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Clausula 1.ª - Objeto 
1. O presente processo aquisitivo visa o fornecimento, por lotes de diversos impressos a fornecer em 

caixa e bobines, nos seguintes termos e quantidades máximas e mínimas: 

 
 

2. A impressão de todos os impressos será efetuada em máquinas OCÉ VarioStream 7450 de fusão a 

quente da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), devendo o papel, a cola, as tintas e acetato dos 

impressos, ser compatíveis e ter em conta as impressoras OCÉ VarioStream 7450 de fusão a quente 

da AT, que utiliza o processo de impressão electroestático com fusão de toner por calor e pressão e 

pode imprimir, até cerca de 450 impressos por minuto. 
3. Os impressos a apresentar em caixa (1500 impressos - lotes 2 e 1000 impressos por caixa para lotes, 

5, 6 e 7), independentemente do lote, devem ser apresentados em caixa, como tal a sua apresentação 

para efeitos de impressão continuada em série, deve respeitar um formato contínuo, unidos e 

dobráveis entre si, em formato fole 
4. Os impressos / papel a apresentar em bobine (lotes 1, 3 e 4), independentemente do lote, devem ser 

apresentados em formato mailer, fornecidos com banda Carol, em bobines de 1,20 m de diâmetro, 

com cerca de (aproximadamente) 62.500 impressos, dois impressos por página (frente e verso), em 

papel de 90 gramas, em que cada página deverá conter 2 impressos (2-up), devendo o papel ter 90 

gramas. Relativamente às bobines: 
a) Deverão ser entregues em paletes de 1,20 m x 70 cm. 
b) Cada página (18” incluindo banda de arrasto) deverá conter 2 impressos (2-up). 

c) Os documentos (formato mailer) serão fechados com cola, de acordo com o esquema 

apresentado no respetivo Anexo. 

LOTE DESCRIÃO Quantidade 
Máxima

Quantidade 
Míinima
 de 66%

Anexo ao 
C.E.

Bobine/
Caixa

1 STD - Papel Branco em Bobine 60 000 39 600 I Bobine

2 1 VIA - Papel Branco A4 8/12 (caixa 1500 unid) 330 000 217 800 II Caixa

3 CHSREG-Cheques Reemb s/ reg Tesouro/CHCREG-Cheques Reemb c/ reg Tesouro 325 000 214 500 III e IV Bobine

4 NTSREG - NTCREG - GRSREG - GRCREG 18 000 000 11 880 000 V a VIII Bobine

5 NT 166 (caixa 1000 unid) 300 000 198 000 IX Caixa

6 NT 167 (caixa 1000 unid) 3 000 000 1 980 000 X Caixa

7 NT 168 (caixa 1000 unid) 750 000 495 000 XI Caixa

Impressos
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5. Os Anexos apresentam um exemplar, por lote, dos documentos que se pretendem adquirir, a fim de 

simplificar a sua descrição, considerar-se-á o documento subdividido em 2 partes, A e B conforme 

modelo apresentado.  

6. No que concerne a especificações por lote, importa considerar: 

7. Os impressos a fornecer com cola, devem ainda observar que esta será obrigatoriamente para fecho 

de alta pressão, compatível com impressoras laser. 

 

8. Para o LOTE 1 
O presente procedimento visa a celebração de um contrato para a aquisição de um máximo de cerca 

de 60 000 (para um mínimo de cerca de 39 600) impressos modelo STD – Papel Branco em Bobine, 
com as seguintes características específicas: 
Os impressos, do lote STD tratam-se de um papel branco, e devem ser apresentados em formato 

mailer, fornecidos com banda Carol, em bobines de 1,20 m de diâmetro, com cerca de 

(aproximadamente) 60.000 impressos, dois impressos por página (frente e verso), em papel de 90 

gramas, em que cada página deverá conter 2 impressos (2-up), devendo o papel ter 90 gramas. 

Relativamente às bobines: 
a) Deverão ser entregues em paletes de 1,20 m x 70 cm. 
b) Cada página (18” incluindo banda de arrasto) deverá conter 2 impressos (2-up). 

c) Os documentos (formato mailer) serão fechados com cola, de acordo com o esquema 

apresentado no respetivo Anexo I. 

 

9. Para o LOTE 2 
O presente procedimento visa a celebração de um contrato para a aquisição de um máximo de cerca 

de 330 000 (para um mínimo de cerca de 217 800) impressos 1 VIA – Papel Branco A4 (8") 
(cx.1500), com as seguintes características: 
O impresso 1 VIA – Papel Branco A4, é um papel branco tipo A4 com o formato 8 “ X 12 “ 3/8, com 

banda Carol, a ser fornecido em caixa (com 1500 impressos), devendo o papel ser em fole, tendo um 

picote de separação das páginas e com 90 gramas, de acordo com o anexo II. 

A banda Carol permitirá a sua utilização em máquinas OCÉ VarioStream 7450 de fusão a quente da 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), devendo o papel, ser compatível e ter em conta que as 

características destas impressoras. 

 

10. Para o LOTE 3 
O presente procedimento visa a aquisição dos seguintes modelos de impressos, na quantidade 

máxima total de cerca de 325 000 (para um mínimo de cerca de 214 500), com as seguintes 

características especificas: 



 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 
LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 
 
 

 
 

DocBaseV/2023 5 / 22 
 

a. Impressos CHSREG – cheques reembolso do tesouro sem registo, com as seguintes 

características específicas: 
a) O impresso “CHSREG” (cujo modelo consta do Anexo III), em formato mailer, fornecido com 

banda Carol, deverá ser fornecido em bobines de 1,20 m de diâmetro, em que cada página 

deverá conter 2 impressos (2-up), devendo o papel ter 90 gramas. 

b)  As bobines deverão ser entregues em paletes de 1,20 m x 70 cm. 

c) Cada página (18” incluindo banda de arrasto) deverá conter 2 impressos (2-up). 

d) Os documentos (formato mailer) serão fechados com cola (em alta pressão), contendo picotes 

e micro picotes horizontais e verticais, de acordo com o esquema apresentado no Anexo III. 

e) 5/1 cores com tintas apropriadas para impressora laser, incluindo tinta invisível reativa a luz UV.  

