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Artigo 1.º 

Identificação do concurso  

O presente concurso público 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. 

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 pela Sra. Diretora-Geral da AT através do despacho de 10/02/2022,  

em harmonia com o despacho n.º 1825-A/2022, de 28/01, do Ministro de Estado e das Finanças, publicado 

no Diário da República, n.º 29, 1º suplemento, 2.ª série, de 10/02, na sequência da Resolução do Conselho 

de Ministros  n.º 5/2022, de 06/01,  publicada no Diário da República, 1ª. série, n.º 10, de 14/01/2022. 

2 - Pelo mesmo despacho n.º 1825-A/2022, de 28/01, do Ministro de Estado e das Finanças, publicado no 

Diário da República, n.º 29, 1º suplemento, 2.ª série, de 10/02, foram subdelegadas na Sra. Diretora Geral 

da AT as demais competências previstas no Código dos Contratos Públicos e cometidas ao órgão 

competente para a decisão de contratar. 

3 - Foi escolhido o procedimento por concurso público com publicação de anúncio no Jornal Oficial da 

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

4 - Para os efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 36.º do CCP e face à inexistência de acordo quadro de 

licenciamento de software celebrado pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. 

(Espap), a Autoridade Tributária e Aduaneira está autorizada a proceder à aquisição direta, sem recurso 

à contratualização centralizada na UMC do Ministério das Finanças, do licenciamento de software 

Microsoft ou equivalente, nos termos do despacho n.º 16/2022-XXII, de 12/01 do Secretário de Estado 

Adjunto e dos Assuntos Fiscais e do despacho n.º 325/2022/SEO, de 29/01 da Secretária de Estado do 

Orçamento. 

5- Para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 46.º-A do CCP, fundamenta-se a não adjudicação por 

lotes com base no seguinte: “O universo de software Microsoft em uso na AT é bastante amplo e 

http://www.saphetygov.com/
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heterogéneo, sendo que, pela diversidade de aplicações e funcionalidades inerentes ao desempenho 

regular das atividades da AT, os vários softwares estão interligados entre si, criando sinergias e 

constituindo-se como um único ecossistema de elevada complexidade. A complexidade desta realidade 

acentuou-se com o advento da pandemia, que obrigou à adaptação ao teletrabalho, situação que, face à 

iminência de uma quinta vaga de COVID-19, importa manter e assegurar para o futuro, estando de resto 

em consonância com a pretensão do Governo de estabelecer o teletrabalho como uma realidade. Pelas 

razões evidenciadas, preconiza-se a realização da presente consulta através de um único lote, porquanto 

a constituição de múltiplos lotes pode ter como corolário diversos fornecedores e consequentemente, 

múltiplos interlocutores, causando grandes dificuldades para a administração e na articulação necessária 

para a resolução de problemas, enquanto a gestão de um único contrato é garantidamente mais eficiente 

e benéfica para a AT.” 

 

Artigo 4.º 

Consulta preliminar ao mercado 

1- Nos termos do artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, foi realizada uma consulta preliminar ao 

mercado, de modo a obter informações relevantes para estabelecer, entre outras, o preço base.  

2 - As informações obtidas foram vertidas nas especificações técnicas constantes do Caderno de Encargos 

e foi com base naquelas que se obteve o preço base da cláusula 2.ª (Preço base do procedimento), em 

conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 47.º do CCP.  

3 - Toda a informação relevante resultante da consulta preliminar, caso seja solicitada, será disponibilizada 

aos futuros concorrentes do procedimento, o que necessariamente só ocorrerá após terminado o prazo de 

apresentação de propostas. 

 

Artigo 5.º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

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

subdelegada. 

Artigo 6.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. 

http://www.saphetygov.com/
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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 7.º 

Apresentação das propostas 

As propostas devem ser apresentadas exclusivamente de forma eletrónica na plataforma eletrónica 

http://www.saphetygov.com até às 17h00 do 15 dia a contar da data do envio do anúncio ao Serviço das 

Publicações Oficiais da União Europeia, nos termos do n.º3 do artigo 136.º do CCP. 

