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Cláusula 1.ª 

Objeto do concurso 

O objeto do presente procedimento e do contrato a celebrar, é a aquisição de equipamentos de 

comunicações de dados com a função de switching de pacotes para suporte à rede de comunicações para 

backups dos servidores do centro de dados da AT, incluindo a cablagem em fibra ótica e os conectores 

necessários para sua interligação. 

Cláusula 2.ª 
Preço base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelo fornecimento dos bens que constitui o 

objeto do contrato a celebrar é de € 90.000,00 (noventa mil euros), a que acresce o IVA à taxa legal em 

vigor. 

Cláusula 3.ª 
Enquadramento da solução 

1. A AT pretende atualizar a sua rede de backups com switchs de baixa latência, com uma componente 

de interligação na rede a 40 Gbps distribuída pelo centro de dados e dois sistemas de repartição de QSPF 

para 4 conexões a 10 Gbps em fibra, terminadas com conectores LC fêmea. 

2. Com o aumento exponencial da informação gerada nos sistemas e a evolução dos sistemas de 

backups, verificou-se que a velocidade de transferência de dados existente na atual rede de suporte aos 

backups se tornou um constrangimento na realização das cópias de segurança e para as janelas 

temporais alocadas para as mesmas. Assim, será necessário efetuar não só a renovação desta 

infraestrutura, como a interligação desta rede com a que suporta o restante centro de dados, passando a 

existir uma gestão centralizada. 

3. A componente de interligação na rede do CPD terá de considerar os pressupostos decorrentes de 

anterior procedimento de concurso público, concretizado pela AT para a renovação da infraestrutura de 

comunicações de dados do seu CPD. 

4. A solução fornecida no âmbito desse concurso, de acordo com os requisitos, assenta na capacidade de 

todos os equipamentos pertencerem simultaneamente a uma rede de comutação (switching) e a uma rede 

de visibilidade (monitorização), o que permite a seleção e cópia discricionária de tráfego (ao nível das 

camadas/layers 1, 2, 3 e 4) de qualquer ponto para qualquer ponto do centro de dados, essencial para a 

gestão e monitorização do tráfego de dados. Esta solução foi fornecida com equipamentos CISCO, da 

família Nexus, tendo como orquestrador da rede de visibilidade o software Cisco Data Broker. 
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5. Neste contexto, e com o aumento do número de plataformas a demandarem uma maior velocidade de 

interligação ao core da rede, há uma maior exigência de disponibilidade de portas a 10 Gbps, pelo que 

importa que nesta aquisição esteja prevista a capacidade de dar resposta a essa necessidade por parte 

das equipas que gerem as diferentes plataformas, críticas para o negócio da AT. Para tal, são incluídos 

equipamentos de swtching que sejam compatíveis com a infraestrutura já instalada no centro de dados da 

AT e respondam a esses requisitos.  

6. Os modelos dos equipamentos que se pretendem adquirir deverão possuir fontes de alimentação de 

energia elétrica redundantes, para reduzir a probabilidade de possíveis pontos de falha num cenário de 

avaria de algum desses componentes e da consequente quebra da continuidade de serviço das 

plataformas que a eles estão ligadas. 

7. Os equipamentos a contratar no âmbito desta consulta serão instalados nos CPD da AT e, para que 

seja dada continuidade ao modelo de infraestrutura que está implementado, devem ser integrados de 

forma transparente e assegurando total compatibilidade, simultaneamente na rede de comutação e na 

rede de visibilidade. 

Cláusula 4.ª 
Requisitos dos equipamentos a fornecer 

1. Os equipamentos a fornecer devem cumprir com as normas e standards dos equipamentos e das 

tecnologias propostas, devendo suportar IPv6 e dual stack. 

2. Os requisitos técnicos devem corresponder a equipamentos com tecnologia equivalente aos que são 

identificados e descritos na tabela abaixo, havendo que assegurar integral compatibilidade com o parque 

já instalado e descrito na cláusula anterior. 