f) O papel, a cola, as tintas e acetato dos impressos, devem ser compatíveis e ter em conta as 

impressoras OCÉ VarioStream 7450 de fusão a quente da AT, que utiliza o processo de 

impressão eletrostático com fusão de toner por calor e pressão e pode imprimir, até cerca de 

450 impressos por minuto.  

g) O Anexo III apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento subdividido em 3 partes, A, B e C conforme 

modelo apresentado no Anexo III sendo que:  

I.PARTE A 

i. Fundo a branco 

ii. Caixas e caracteres a preto 

iii. Logótipo a preto e a azul (conforme modelo no Anexo III). 

iv. Dimensões Genéricas (incluindo zona de colagem), com uma altura de 10,15 cm e um 

cumprimento de comprimento 21,70 cm. 

v. Distância mínima da zona de dobragem à caixa da Zona de endereçamento - 2cm.  

vi. Distância dos delimitadores da zona de endereçamento à parte direita do impresso - 2cm. 

vii. Zona de colagem com uma altura de 2 cm. 
 

II.PARTE B (Cheque do Tesouro) 

i. Cor Frente:  

verde – 3265 U 

encarnado (palavra Tesouro) - 188 U  

ouro (símbolo da República) – 141 U 

preto  

ultra violeta 

ii. Cor Verso: 

verde – 3265 U 

iii. Gramagem: 90gr  
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iv. Medida: Standard para o cheque (Conforme exemplar constante no Anexo III) 

v. Dimensões genéricas, com uma altura 10,15 cm e um cumprimento de comprimento 21,70 

cm.  
 

III.PARTE C  

i. Fundo a verde claro com trama identificando a AT (conforme exemplar constante no Anexo 

III) 

ii. Dimensões Genéricas (incluindo zona de colagem), com uma altura de 10,15 cm e um 

cumprimento de comprimento 21,70 cm. 

iii. Zona de colagem com uma altura de 1 cm. 
 

IV.Picotes 

i. Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo III. 

ii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 

iii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não serem 

separados por burster. 

iv. O picote que delimita a área inferior do cheque deverá ser micro. 

v. A zona de colagem I deverá apresentar picote de dobragem conforme original apresentado. 

b. Impressos CHCREG – cheques reembolso do tesouro com registo, com as seguintes 

características especificas: 
a) O impresso “CHCREG” (cujo modelo consta do Anexo IV), em formato mailer, fornecido com 

banda Carol, deverá ser fornecido em bobines de 1,20 m de diâmetro, em que cada página 

deverá conter 2 impressos (2-up), devendo o papel ter 90 gramas. 

b)  As bobines deverão ser entregues em paletes de 1,20 m x 70 cm. 

c) Cada página (18” incluindo banda de arrasto) deverá conter 2 impressos (2-up). 

d) Os documentos (formato mailer) serão fechados com cola (em alta pressão), contendo picotes 

e micro picotes horizontais e verticais, de acordo com o esquema apresentado no Anexo IV. 

e) 5/1 cores com tintas apropriadas para impressora laser, incluindo tinta invisível reativa a luz UV.  

f) O papel, a cola, as tintas e acetato dos impressos, devem ser compatíveis e ter em conta as 

impressoras OCÉ VarioStream 7450 de fusão a quente da AT, que utiliza o processo de 

impressão eletrostático com fusão de toner por calor e pressão e pode imprimir, até cerca de 

450 impressos por minuto.  

g) O Anexo IV apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento subdividido em 3 partes, A, B e C conforme 

modelo apresentado no Anexo IV sendo que:  

V. PARTE A 

viii. Fundo a branco 
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ix. Caixas e caracteres a preto 

x. Logótipo a preto e a azul (conforme modelo no Anexo IV). 

xi. Pictograma do correio registado – Vermelho da escala Pantone 1795 C (conforme modelo 

no Anexo IV). 

xii. Dimensões Genéricas (incluindo zona de colagem), com uma altura de 10,15 cm e um 

cumprimento de comprimento 21,70 cm. 

xiii. Distância mínima da zona de dobragem à caixa da Zona de endereçamento - 2cm.  

xiv. Distância dos delimitadores da zona de endereçamento à parte direita do impresso - 2cm. 

xv. Zona de colagem com uma altura de 2 cm. 
 

VI. PARTE B (Cheque do Tesouro) 

vi. Cor Frente:  

verde – 3265 U 

encarnado (palavra Tesouro) - 188 U  

ouro (símbolo da República) – 141 U 

preto  

ultra violeta 

vii. Cor Verso: verde – 3265 U 

viii. Gramagem: 90gr  

ix. Medida: Standard para o cheque (Conforme exemplar constante no Anexo IV) 

x. Dimensões genéricas, com uma altura 10,15 cm e um cumprimento de comprimento 21,70 

cm.  
 

VII. PARTE C  

iv. Fundo a verde claro com trama identificando a AT (conforme exemplar constante no Anexo 

IV) 

v. Dimensões Genéricas (incluindo zona de colagem), com uma altura de 10,15 cm e um 

cumprimento de comprimento 21,70 cm. 

vi. Zona de colagem com uma altura de 1 cm. 

VIII. Picotes 

vi. Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo IV. 

vii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 

viii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não serem 

separados por burster. 

ix. O picote que delimita a área inferior do cheque deverá ser micro. 

x. A zona de colagem I deverá apresentar picote de dobragem conforme original apresentado. 
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11. Para o LOTE 4  
O presente procedimento visa a aquisição dos seguintes modelos de impressos, na quantidade 

máxima total de cerca de 18 000 000 (para um mínimo de cerca de 11 880 000), com as seguintes 

características especificas: 

a.  Impressos “NTSREG - Nota de cobrança s/registo (bobine), cujo modelo consta do Anexo V, 

com as seguintes características especificas: 
a) Os documentos (formato mailer) serão fornecidos com cola, de acordo com o esquema 

apresentado no Anexo V. 

b) O Anexo V apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento subdividido em 2 partes, A e B conforme modelo 

apresentado no Anexo V do presente caderno de encargos, sendo que:  

IX. PARTE A: 
xvi. Fundo a branco 

xvii. Caixas e caracteres a preto 

xviii. Logótipo a preto e a azul (conforme modelo no Anexo V). 

xix. Dimensões Genéricas (incluindo zona de colagem), com uma altura de 10,15 cm e um 

cumprimento de comprimento 21,70 cm. 

xx. Distância da zona de dobragem à caixa da Devolução de documento/Zona de 

endereçamento - 2cm 

xxi. Distância dos delimitadores da zona de endereçamento à parte direita do impresso - 

2cm. 

xxii. Zona de colagem com uma altura de 2 cm. 
 