 

 

Artigo 8.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 9.º 

Critério de adjudicação 

A adjudicação das propostas é feita segundo o critério de adjudicação da proposta economicamente mais 

vantajosa, na modalidade monofator, em que o único aspeto de execução a considerar será o preço, de 

acordo com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, na redação aprovada pela Lei n.º 

30/2021, de 21/05. 

 

Artigo 10.º 

Critério de desempate 

1- Em caso de igualdade do preço entre propostas será utilizado como critério de desempate o sorteio, 

conforme previsto na alínea c), do n.º 5 do artigo 74.º do CCP, na sua redação atual.  

2- O sorteio, previsto na alínea anterior, será efetuado na presença do júri do concurso e dos interessados, 

em data, hora e local a comunicar com a antecedência mínima de três dias, do qual será lavrada ata para 

todos os presentes. 

O sorteio realizar-se-á através de extração directa de cupões com a designação dos concorrentes 

admitidos cujas propostas têm o mesmo preço. A ordem de extração dos cupões corresponderá à 

ordenação das respetivas propostas dos concorrentes admitidos.  

 

http://www.saphetygov.com/
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Artigo 11.º 

Documentos que constituem a proposta 

1- A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) Documento Europeu Único de Contratação Pública, nos termos do n.º6 do artigo 57.º do CCP; 

b) Preço total proposto; 

c) Lista de preços unitários que serve de base à determinação do preço proposto, e preço anual de cada 

subscrição por part number.  

d) Os concorrentes devem apresentar uma declaração do fabricante em como são Parceiro Microsoft 

Licensing Solutions Partner (LSP). 

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

 

Artigo 12.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 da minuta do contrato a celebrar são notificadas, em 

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

2 - Após a notificação da adjudicação pela entidade adjudicante, os adjudicatários devem entregar no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, os documentos constantes do artigo 81.º do CCP, bem como na Portaria n.º 

372/2017, de 14 de dezembro, designadamente: 

a) Declaração emitida conforme o modelo constante do Anexo II ao CCP; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) 

do artigo 55.º do CCP. 

c) Plano de prevenção de corrupção e de infrações conexas, salvo se o adjudicatário for uma pessoa 

singular ou uma micro, pequena ou média empresa, devidamente certificada nos termos da lei. 

d) Se o adjudicatário for uma pessoa singular ou uma micro, pequena ou média empresa, deve apresentar 

o respetivo comprovativo. 

3 - O adjudicatário deve prestar, no prazo de 10 dias a contar da notificação de adjudicação, uma caução 

no valor de 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato e o exacto e pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais. 
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4 - Os documentos de habilitação devem ser apresentados diretamente na plataforma eletrónica 

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

5 - 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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo:  

Anexo I – Modelo de garantia bancária/seguro caução 
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MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA/SEGURO DE CAUÇÃO 

 

 

Garantia bancária/seguro de caução n.º _____ 

Em nome e a pedido de ______________ (adjudicatário), vem o(a) ________(instituição garante), pelo 

presente documento, prestar, a favor de _______________(entidade adjudicante beneficiária), uma 

garantia bancária/seguro-caução (eliminar o que não interessar), até ao montante de _____________ (por 

algarismos e por extenso), destinada(o) a caucionar o integral cumprimento das obrigações assumidas 

pelo(s) garantido(s) no âmbito do _________________ (identificação do procedimento), nos termos dos 

n.º s 6 e 8/7 e 8 (eliminar o que não interessar) do artigo 90.º do Código dos Contratos Públicos. 

A presente garantia corresponde a 5% do preço contratual e funciona como se estivesse constituída em 

moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer a entrega de toda e 

qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado por simples notificação escrita por 

parte da entidade beneficiária. 

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) garante, no caso de 

vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar em consideração quaisquer 

objecções do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor à entidade beneficiária quaisquer 

reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao garante. 

A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua libertação pela 

entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e 

independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos. 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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