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Cláusula 1.ª 

Objecto 

1  – O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objecto a aquisição de licenciamento e 

manutenção de software Microsoft, ou seja pretende-se o licenciamento, renovação e manutenção 

de todos os produtos Microsoft em uso na AT, para os anos de  2022 a 2025. 

2 – Á renovação do licenciamento Microsoft em vigor, acrescem os produtos e quantidades que 

abaixo se descrevem: 

 

 
 

 

O quadro de licenciamento a provisionar para o próximo triénio deverá contemplar os seguintes produtos 

e quantidades: 

Aquisição de licença WINENTperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL Pltfrm Windows client w/ MDOP 500     

Aquisição de licença CoreCAL ALNG LicSAPk MVL Pltfrm UsrCAL CoreCAL SA Server/Exchange/Lync/Sharepoint (*) 500     

Aquisição de licença M365AppsForEnterprise ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr Office 365 Subscrição 500     

Correio Electronico

Aquisição de licença ExchgSvrStd ALNG LicSAPk MVL Exchange Server Standard 4         

Aquisição de licença ExchgSvrEnt ALNG LicSAPk MVL Exchange Server Enterprise 8         

Videoconferência

SfBSvr ALNG LicSAPk MVL SkypeForBusiness 3         

Aquisição de licença SfBSVrEnCAL ALNGL LicSAPk MVL UsrCAL Skype for Business Server Enterprise CAL Per User 60       

Aquisição de licença SfBSvrPlusCAL ALNG LicSAPk MVL UsrCAL Skype for Business Server Plus CAL Per User 30       

Servidores de Datacenter (core)

Aquisição de licença Step-UP - CISSteDCCore ALNG SASU MVL 2Lic CISStdCore CoreLStep-Up License Windows Server Datacenter/System Center 200     

Sistema de base de dados

Aquisição de licença SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic SQL Server Enterprise 20       

Aquisição de licença SQLSvrStdCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic SQL Server Standard Edition 20       

Plataformas colaborativas

Aquisição de licença SharePointSvr ALNG LicSAPk MVL SharePoint Server-Select Plus 9         

Plataformas de desenvolvimento

Aquisição de licença  VSEntSubMSDN ALNG LicSAPk MVL Visual Studio Enterprise Sub MSDN (Ultimate) 5         

Aquisição de licença VSProSubMSDN ALNG LicSAPk MVL Visual Studio Professional-Select Plus 5         

Posto de Trabalho (actualmente 10.000 a que terão que acrescer estas por via do aumento de utilizadores)

Infraestrutura central (Lisboa e Porto)

Novas licenças triénio 2022-2025
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3 – No documento “Anexo I “ ao presente Caderno de Encargos descrevem-se os part numbers, produtos 

e quantidades que se pretendem licenciar.  

4 – Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente caderno de encargos 

ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorre para o prestador dos serviços o 

fornecimento das licenças constante do Anexo I ao presente caderno de encargos nas datas de início das 

respectivas anuidades do contrato e assegurar a manutenção do software Microsoft ou equivalente durante 

o prazo de vigência do contrato, em conformidade com o presente caderno de encargos. 

5 – Os concorrentes devem apresentar uma declaração do fabricante em como são Parceiro Microsoft 

Licensing Solutions Partner (LSP). 

Cláusula 2.ª  

Preço Base 

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

constituem o objecto do contrato a celebrar é de € 7.517.942,85 (sete milhões quinhentos e dezassete mil 
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novecentos e quarenta e dois euros e oitenta e cinco cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, 

repartido da seguinte forma: 

a) Ano 2022: 2.505.980,95 €; 

b) Ano 2023: 2.505.980,95 €; 

c) Ano 2024: 2.505.980,95 €.  

Cláusula 3ª.  

Prazo de execução 

O contrato inicia a sua vigência após a comunicação ao adjudicatário do visto ou a Declaração de 

Conformidade do Tribunal de Contas, e termina a 28 de fevereiro de 2025, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

 

Cláusula 4.ª  

Local e entrega dos bens 

1 - Os bens e os serviços objeto do presente caderno de encargos devem ser entregues/fornecidos ou 

prestados nas instalações da entidade adjudicante, sitas na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28, 

em Lisboa.  

2 - O prazo máximo para entrega do licenciamento objeto do presente procedimento é de 30 (trinta) dias 

a contar da data indicada na cláusula 3.ª do presente caderno de encargos.  

3 - O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens, todos os 

documentos que sejam necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento daqueles. 

 

Cláusula 5.ª 

Sigilo 

1  – Os Contraentes obrigam-se a garantir o sigilo quanto a informação directamente relacionada com o 

objecto do contrato a celebrar, bem como tomar todas as medidas necessárias para que os seus 

trabalhadores e colaboradores 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 dos serviços tenha acesso relacionada 

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

instalações, métodos de trabalhos e core business da entidade adjudicante. 

4  – Carece de consentimento prévio, exceptuando as situações que a lei permita: 
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a) A divulgação de qualquer informação, sob qualquer forma, relacionada com a presente aquisição 

ou com qualquer outro de que venha a ter conhecimento; 

b) A utilização do logótipo da outra parte para efeitos de publicidade. 

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. 

 

Cláusula 6ª.  