X. PARTE B 
i. Fundo a cinzento claro com trama identificando a AT à exceção da zona de certificação 

e da zona reservada à leitura ótica, que deverão ficar a branco. 

ii. Caracteres e círculo de certificação a preto. 

iii. Logótipos a preto e a azul (conforme modelo no Anexo V) 

iv. Dimensões (incluindo zonas de colagem), com uma altura 20,30 cm e um cumprimento 

de comprimento 21,70 cm.  

v. Talão de controlo com uma altura 8,70 cm e um cumprimento de 5,60 cm. 

vi. Talão de leitura com uma altura 8,70 cm e um cumprimento de 14,15 cm. 

vii. Zona de colagem II, com uma altura de 1 cm. 

XI. VERSO 
i. As instruções (constantes do Anexo V), deverão ser colocadas nesta parte do 

documento, não devendo ocupar o verso da zona reservada à leitura ótica. 

ii. As zonas de colagem deverão ser conforme o indicado no Anexo V. 
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XII. Picotes 
i. Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo 

V. 

ii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 

iii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não 

serem separados por burster. 

iv. O picote horizontal na zona superior dos TALÕES DE LEITURA e de CONTROLO deverá 

ser micropicote e interrompido nas margens do documento. 

v. A zona de colagem I deverá apresentar picote de dobragem conforme original 

apresentado. 

b.  Impressos “NTCREG - Nota de cobrança c/registo (bobine), cujo modelo consta do Anexo 

VI, com as seguintes características especificas: 
a) Os documentos (formato mailer) serão fornecidos com cola, de acordo com o esquema 

apresentado no Anexo VI. 

b) O Anexo VI apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento subdividido em 2 partes, A e B conforme modelo 

apresentado no Anexo VI do presente caderno de encargos, sendo que:  

I. PARTE A 

i. Fundo a branco. 

ii. Caixas e caracteres a preto. 

iii. Logótipo a preto e a azul (conforme modelo no Anexo VI). 

iv. Dimensões Genéricas (incluindo zona de colagem), com uma altura de 10,15 cm e um 

cumprimento de comprimento 21,70 cm. 

v. Zona de colagem com uma altura de 2 cm. 

vi. Pictograma do correio registado – Vermelho da escala Pantone 

vii. Pictograma do correio registado – 1,2cm x 1,1 cm 

viii. Restantes caixas conforme referência dos CTT correios 

ix. Distância da zona de dobragem à Zona de endereçamento - 2cm 

x. Distância dos delimitadores da Zona de endereçamento/caixa de Devolução à parte 

direita do impresso - 2cm 
 

II. PARTE B 

xi. Fundo a cinzento claro com trama identificando a AT à exceção da zona de certificação e 

da zona reservada à leitura ótica, que deverão ficar a branco. 

xii. Caracteres e círculo de certificação a preto. 

xiii. Logótipos a preto e a azul (conforme modelo no Anexo VI) 
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xiv. Dimensões (incluindo zonas de colagem), com uma altura 20,30 cm e um cumprimento de 

comprimento 21,70 cm.  

xv. Talão de controlo com uma altura 8,70 cm e um cumprimento de 5,60 cm. 

xvi. Talão de leitura com uma altura 8,70 cm e um cumprimento de 14,15 cm. 

xvii. Zona de colagem II, com uma altura de 1 cm. 
 

III. VERSO 

i. As instruções (constantes do Anexo VI), deverão ser colocadas nesta parte do documento, 

não devendo ocupar o verso da zona reservada à leitura ótica. 

ii. As zonas de colagem deverão ser conforme o indicado no Anexo VI. 
 

IV. Picotes 

xi. Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo VI. 

xii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 

xiii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não serem 

separados por burster. 

xiv. O picote horizontal na zona superior dos TALÕES DE LEITURA e de CONTROLO deverá 

ser micropicote e interrompido nas margens do documento. 

xv. A zona de colagem I deverá apresentar picote de dobragem conforme original apresentado. 
 

c. Impressos “GRSREG - Geral s/registo (bobine), cujo modelo consta do Anexo VII, com as 

seguintes características especificas: 
a) Os documentos (formato mailer) serão fornecidos com cola, de acordo com o esquema 

apresentado no Anexo VII. 

b) O Anexo VII apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento subdividido em 2 partes, A e B conforme modelo 

apresentado no Anexo VII do presente caderno de encargos, sendo que:  

I. PARTE A 

i. Fundo a branco 

ii. Caixas e caracteres a preto 

iii. Logótipo a preto e a azul (conforme modelo no Anexo VII). 

iv. Dimensões Genéricas (incluindo zona de colagem), com uma altura de 10,15 cm e um 

cumprimento de comprimento 21,70 cm. 

v. Distância mínima da zona de dobragem à caixa da Zona de endereçamento - 2cm.  

vi. Distância dos delimitadores da zona de endereçamento à parte direita do impresso - 

2cm. 

vii. Zona de colagem com uma altura de 2 cm. 
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II. PARTE B 
i. Fundo a branco. 

ii. Caracteres e círculo de certificação a preto. 

iii. Logótipos a preto e a azul (conforme modelo no Anexo VII) 

iv. Dimensões (incluindo zonas de colagem), com uma altura 20,30 cm e um cumprimento 

de comprimento 21,70 cm.  

v. Zona de colagem II, com uma altura de 1 cm. 

