AT que são indispensáveis à operacionalização das plataformas tais como aplicações, base 

de dados, B2B, Windows Server, robótica e Backup. 

 
Atendendo à criticidade dos sistemas tributários e aduaneiros que assentam nesta plataforma tecnológica 

é de extrema importância que as mesmas estejam ao abrigo de um contrato de assistência técnica.  

 

No âmbito da presente aquisição o adjudicatário deve garantir: 

1. Os serviços de manutenção de equipamentos Oracle devem contemplar todos os equipamentos e 

sistemas operativos, conforme o lote a que respeitam. 

2. Os serviços de manutenção, contemplam os seguintes componentes: 
 

 Hardware – respeita aos elementos físicos e componentes que constituem os equipamentos 

identificados, bem como o código e firmware do mesmo; 

3. Sistema operativo – o software de sistema operativo e respetivas atualizações e correções. 

4. Os serviços de manutenção de equipamentos Oracle supra identificados comportam a seguinte 

componente de fornecimento de bens: 

 Fornecimento de peças de substituição e consumíveis para os produtos de hardware; 

 Atualizações tecnológicas de programas, consistentes nas versões subsequentes dos 

programas que a Oracle disponibiliza e entregues em suporte físico ao cliente ou disponibilizadas 

para download no endereço de internet fornecido ao cliente; 

 Atualizações fiscais, legais e reguladoras; 

 Quando aplicável, fixes e correções para programas; 

 Patches de segurança; 

 Alertas de segurança; 
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 Ferramentas de atualização; 

 Certificação com novos produtos / versões de terceiros; 

 Versões importantes de produtos e tecnologia para firmware e software de sistemas que 

incluem versões de manutenção geral; 

 Versões de funcionalidade selecionadas e atualizações de documentação; 

 Certificação do hardware; 

 Oracle Management Pack para Linux; 

 Oracle Clusterware para Oracle Unbreakable Linux. 

5. Os componentes de hardware eventualmente fornecidos no âmbito da prestação de serviços de 

manutenção deverão ser originais do fabricante em questão, devidamente certificados pelo mesmo. 

Caso tal não aconteça, serão recusados. 

6. Adicionalmente, é fornecida aos clientes assistência técnica, acesso a sistemas de suporte online e 

serviço não-técnico que, constituindo uma vertente acessória de prestação de serviços, engloba as 

seguintes rúbricas: 
 

 Suporte de hardware para servidor ou sistemas de armazenamento; 

 Assistência com pedidos de serviço 24 (vinte e quatro) horas por dia durante os 7 (sete) dias 

da semana, através de página web para o efeito ou por telefone; 

 Encomendas de alterações em campo – recomendações para modificações de sistemas; 

 Acesso à Oracle Unbreakable Linux Network; 

 Serviço não técnico ao cliente durante horário normal de expediente 

 

Níveis de serviços: 

1. Deverão ser contemplados, os níveis de serviços abaixo discriminados: 
 

 

2. Os concorrentes deverão: 

 Prestar prova de nível de certificação platinum do fabricante, ou em alternativa, poderão ser os 

detentores da propriedade intelectual, títulos, marcas e patentes do hardware e sistema operativo 

objeto do contrato a celebrar no âmbito do presente procedimento, possuindo todas as 

autorizações dos respetivos fabricantes no que concerne à garantia de utilização correta da 

propriedade intelectual associada ao hardware e sistemas operativos. 

Caraterísticas Nível de Serviço 1 Nível de Serviço 2 

Horário de cobertura:   
      Telefónica – Hardware e software 7×24 7×24 
Capacidade de resposta  On-site 2h Sev 1 2h Sev 1 
Capacidade de resposta  Hotline Imediato via telefone Imediato via telefone 
Fornecimento de software de manutenção / através 
de download quando necessário:   
      Software  de atualização de sistema operativo Sim Sim 
      Software  de Patch para sistema operativo Sim Sim 
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3. No prazo máximo de 5 (cinco) dias após a produção de efeitos do contrato, o prestador de serviços 

deverá entregar os Customer Service Identifiers (CSI) do fabricante. 
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