Preço contratual 

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

constantes do presente Caderno de Encargos, a entidade adjudicante deve pagar ao adjudicatário o preço 

constante 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, 

nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, 

instalação, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou 

licenças. 

 

Cláusula 7.ª 

Formas de pagamento 

1  – O preço contratual será pago em três prestações anuais no início de cada ano de vigência do contrato. 

2  – As quantias devidas pela AT devem ser pagas no prazo de 30 (trinta) dias após a recepção das 

respectivas facturas e desde que as mesmas tenham tido a aprovação da AT. 

3  – A factura relativa à primeira anuidade só pode ser emitida após comprovação do pagamento dos 

emolumentos devidos pelo visto do Tribunal de Contas pelo adjudicatário. 

4  – As facturas relativas ao pagamento das anuidades só podem ser emitidas após o vencimento da 

obrigação respectiva a qual ocorre, respectivamente, 12 meses e 24 meses após a data de assinatura do 

contrato. 

5  – Desde que devidamente emitidas as facturas serão pagas através de transferência bancária. 

6 – O atraso no pagamento das faturas devidas pela AT confere ao fornecedor o direito de exigir juros de 

mora, nos termos previstos pelo artigo 326.º do CCP. 
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Cláusula 8.ª 

Execução da caução 

1 – A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos 

termos do programa, pode ser executada pela AT, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, 

para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento 

definitivo pelo fornecedor das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou 

para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei.  

2 – A caução a que se refere o número anterior é liberada nos termos do artigo 295.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

Cláusula 9.ª 

Despesas 

Correm por conta do adjudicatário todas as despesas em que este haja de incorrer em virtude das 

obrigações emergentes do contrato, incluindo as relativas à prestação e manutenção da caução e aos 

emolumentos devidos pelo visto do Tribunal de Contas. 

 

 
Cláusula 10.ª 

Nomeação de gestor 

A entidade adjudicante nomeia como gestor responsável pelo contrato a celebrar o Chefe de Equipa 

Multidisciplinar de 1.º Nível da Área de Gestão de Operações e Comunicações (AGOC), para efeitos do 

disposto no artigo 290º-A do CCP. 

 

Cláusula 11.ª 

Produção de efeitos 

O contrato produzirá os seus efeitos a contar da data do visto ou da declaração de conformidade do 

Tribunal de Contas, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto. 

 

Cláusula 12.ª 

Penalidades contratuais 

1 – Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a AT pode exigir do fornecedor o 

pagamento de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a fórmula: P = V x A / 365 em que P 

corresponde ao montante da penalização, V ao valor do contrato e A ao número de dias de atraso.  

2 – Na determinação da gravidade do incumprimento, a AT tem em conta, nomeadamente, a duração da 

infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do incumprimento.  
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3 – O direito à aplicação de penalidades deverá ser exercido pela AT dentro do prazo máximo de 60 

(sessenta) dias sobre a data da ocorrência que lhe deu origem. 

 

 

Cláusula 13.ª 

Força maior 

1  – Não podem ser impostas penalidades ao prestador dos serviços, nem é havida como incumprimento, 

a não realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso 

de força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias, que impossibilitem a respectiva realização, 

alheias à vontade da parte afectada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do 

contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2  – Constituem motivos de força maior, designadamente, tremores de terra, inundações, incêndios, 

epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, actos de guerra ou terrorismo e 

motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas.  

3  – A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte.  

4  – A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais 

afectadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 

maior. 

 

Cláusula 14.ª 

Resolução do contrato 

1  – O contrato pode ser resolvido por qualquer das partes em caso de incumprimento definitivo, grave ou 

reiterado, e culposo por uma das Partes das obrigações por si assumidas no contrato, nos termos gerais 

de Direito, sem prejuízo das correspondentes indemnizações legais a que houver lugar. 

2  – Para efeitos do disposto no número anterior, a Parte não culposa comunicará por escrito a ocorrência 

da situação de incumprimento susceptível de gerar resolução contratual, concedendo à contraparte um 

prazo não inferior a 30 dias para que aquela reponha a situação de incumprimento, sem o que, o 

incumprimento se tornará definitivo e determinará a resolução contratual, nos demais termos gerais de 

direito. 

3  – O contrato pode também ser resolvido através da AT caso se verifique alguma das seguintes 

situações, as quais são desde já entendidas como situações de incumprimento grave e culposo por parte 

do prestador dos serviços: 

a) Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou má fé do prestador 

dos serviços; 

b) Prestação de falsas declarações; 

c) Estado de falência ou insolvência; 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 
 

 
 

DocBaseV/2021 8 / 8 
 

d) Cessação da actividade; 

e) Condenação, por sentença transitada em julgado, por infracção que afecte a idoneidade 

profissional do prestador dos serviços e desde que não tenha ocorrido reabilitação judicial. 

4  – O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita enviada ao 

prestador dos serviços nos termos do n.º2 desta cláusula. 

 

Cláusula 15.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.  

 

Cláusula 16.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. 

 

Cláusula 17.ª 

Contagem dos prazos 

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

 

 

Cláusula 18.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 

 

 

 
 

 

 

Anexos:  

Anexo I – Descrição  dos part numbers, produtos e quantidades que se pretendem licenciar.  
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