III. Picotes 
i. Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo 

VII. 

ii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 

iii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não 

serem separados por burster. 

iv. A zona de colagem I deverá apresentar picote de dobragem conforme original 

apresentado. 

v. A zona identificada como B deverá apresentar um picote horizontal (de dobragem), 

conforme o apresentado no Anexo VII.  
 

d. Impressos “ GRCREG – Geral   c/registo (bobine), cujo modelo consta do Anexo VIII, com as 

seguintes características especificas: 
a) Os documentos (formato mailer) serão fornecidos com cola, de acordo com o esquema 

apresentado no Anexo VIII. 

b) O Anexo VIII apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento subdividido em 2 partes, A e B conforme modelo 

apresentado no Anexo VIII do presente caderno de encargos, sendo que:  

I. PARTE A 

i.  Fundo a branco 

ii. Caixas e caracteres a preto 

iii. Logótipo a preto e a azul (conforme modelo no Anexo VIII). 

iv. Pictograma do correio registado – Vermelho da escala Pantone 1795 C (conforme 

modelo no Anexo VIII. 

v. Dimensões Genéricas (incluindo zona de colagem), com uma altura de 10,15 cm e um 

cumprimento de comprimento 21,70 cm. 

vi. Distância mínima da zona de dobragem à caixa da Zona de endereçamento - 2cm.  

vii. Distância dos delimitadores da zona de endereçamento à parte direita do impresso - 

2cm. 
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viii. Zona de colagem com uma altura de 2 cm. 
 

II. PARTE B 
i.    Fundo a branco. 

ii. Caracteres e círculo de certificação a preto. 

iii. Logótipos a preto e a azul (conforme modelo no Anexo VIII) 

iv. Dimensões (incluindo zonas de colagem), com uma altura 20,30 cm e um cumprimento 

de comprimento 21,70 cm.  

v. Zona de colagem II, com uma altura de 1 cm. 
 

III. Picotes 
i.   Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo 

VIII. 

ii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 

iii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não 

serem separados por burster. 

iv. A zona de colagem IV deverá apresentar picote de dobragem conforme original 

apresentado. 

A zona identificada como B deverá apresentar um picote horizontal (de dobragem), conforme o 

apresentado no Anexo VIII.  

 

12. Para o LOTE 5 
O presente procedimento visa a celebração de um contrato para a aquisição de um máximo de cerca 

de 300 000 (para um mínimo de cerca de 198 000) impressos “NT166 - Notificação c/AR (16") 
(cx.1000)”, cujo modelo consta do Anexo IX, com as seguintes características: 

a) O impresso NT 166 (cujo modelo consta do Anexo IX), em formato mailer com janela e com 

Aviso de Receção dos CTT, deverá ser fornecido em caixa (1000 impressos cada), devendo o 

papel ser IOR e com 120 gramas 

b) Os impressos são fornecidos em caixa, como tal a sua apresentação para efeitos de impressão 

continuada em série, deve respeitar um formato contínuo, unidos e dobráveis entre si, em 

formato fole. 

c) Os documentos (formato mailer) serão fornecidos sem cola, de acordo com o esquema 

apresentado no Anexo IX. 

d) O Anexo IX apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento conforme modelo apresentado no Anexo IX do 

presente caderno de encargos, sendo que:  

I. A sua impressão será em Offset a 2/3 cores. 
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II. A medida do impresso é de 16’’ x  9’’ 8/10. 

III. A Janela, deve apresentar-se revestida a acetato mate de 35 microns, com a seguinte 

medida: 4’’ x 1’’ 3/6. 

IV. picotes: 

i. Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo 

IX. 

ii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 

iii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não 

serem separados por burster. 

iv. Dois picotes longitudinais completos. 

v. Picote (exterior) interrompido, de dobra. 

vi. 1 picote transversal interrompido (AR dos CTT). 

vii. 2 micropicotes transversais interrompidos (zonas de colagem). 

 
13. Para o LOTE 6 

O presente procedimento visa a aquisição de 3 000 000 de impressos (para um mínimo de cerca de 

1 980 000) impressos “NT167 - Notificação  c/AR (16") (cx.1000)”, cujo modelo consta do Anexo X, 

com as seguintes características: 
a) O impresso NT 167 (cujo modelo consta do Anexo X), em formato mailer com janela e com 

Aviso de Recepção dos CTT, deverá ser fornecido em caixa, devendo o papel ser IOR e com 

120 gramas. 

b) Os impressos são fornecidos em caixa (1000 impressos cada), como tal a sua apresentação 

para efeitos de impressão continuada em série, deve respeitar um formato contínuo, unidos e 

dobráveis entre si, em formato fole. 

c) O Aviso de Recepção dos CTT deve ser de cor verde 351 U da escala Pantone. 
d) Os documentos (formato mailer) serão fornecidos sem cola, de acordo com o esquema 

apresentado no Anexo X. 

e) O Anexo X apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento conforme modelo apresentado no Anexo IV do 

presente caderno de encargos, sendo que:  

I. A sua impressão será em Offset a 2/3 cores. 

II. A medida do impresso é de 16’’ x  9’’ 8/10. 

III. A Janela, deve apresentar-se revestida a acetato mate de 35 microns, com a seguinte 

medida: 4’’ x 1’’ 3/6. 

IV. Picotes: 
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i. Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo 

X. 

ii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 

iii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não 

serem separados por burster. 

iv. Dois picotes longitudinais completos. 

v. Picote (exterior) interrompido, de dobra. 

vi. 1 picote transversal interrompido (AR dos CTT). 

vii. 2 micropicotes transversais interrompidos (zonas de colagem). 

 
 Para o LOTE 7  

O presente procedimento visa a celebração de um contrato para a aquisição de um máximo de cerca 

de 750 000 (para um mínimo de cerca de 495 000) impressos modelo “NT168 - Notificação 2.ª 
tentativa c/AR (16") (cx.1000)”, cujo modelo consta do Anexo XI, com as seguintes características 

específicas: 
a) O impresso NT 168 (cujo modelo consta do Anexo XI), em formato mailer com janela e com 

Aviso de Recepção dos CTT, deverá ser fornecido em caixa, devendo o papel ser IOR e com 

120 gramas. 

b) Os impressos são fornecidos em caixa, como tal a sua apresentação para efeitos de impressão 

continuada em série, deve respeitar um formato contínuo, unidos e dobráveis entre si, em 

formato fole. 

c) O Aviso de Recepção dos CTT deve ser de cor Laranja 123 U da escala Pantone. 

d) Os documentos (formato mailer) serão fornecidos sem cola, de acordo com o esquema 

apresentado no Anexo XI. 

e) O Anexo XI apresenta um exemplar do documento que se pretende adquirir, a fim de simplificar 

a sua descrição, considerar-se-á o documento conforme modelo apresentado no Anexo XI do 

presente caderno de encargos, sendo que:  

I. A sua impressão será em Offset a 2/3 cores. 

II. A medida do impresso é de 16’’ x  9’’ 8/10. 

III. A Janela, deve apresentar-se revestida a acetato mate de 35 microns, com a seguinte 

medida: 4’’ x 1’’ 3/6. 