Quadro 1 

Tipo de 
Equipamento 

Descrição dos Modelos de Referência 
para Características Técnicas 

(do tipo ou equivalente) 

Referência Quantidade 

Switch 

CISCO Nexus 31108TC-V e 4 Bidi 
Bundle 

 (Switch de 48 portas RJ45 a 10G, 6 
QSFP+ a 40G) 

N3K-C31108TC-V-
4BD 

ou equivalente 

3 

Switch Nexus 3172 48xSFP+ and 6 QSFP+ 
ports 

N3K-C3172PQ-10GE 
ou equivalente 2 

Switch CISCO Nexus 5548 N5K-5548UP-FA ou 
equivalente 1 

Módulo CISCO - Módulo L3 para N5K N55-D160L3 1 
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Switch CISCO Nexus 2232TM-E  FEX NK2-2232TM-E ou 
equivalente 2 

Switch CISCO Nexus 2232PP  FEX N2K2232PP ou 
equivalente 2 

 

Com o fornecimento dos switchs devem igualmente ser entregues todos os cabos base necessários para a 

alimentação elétrica e interligação dos equipamentos. Adicionalmente, devem ainda ser fornecidos os 

cabos que a seguir se descriminam. 

O terceiro cabo usado para interligar os switchs irá permitir duplicar a largura de banda de interligação 

entre dois desses switchs (de 40G passa para 80G). 

Como referido, deverão ser incluídos cabos de rede do tipo FTP de categoria 6A e cabos de FO na 

solução a fornecer, de acordo com as seguintes quantidades e medidas: 

Quadro 2 

Quantidade Tipo de Equipamento Comprimento 

72 Cabo FTP Cat. 6A  10 m 

72 Cabo FTP Cat. 6A  15 m 

20 Cabo FO MM 50/125um 15 m 

6 Cabo FO MM 50/125um 30 m 

6 Cabo FO MM 50/125um 40 m 

 
Paralelamente, para ligar as máquinas com interfaces de fibra a 10G diretamente a estes switchs, é 

igualmente necessário fornecer: 

Quadro 3 

Quantidade Tipo de Equipamento Observações 

 12  Cabos de FO breakout 

Permite a conversão de 40G 

para 4 terminações LC a 10G 

MTP/MTO QSFP to 4 duplex 

LC, para interligar em porta de 

40G QSFP+ e converter para 

4xLC (breakout) 

12  

Quad Small Form-Factor 

Pluggable  - Cisco QSFP-40G-

SR4-S (ou equivalente) 

Transceiver module, MPO 

Conn, Enterprise Class. Permite 

a ligação a servidores 
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através de  fibra 

48  
Conetores LC-LC MM 

Fêmea/Fêmea 

Componente que permite 

interligar 2 cabos de FO LC 

 
Adicionalmente, devem ser fornecidos os seguintes módulos compactos de interface de rede ou small 

form-factor pluggable (SFP): 

 
Quadro 4 

Quantidade Tipo de Equipamento 

8 Cabo Twinax QSFP-H40G-CU1M  

4 Cabo Twinax SFP-H10G-CU1M 

4 Cabo Twinax SFP-H10G-CU3M 

4 Cabo Twinax SFP-H10G-CU10M 

4 Cabo Twinax SFP-H10G-CU20M 

40 SFP-10G-SR-S  

 
 

Caso a solução proposta seja equivalente aos modelos apresentados como referência, deve cumprir 

obrigatoriamente com os seguintes requisitos: 

Ser implementada, no mínimo, com o mesmo número de equipamentos que deverão ter no mínimo: 

a) A mesma configuração de portas a 10Gbits/TX por equipamento; 

b) A mesma configuração de porta a 40Gbits por equipamento. 

c) Fornecer o correspondente número de transceivers e os cabos com o mesmo comprimento; 

d) Ser possível fazer o breakout de portas a 40Gbits para 4x10Gbits; 

e) Ser possível agregar portas de equipamentos diferentes com tecnologia equivalente ao VPC; 

f) Integrar nativamente e funcionalmente a rede de visibilidade, sendo obrigatoriamente gerido pelo 

Cisco Data Broker. 