IV. Picotes: 

i. Os picotes do documento encontram-se identificados no modelo apresentado no Anexo 

XI. 

ii. Os picotes de separação de página no topo e no fim do documento destinam-se a ser 

separados por burster. 
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iii. Todos os restantes picotes deverão apresentar a resistência adequada a fim de não 

serem separados por burster. 

iv. Dois picotes longitudinais completos. 

v. Picote (exterior) interrompido, de dobra. 

vi. 1 picote transversal interrompido (AR dos CTT). 

vii. 2 micropicotes transversais interrompidos (zonas de colagem). 

 

14. A AT, não ficará obrigada à aquisição de mais do que 66% do quantitativo máximo do objeto contratual.  

15. Para todos os impressos previstos (exceção para lote 1 e 2) observados os respetivos anexos (III a 

XI), importa considerar caso não conste dos anexos uma alteração na “caixa” designada por 

INVÓLUCRO MENSAGEM. A alteração a efetuar consiste na substituição da referência “DE 
XYXY2020AN “ por idêntica referência “ DE XYXY2021AN “  conforme os anexos e de acordo com 

a mancha gráfica aprovada pelos CTT em vigor, ou outra referência que eventualmente seja alterada. 

16. Os impressos a fornecer ao abrigo do presente procedimento que ainda não tenham sido produzidos, 

podem carecer de alterações relativas à eventual atualização das representações, logotipos e 

franquias praticadas pelos CTT – Correios de Portugal, S.A. (CTT).  

17. Observado o ponto anterior e verificada a alteração, a AT comunicará no prazo máximo de 30 dias ao 

adjudicatário a necessidade da introdução de eventuais alterações relativas às representações, 

simbologia e ou às franquias praticadas pelos CTT. 

18. Na quadrícula com o símbolo dos CTT (aplicável aos lotes 3 a 7), deve constar a seguinte inscrição 

pela ordem indicada (de cima para baixo): Taxa Paga; Portugal e Contrato 311951 

19. A descrição do objeto obedece à classificação CPV (Common Procurement Vocabulary), 22000000-0 

Material impresso e afins, 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. 

 

Cláusula 2.ª - Preço e parâmetros base 
1. O preço máximo global de € 536.854,25 (quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e cinquenta e quatro 

euros e vinte cinco cêntimos), que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas 

as prestações que constituem o objeto do(s) contrato(s) sendo o valor por lote o seguinte: 
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2. Os preços relativos às quantidades máximas e mínimas serão ajustados de acordo com as respetivas 

propostas adjudicadas. 

3. Observado fornecimento das quantidades mínimas, o preço a pagar será aquele que por contrato for 

devido pelas quantidades efetivamente recebidas. 

4. O preço base foi fixado com base nos preços atualizados do mercado obtidos através de uma consulta 

informal, realizada nos termos previstos no artigo 35.º A do CCP. 
 

 

Cláusula 3.ª - Condições de pagamento 
1. O contrato a celebrar pela entidade adjudicante, vai observar o valor máximo de despesa que foi 

autorizado.  

2. Os pagamentos serão efetuados, após o vencimento da respetiva obrigação, devendo a respetiva 

fatura ser entregue até ao dia 5 do mês seguinte, acompanhada de todos os justificativos do montante 

a pagar, e, eventualmente, de nota de crédito, observando o disposto no art.º 36.º do CIVA. 

3. Não haverá custos de instalação nem de disponibilização de meios, inclusive de transporte, 

necessários à prestação dos serviços a contratar.  

4. A obrigação considera-se vencida, através da entrega dos impressos solicitados, vencendo-se a 

correspondente fatura 60 dias após a sua apresentação e receção junto da entidade adjudicante. 

5. Para o efeito previsto nos números anteriores, a fatura deverá discriminar cada um dos bens e/ ou dos 

serviços prestados. 

6. No caso de não cumprimento por parte da entidade adjudicante do estipulado no número anterior, 

incidirão sobre o montante em dívida e durante o tempo em que o atraso se mantiver, juros de mora à 

taxa legal em vigor. 

LOTE DESCRIÃO 

Preço-Base S/ 
IVA 

(Quantidade 
Máxima)

66% do Preço-
Base S/ IVA

(Quantidade 
Mínima)

Preço 
máximo

por 
milheiro 

S/ IVA
1 STD - Papel Branco em Bobine 1 128,00 € 744,48 € 18,80 €

2 1 VIA - Papel Branco A4 8/12 (caixa 1500) 6 006,00 € 3 963,96 € 18,20 €

3 CHSREG-Cheques Reemb s/ reg Tesouro/CHCREG-Cheques Reemb c/ reg Tesouro 14 173,25 € 9 354,35 € 43,61 €

4 NTSREG - NTCREG - GRSREG - GRCREG 338 400,00 € 223 344,00 € 18,80 €

5 NT 166 13 122,00 € 8 660,52 € 43,74 €

6 NT 167 131 220,00 € 86 605,20 € 43,74 €

7 NT 168 32 805,00 € 21 651,30 € 43,74 €

TOTAL 536 854,25 € 354 323,81 €
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7. A entidade adjudicante procederá, única e exclusivamente, ao pagamento das entregas que 

efetivamente se realizem nos termos constantes da proposta do adjudicatário, depois de aceites os 

bens pela entidade adjudicante. 
 

Cláusula 4.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 deste Caderno de Encargos; 

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 
 

Cláusula 5.ª - Local e formalidades de entrega  
1. O local de entrega do contrato a celebrar é em Lisboa, no Edifício Satélite, sito na Av. Engenheiro 

Duarte Pacheco, n.º 28, 

2. No edifício satélite, o adjudicatário terá de descarregar as caixas de impressos/ bobines à porta da 

garagem, face à reduzida altura do acesso a viaturas de cerca de 2m, e transporta-las pela rampa 

para o piso -1, tendo posteriormente de desloca-las ou para o piso - 5 ou para o piso 1 de elevador. 

3. As entregas ou fornecimentos tem de ser programadas conforme as necessidades de consumo da 

entidade adjudicante. 

4. Os bens devem ser entregues em embalagens apropriadas de forma estanque e bem acondicionados, 

de acordo com a aplicável legislação em vigor. 

5. A entrega dos bens é sempre acompanhada de guia de remessa da qual deve constar, 

designadamente: 

i) A data de entrega; 

ii) Identificação da entidade fornecedora; 

iii) Identificação da entidade adquirente e local de entrega; 

iv) Data da encomenda e número da requisição emitida pela Primeira Outorgante; 

v) Indicação dos bens;  

vi) Preço de venda negociado. 

6. A cópia da guia de remessa, assinada e carimbada pela entidade adjudicante, fica na posse da 

adjudicatária. 

Cláusula 6.ª- Amostras 
1. O adjudicatário deve fornecer os bens objeto do presente procedimento de acordo com as amostras, 

por lote, que irá apresentar em sede de procedimento aquisitivo. 

2. O adjudicatário, ainda enquanto concorrente tem de apresentar uma amostra, composta por uma 

bobine, com pelo menos 4.000 a 5000 impressos, dois impressos por página (frente e verso em papel 

de 90 gramas). 
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3. Caso concorra a um lote cujos impressos devem ser fornecidos em caixa (lotes 1, 8), então deve a 

amostra a fornecer ser equivalente a uma caixa completa (1500/1000), de acordo com as respetivas 

especificações do lote.  

4. A entidade adjudicante reserva-se ao direto de reter, para efeitos de aferição da conformidade 

contratual, as amostras entregues pelo adjudicatário do presente procedimento até ao final da 

consequente execução contratual.  

5. A desconformidade de requisitos e componentes, ocorrida entre os produtos a fornecer e suas 

respetivas amostras, pode implicar, nos termos da cláusula 9.ª, a imediata rejeição do fornecimento, 

devendo a sua substituição ocorrer em prazo não superior a 2 dias úteis. 
 

Cláusula 7.ª- Prazo de entrega dos bens 
1. O adjudicatário deverá ter capacidade de fornecimento em meados do mês de março de 2023. 

2. O prazo máximo para a entrega é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da requisição. 

3. Para os efeitos previsto no número anterior, a entidade adjudicante compromete-se, a comunicar, 

bastando para tal o correio eletrónico. 

4. Com a aceitação a propriedade dos bens transita para a entidade adquirente. 

5. Em caso de incumprimento do ponto 1, aplica-se o disposto da cláusula 15ª a partir do 1º dia útil após 

o prazo de entrega previsível dos bens requisitados.   
 

Cláusula 8.ª- Requisição e disponibilidade de material  
1. As requisições da Entidade Adjudicante serão efetuadas através de mensagem de correio eletrónico 

para um endereço a ser indicado pelo adjudicatário 

2. Entre outras, constitui obrigação do adjudicatário a indicação de um gestor de contrato que será 

interlocutor com a entidade adjudicante, fornecendo a esta todos os contatos disponíveis para uma 

rápida comunicação; 

3. O valor mínimo por encomenda não pode ser inferior aos parâmetros base por unidade (Bobine/ caixa) 

previstos na cláusula 2.ª. 

4. O adjudicatário, independentemente da ocorrência e do momento das requisições, deve manter 

disponíveis, em elevado estado de prontidão, cerca de 30% do objeto contratual a fornecer, durante 

a pendência contratual e na proporção das entregas ainda a realizar. 
 

Cláusula 9.ª- Aceitação  
1. Após a entrega dos bens, a AT lavrará, no prazo máximo de cinco dias úteis, um auto de aceitação 

onde ficará registada a data de aceitação dos respetivos bens. 

2. O auto de aceitação será enviado ao adjudicatário. 

3. Após o ato de entrega, 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.  
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4. As entidades adquirentes e/ou contratantes poderão solicitar a colaboração das entidades 

fornecedoras e/ou prestadoras de serviços na realização dos testes referidos no número anterior.  

5. As entidades adquirentes e/ou contratantes devem 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 tenham comunicado 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.  

7. A entidade fornecedora e/ou prestadora de serviços dispõe de um prazo de 2 dias úteis a contar da 

comunicação para suprir as deficiências e irregularidades detetadas.  

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

responsabilidade da entidade fornecedora e/ou prestadora de serviços.  

9. 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.  

10. 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.  
 

Cláusula 10.ª- Vigência do contrato 
1. O(s) contrato(s) de fornecimento dos bens a concurso iniciará a sua produção de efeitos na data de 

outorga do contrato, devendo o fornecimento do objeto decorrer até 31 de dezembro de 2023. 

2. A vigência do(s) contrato(s) a celebrar, pode terminar em data anterior ao termo previsto no número 

anterior, quando a sua faturação atingia o preço contratual definido nos termos da proposta do 

adjudicatário, observada a cláusula 2.ª  

3. Os prazos fixados nos documentos contratuais são contados nos termos do disposto no artigo 471.º 

do Código dos Contratos Públicos. 
 

Cláusula 11.ª- Conformidade e prazo de validade dos produtos 

1. O fornecedor fica sujeito, com as devidas adaptações e no que se refere aos elementos entregues à 

AT em execução do contrato, às exigências legais, obrigações do fornecedor e prazos respetivos 

aplicáveis aos contratos de aquisição de bens móveis, nos termos do Código do Contratos Públicos 

e demais legislação aplicável; 

2. O fornecedor garantirá, que o prazo de validade dos produtos a fornecer, ateste todas as 

funcionalidades dos bens fornecidos, por um período mínimo de 6 meses após a aceitação dos 

mesmos; 
 

Cláusula 12.ª- Obrigações do Adjudicatário 
1. Constituem obrigações da entidade fornecedora:  
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a) Fornecer um conjunto de amostras que servirão como comparação do material fornecido e se 

encontra em conformidade com a proposta do adjudicatário 

b) Fornecer à entidade adquirente, os bens constantes identificados no anexo I do convite do 

presente procedimento, nos armazéns dos locais que a entidade adjudicante indicar nas 

requisições de fornecimento, durante o período compreendido entre as 09h00m e as 12h45m e as 