Cláusula 5.ª 
Identificação do modelo de prestação da garantia 

1. O adjudicatário deve garantir os bens fornecidos por um período não inferior a 2 (dois) anos, contra 

quaisquer deficiências ou desconformidades com as exigências legais e com as características e 
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especificações técnicas, nos termos do disposto no CCP e demais legislação que disciplina os aspetos 

relativos à aquisição de bens móveis de consumo, período esse contado a partir da data de aceitação dos 

bens, estando garantidos todos os componentes. 

2. Para efeitos do n.º anterior, o prazo de garantia a considerar será o da proposta do adjudicatário. 

3. Além das condições gerais da garantia, considera-se como estando abrangido na garantia a prestação 

em regime de Service Level Agreement (SLA), nos seguintes termos: 

a) A prestação da garantia aos equipamentos deve ocorrer dentro do horário normal de funcionamento 

(das 9 horas e as 17 horas) dos serviços da entidade adjudicante, nas diferentes instalações, salvo 

quando certo tipo de assistência seja recomendável nas oficinas do adjudicatário. 

b) A prestação da garantia, quando solicitada deverá ocorrer no local do adjudicante e sem custos 

adicionais. 

c) Caso seja necessário recolher o equipamento, tal situação deve ocorrer no dia útil seguinte (NBD – 

Next Business Day), sendo que a reparação e entrega do equipamento deve acontecer 

obrigatoriamente nos 5 dias úteis seguintes. 

d) Os SLA's serão determinados a partir da ferramenta de tratamento de incidentes da AT, onde será 

produzido um relatório semanal com informação relativa ao atraso na reparação dos equipamentos. 

Este relatório será o meio que irá permitir a aplicação de sanções. 

Cláusula 6.ª 
Níveis de serviço 

1. Os equipamentos a fornecer deverão ter agregados tempos de resposta a avarias que devem obedecer 

ao seguinte nível de serviço (SLA), considerando que são equipamentos para instalar no centro de dados 

da AT: 

• Serviços de Suporte com um de SLA de 24x7x4; 

• Assegurar o SLA pelo tempo mínimo de 2 anos. 

2. As entidades prestadoras de serviços de suporte deverão ainda assegurar, sem custos adicionais, o 

nível de serviço em relação ao suporte aos equipamentos objeto do presente procedimento, garantindo: 

a) Controlo e monitorização da qualidade dos bens e dos serviços. 

b) Eficazes mecanismos de avisos de receção e demostração de entrega através da emissão dos 

respetivos recibos. 

c) Adequação das soluções ao fim a que se destinam. 

d) Um serviço de centro de atendimento telefónico (CAT) que permita: 

i. Disponibilização de um endereço eletrónico, para além de um número de telefone, para 

todos os contactos; 

ii. Um tempo médio de espera pelo atendimento telefónico não superior a 5 minutos (média 

mensal); 
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iii. Gravação de todas as chamadas telefónicas entre o CAT e utilizadores, e a entidade 

adjudicante; 

iv. Registo de todas as ocorrências (telefonemas, reclamações, pedidos, etc.). 

 
Cláusula 7.ª 

Local de entrega e instalação dos bens 

O local de entrega e instalação dos bens é nas instalações da Autoridade Tributária e Aduaneira, sitas na 

Av. Duarte Pacheco, n.º 28, Edifício Satélite das Amoreiras, 1071-810 Lisboa e no Centro Operacional da 

Infraestruturas de Portugal (antiga REFER), sitas na Rua Deniz Jacinto, n.º 270, 4350-059 Contumil-Porto. 

Cláusula 8.ª 
 Prazo de entrega dos bens  

1. O prazo máximo para a entrega e instalação dos equipamentos e cablagem é de 30 dias, fixando-se no 

prazo constante da proposta do adjudicatário, contado a partir da data de celebração do contrato.  

2. Com a aceitação da entrega dos equipamentos, a propriedade dos bens transita para a entidade 

adquirente.  

Cláusula 9.ª 
 Aceitação  

1. Após a entrega dos bens, a AT lavrará, no prazo máximo de cinco dias úteis, um auto escrito de 

aceitação onde ficará registada a data de aceitação dos mesmos.  