14h00m e as 16h45m;  

c) Comunicar antecipadamente, logo tenha conhecimento de fatos que tornem total ou parcialmente 

impossível o fornecimento dos bens objeto do procedimento, ou o cumprimento de qualquer outra 

das suas obrigações nos termos do contrato celebrado; 

d)  Cumprir toda a vigente legislação de rotulagem, embalagem e entrega dos bens objeto do 

fornecimento em apreço. 

e) Não alterar as condições do fornecimento dos bens fora dos casos previstos no caderno de 

encargos;  

f) Não ceder, sem prévia autorização da AT, a sua posição contratual no contrato celebrado;  

g) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições em que são 

fornecidos os bens, bem como ministrar todos os esclarecimentos que se justifiquem, de acordo 

com as circunstâncias;  

h) Reduzir automaticamente os preços dos bens em função de alterações do mercado, durante a 

vigência do contrato celebrado;  

i) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, 

designadamente, a sua denominação social, os seus representantes legais com relevância para o 

fornecimento, a sua situação jurídica e a sua situação comercial;  

j) Comunicar à AT a nomeação do gestor de cliente responsável pelo contrato celebrado e quaisquer 

alterações relativas à sua nomeação;  

k) Manter sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando quaisquer informações que obtenham 

no âmbito da formação e da execução do contrato, não utilizar as mesmas para fins alheios àquela 

execução, abrangendo esta obrigação todos os seus agentes, funcionários, colaboradores ou 

terceiros que nelas se encontrem envolvidos.  
 

Cláusula 13.ª- Extinção do contrato 
1. São causas de extinção do contrato: 

a) O cumprimento, a impossibilidade definitiva e todas as restantes causas de extinção das 

obrigações reconhecidas pelo direito civil; 

b) A revogação, de acordo com o regime previsto no artigo 331.º do Código dos Contratos 

Públicos; 
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c) A resolução, por via de decisão judicial ou arbitral, por iniciativa do cocontratante nos termos 

do disposto no artigo 332.º do Código dos Contratos Públicos, e, por decisão do contraente 

público, nos termos dos artigos 333.º a 335.º do mesmo Código. 

2. Sem prejuízo do disposto no artigo 333.º, do referido Código, o contraente público pode ainda resolver 

o contrato a título sancionatório nas seguintes situações, consideradas de grave violação das 

obrigações contratuais assumidas:  

d) A não prestação do serviço contratado nos seus exatos termos, previstos nas cláusulas 10.ª 

a 12.ª deste Caderno de Encargos;  

e) O não cumprimento, ou cumprimento defeituoso de qualquer obrigação decorrente da 

execução do contrato; 

f) A prática de atos com dolo ou negligência que prejudiquem a qualidade da prestação do 

serviço. 

3. A resolução sancionatória do contrato não dá lugar a qualquer indemnização por parte da AT. 

4. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores há lugar às devidas indemnizações nos termos 

gerais do direito. 
 

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.  

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- Sanções contratuais 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a AT pode exigir do fornecedor o 

pagamento de uma pena pecuniária, de € 1.000,00 a € 2.500,00 por dia 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.º do CCP. 
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Cláusula 16.ª- Objeto do dever de sigilo 
1. O prestador de serviços e todos os elementos da sua equipa de trabalho devem guardar sigilo sobre 

toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa às entidades 

adjudicantes. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 
 

Cláusula 17.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 18.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 19.ª- Foro competente 
Para dirimir qualquer litígio ou diferendo entre as partes relativamente à interpretação ou execução do 

contrato celebrado ao seu abrigo é competente o Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa. 
 

Cláusula 20.ª- Legislação aplicável 
Em tudo o que não se encontra previsto no caderno de encargos, será aplicado o Código de Contratação 

Pública e legislação subsidiária.  
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Boa tarde 

Este e-mail também deve ser incluído como Anexo na informação de compra do papel.

Cump

De: | FORMATO @formato.pt> 
Enviada: 2 de setembro de 2022 18:16
Para:
Cc: @formato.pt>
Assunto: RE: Consulta de preços ao abrigo do artº 35º A do art 47 do CCp

Boa tarde Eng. Paulo Braz Na sequência da vossa consulta venho por esta forma enviar preço indicativo para os seguintes modelos : - Papel em bobine – (impressão com os diferentes modelos GRSREG/GRCREG, NTCREG ou NTSREG)        
ZjQcmQRYFpfptBannerStart

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd

Boa tarde 

Na sequência da vossa consulta venho por esta forma enviar preço indicativo para os seguintes
modelos :

- Papel em bobine – (impressão com os diferentes modelos GRSREG/GRCREG, NTCREG ou
NTSREG) – Preço indicativo – 18,40 € / milhar + iva

- Papel de cheque fornecido em bobine (impressão com os diferentes modelos
CHSREG/CHGRCREG – Preço indicativo – 61,20 € / milhar + iva

- Papel em caixa – (tipo 1 Via) – Preço indicativo – 19,80 € / milhar + iva

- Mod NT 166, ( fornecido em CX de 1000m unidades ) ( 12x9 ½ em papel laser de 120 grs com
impressão a 3/3 cores, com micropicotes, janela e colas de alta pressão numa face ) – Preço
indicativo – 36,60 € / milhar + iva

Estes preços são meramente indicativos e refletem o nível de preços das matérias-primas para o
mês de Setembro.
Com a instabilidade que estamos a viver não podemos garantir que os mesmos se mantenham
depois do mês de Setembro.

Cumprimentos



Administração

De: @at.gov.pt> 
Enviada: 26 de agosto de 2022 16:05
Para:  | FORMATO <formato.pt>
Cc: @at.gov.pt>; S| FORMATO
@formato.pt>
Assunto: Consulta de preços ao abrigo do artº 35º A do art 47 do CCp

Bom dia Ex.mos Srs.

A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder a uma aquisição de papel ainda para o
corrente ano, e atendendo ás sucessivas noticias acerca da subida do preço da pasta de papel, que
tem consequência imediata no preço do produto final venho solicitar a vossa colaboração no sentido
de (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, ( 8 dias a após receção deste e-mail ) uma
estimativa do valor de mercado por milheiro para os seguintes modelos de papel pré-
impresso.

- Papel em bobine – (impressão com os diferentes modelos GRSREG/GRCREG, NTCREG ou
NTSREG) ;

- Papel de cheque fornecido em bobine (impressão com os diferentes modelos
CHSREG/CHGRCREG ;

- Papel em caixa – (tipo 1 Via) ;

- Mod NT 166, ( fornecido em CX de 1000m unidades )

A resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta nem de orçamento, mas
apenas com a indicação da estimativa de custo por milheiro de documentos produzidos e entregues
em bobine nas instalações da AT no Edificio Satélite das Amoreiras, por forma a AT poder formar
preço relativamente aos itens solicitados em consulta publica que se pretende realizar brevemente. 

Desde já agradeço a vossa colaboração, tenho alguma urgência na vossa resposta no sentido de
puder preparar um processo aquisitivo.

C/ os melhores cumprimentos



Esta mensagem é de um remetente externo
Esta mensagem veio de fora da sua organização. Por favor evite clicar em links ou descarregar anexos se o
remetente ou o teor da mensagem forem desconhecidos ou suspeitos.

De:
Para:
Assunto: FW: Consulta de preços ao abrigo do artº 35º A do art 47 do CCp
Data: 9 de setembro de 2022 13:08:20

Boa tarde 

Este e-mail deve ser incluído como Anexo na informação de compra do papel.

Cump

De: @incm.pt> 
Enviada: 8 de setembro de 2022 16:24
Para: @at.gov.pt>; @incm.pt>
Cc: a@at.gov.pt>
Assunto: RE: Consulta de preços ao abrigo do artº 35º A do art 47 do CCp

ZjQcmQRYFpfptBannerStart
Boa tarde Dr. Paulo Braz, Enviamos ,por produto, a estimativa de custo com base nas quantidades indicativas que tivemos de usar como referência: - Papel em bobine – (impressão com os diferentes modelos GRSREG/GRCREG, NTCREG ou NTSREG)     

ZjQcmQRYFpfptBannerEnd

Boa tarde 

Enviamos ,por produto, a estimativa de custo com base nas quantidades indicativas que tivemos de usar
como referência:

- Papel em bobine – (impressão com os diferentes modelos GRSREG/GRCREG, NTCREG ou NTSREG) ;Quantidade : 2 000
000      Preço por milheiro: 19,20 €

- Papel de cheque fornecido em bobine (impressão com os diferentes modelos CHSREG/CHGRCREG ;Quantidade :  350
000         Preço por milheiro: 26,01 €

- Papel em caixa – (tipo 1 Via) ;Quantidade :  300 000    Preço por milheiro: 16,60 €

- Mod NT 166, ( fornecido em CX de 1000m unidades ) Quantidade :  400 000    Preço por milheiro: 43,74 €

Estes preços são indicativos e o aumento significativo refere-se ao preço do papel, ainda mais acentuado
no modelo 166 por ter 120 g. 
De 2021 até agora o preço da matéria prima “papel” aumentou em alguns casos 200% e prevemos que até
ao final do ano a subida se acentue ainda mais. Gostaríamos  de responder com preços em linha com o
histórico da relação de fornecimento que temos mas esta externalidade tem impacto direto naquilo que é
um custo variável.

Ficamos a aguardar pela saída do concurso e consoante o cabimento orçamental faremos a nossa melhor
proposta como sempre.

Melhores Cumprimentos,

Soluções de Autenticação

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.
Twww.incm.pt
O Valor da Segurança



A presente mensagem pode conter informação confidencial. Caso não seja destinatário dessa informação agradecemos que a destrua e informe o
emissor. 
Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee of this information you should destroy it and kindly notify
the sender.

De:
Enviada: Thursday, September 8, 2022 12:30 PM
Para: @at.gov.pt>; 
<@incm.pt>
Cc: @at.gov.pt>
Assunto: RE: Consulta de preços ao abrigo do artº 35º A do art 47 do CCp

Bom dia

Estou a fazer todos os esforços para entregar esta consulta até amanhã.

Melhores Cumprimentos,

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.

www.incm.pt
O Valor da Segurança

A presente mensagem pode conter informação confidencial. Caso não seja destinatário dessa informação agradecemos que a destrua e informe o
emissor. 
Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee of this information you should destroy it and kindly notify
the sender.

De:
Enviada: Monday, August 29, 2022 6:20 PM
Para: @at.gov.pt>; @incm.pt>
Cc: @at.gov.pt>
Assunto: RE: Consulta de preços ao abrigo do artº 35º A do art 47 do CCp

Bom dia 

, irei dar seguimento ao pedido de consulta de preço.

Melhores Cumprimentos,

Soluções de Autenticação

Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S.A.



O Valor da Segurança

A presente mensagem pode conter informação confidencial. Caso não seja destinatário dessa informação agradecemos que a destrua e informe o
emissor. 
Confidential information may be contained in this message. If you are not the addressee of this information you should destroy it and kindly notify
the sender.

De: z@at.gov.pt> 
Enviada: Friday, August 26, 2022 4:03 PM
Para: s@incm.pt>; s@incm.pt> Cc: @at.gov.pt>
Assunto: Consulta de preços ao abrigo do artº 35º A do art 47 do CCp

E-MAIL EXTERNO Não carregue em links e anexos a não ser que conheça o remetente

Bom dia Ex.mos Srs.

A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder a uma aquisição de papel ainda para o corrente ano, e
atendendo ás sucessivas noticias acerca da subida do preço da pasta de papel, que tem consequência
imediata no preço do produto final venho solicitar a vossa colaboração no sentido de (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, ( 8 dias a após receção deste e-mail ) uma estimativa do valor de mercado por milheiro para os
seguintes modelos de papel pré-impresso.

- Papel em bobine – (impressão com os diferentes modelos GRSREG/GRCREG, NTCREG ou NTSREG) ;

- Papel de cheque fornecido em bobine (impressão com os diferentes modelos CHSREG/CHGRCREG ;

- Papel em caixa – (tipo 1 Via) ;

- Mod NT 166, ( fornecido em CX de 1000m unidades )

A resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta nem de orçamento, mas apenas
com a indicação da estimativa de custo por milheiro de documentos produzidos e entregues em bobine nas
instalações da AT no Edificio Satélite das Amoreiras, por forma a AT poder formar preço relativamente aos itens
solicitados em consulta publica que se pretende realizar brevemente.

Desde já agradeço a vossa colaboração, tenho alguma urgência na vossa resposta no sentido de puder
preparar um processo aquisitivo.

C/ os melhores cumprimentos