2. O auto de aceitação será enviado ao adjudicatário.  

3. Após o ato de entrega e de instalação dos equipamentos, a entidade adquirente dispõe de um prazo 

máximo de 30 dias úteis para procederem à verificação quantitativa e qualitativa dos produtos, efetuando 

testes e aferindo eventuais irregularidades ou a existência de defeitos de fabrico, transporte ou montagem.  

4. A entidade adquirente e/ou contratantes poderão solicitar a colaboração das entidades fornecedoras 

e/ou prestadoras de serviços para a realização dos testes referidos no número anterior.  

5. A entidade adquirente e/ou contratante deve comunicar à entidade fornecedora e/ou prestadora de 

serviços todas as irregularidades encontradas, sendo que, findo o prazo mencionado no n.º 1 deste artigo 

sem que tenha sido comunicada a rejeição dos produtos e/ou serviços, considera-se que há lugar à 

aceitação definitiva dos mesmos.  

6. Caso haja lugar à rejeição de produtos, será da responsabilidade da entidade fornecedora e/ou 

prestadora de serviços a retificação das anomalias detetadas, bem como todos os encargos que 

advenham dessa situação.  
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7. O adjudicatário e/ou fornecedor dispõe de um prazo máximo de 20 dias úteis, a contar da data da 

comunicação, para proceder à substituição dos equipamentos em caso de rejeição dos mesmos.  

8. O adjudicatário e/ou fornecedor dispõe de um prazo de 2 dias úteis, a contar da comunicação, para 

suprir as deficiências e irregularidades detetadas durante a instalação, que não impliquem a rejeição dos 

equipamentos.  

9. Todos os encargos com a devolução e a substituição dos produtos rejeitados são da exclusiva 

responsabilidade da entidade fornecedora e/ou prestadora de serviços.  

10. A rejeição dos produtos disponibilizados nos termos do presente artigo não confere à entidade 

fornecedora e/ou prestadora de serviços o direito a qualquer indemnização.  

11. A rejeição dos produtos por parte da entidade adquirente e/ou contratante, pode conferir-lhe o direito a 

ser indemnizada, pelos custos incorridos e prejuízos comprovadamente sofridos.  

12. Caso não haja lugar à rejeição e/ou devolução de equipamentos, o período de assistência técnica aos 

mesmos inicia-se na data constante do auto escrito de aceitação indicado no n.º 1 da presente cláusula.  

Cláusula 10.ª 
 Preço contratual  

1. Pelo fornecimento e instalação dos bens objeto do contrato a celebrar, 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; 

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. 

Cláusula 11.ª 
Condições de pagamento 

1. Nos termos do artigo 299.º do CCP, o pagamento do preço será efetuado no prazo máximo de 60 

(sessenta) dias contados da data da fatura, a qual só podem ser emitida após o vencimento da 

obrigação. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a declaração de aceitação 

da AT, após entrega e instalação da totalidade dos bens objeto do contrato. 

3. Em caso de discordância por parte da AT, quanto aos valores indicados nas faturas, deve esta 

comunicar ao adjudicatário, num prazo não superior a 30 dias, de acordo com o n.º 2 do artigo 299.º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador 
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de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura 

corrigida. 

4. Desde que devidamente emitida e observado o disposto no n.º 1, a fatura será paga através de 

transferência bancária 

Cláusula 12.ª 
Deduções nos pagamento 

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. 

 

Cláusula 13.ª 
 Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de qualquer das 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 (HA x 1,5 / 

365 x 24) em que P corresponde ao montante da penalização, V ao valor do contrato e HA ao número de 

horas de atraso ou de incumprimento.  

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.  

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.  

4. A importância que for devida pelo adjudicatário correspondente às penalidades será deduzida, sem 

demais formalidades, na fatura a pagamento à data da aplicação da penalidade.  

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

contratual, nos termos do artigo 329.° do CCP.  

Cláusula 14.ª 
 Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for 

impedida de cumprir as obrigações assumidas.  

2. Entende-se por caso fortuito ou de força maior qualquer situação ou acontecimento imprevisível e 

excecional, independente da vontade das partes, e que não derive de falta ou negligência de qualquer 

delas.  
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3. A parte que invocar caso fortuito ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à outra 

parte, bem como informar o prazo previsível para restabelecer a situação.  

Cláusula 15.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 suscetível 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 entidade adjudicante caso se verifique alguma das 

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

por parte da entidade adjudicatária: 

a) Quando não se verificar o início dos trabalhos na data acordada pelas partes, por causa direta e 

exclusivamente imputável à entidade adjudicatária;  

b) Quando se verificarem atrasos na execução dos trabalhos dos quais resulte impossibilidade da sua 

conclusão no prazo inicialmente fixado, por causa direta e exclusivamente imputável à entidade 

adjudicatária;  

c) Quando os trabalhos tiverem sido subcontratados total ou parcialmente, sem prévia autorização por 

parte da entidade adjudicante;  

d) Quando a entidade adjudicatária se recusar injustificadamente a corrigir ou a repetir trabalhos que 

não forem aceites no âmbito do acompanhamento da execução do contrato;  

e) Quando a entidade adjudicatária se recusar injustificadamente a cumprir instruções que lhe forem 

dadas no âmbito do acompanhamento da execução do contrato, para cumprimento do objeto do 

mesmo;  

f) Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou má fé da entidade 

adjudicatária;  

g) Prestação de falsas declarações;  

h) Estado de falência ou insolvência;  
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i) Cessação da atividade;  

j) Condenação, por sentença transitada em julgado, por infração que afete a idoneidade profissional 

da entidade adjudicatária e desde que não tenha ocorrido reabilitação judicial.  

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

entidade adjudicatária. 

Cláusula 16.ª 
 Dever de sigilo 

1. O adjudicatário e todos os elementos da sua equipa de trabalho obrigam-se a garantir o sigilo sobre 

toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa à entidade 

adjudicante.  

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

sua identificação como tal, toda a informação a que o 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 entidade adjudicante.  

3. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 

nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato.  

4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente 

obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras 

entidades administrativas competentes.  

5. Carece de consentimento prévio, através da entidade adjudicante:  

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

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

b) A utilização do logótipo das entidades adjudicantes para efeitos de publicidade, assim como a 

referência à sua qualidade de fornecedor.  

6. O dever de sigilo mantém-se em vigor indefinidamente, até autorização expressa em contrário pela 

Entidade Adjudicante, a contar do cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem 

prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de 

segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas.  
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Cláusula 18.ª 
 Procedimentos ambientais e de gestão de resíduos 

1. É da inteira responsabilidade do adjudicatário o destino a dar aos resíduos produzidos ou recolhidos no 

decurso da sua atividade, sem prejuízo de poder utilizar as estruturas da Entidade Adjudicante destinada à 

recolha de resíduos, caso exista, e mediante previa autorização.  

2. O Adjudicatário deverá desenvolver as atividades objeto do presente procedimento, garantindo o 

cumprimento das normas ambientais aplicáveis.  

Cláusula 19.ª 
 Patentes, Licenças e Marcas Registadas 

1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no 

fornecimento de marcas registadas, patentes registadas ou licenças.  

2. Caso a Entidade Adjudicante venham ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, 

qualquer dos direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas 

que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que título for.  

Cláusula 20.ª 
 Vigência do contrato 

O contrato tem início no dia seguinte á sua outorga e mantém-se em vigor até à entrega, instalação dos 

bens, que se estima que ocorra no prazo máximo de 30 dias, em conformidade com os respetivos termos 

e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da 

cessação do mesmo. 

Cláusula 21.ª 
 Nomeação de Gestor 

1. Para efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP a Entidade Adjudicante designará um gestor 

responsável pelo contrato a celebrar no âmbito do presente procedimento. 

2. O Adjudicatário obriga-se, até à data de início do contrato, a comunicar à AT, a nomeação do gestor de 

contrato responsável pelo contrato celebrado, bem quaisquer alterações relativamente à sua nomeação, 

no prazo de 10 dias. O gestor deve disponibilizar à respetiva entidade adjudicante, contactos telefónicos 

de e-mail de contacto direto.  

Cláusula 22.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. 
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Cláusula 23.ª 
Legislação aplicável 

Em tudo o que não estiver previsto no presente caderno de encargos, aplica-se o previsto no Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e respetiva legislação 

regulamentar. 
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