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Artigo 1.º- Identificação do concurso 
1. O presente concurso público tem por objeto a formação de contratos para a aquisição de impressos/ 

papel para impressão, nos termos previstos no caderno de encargos (CE) do presente procedimento. 

2. O presente processo aquisitivo visa o fornecimento, por lotes de diversos impressos a fornecer em 

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

 
 

3. 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. 

 
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, com sede na Rua da Prata, 

n.º 20-22 – 1149-027 Lisboa. 

2. Os contactos para todas as formalidades respeitantes ao presente concurso são assegurados através 

da plataforma eletrónica Saphety, através do endereço https://login.saphety.com/pt/gov/. 

3. As peças do procedimento podem ainda ser consultadas na Divisão de Contratação - Direção de 

Serviços de Contratação Pública e Logística, sita na Rua da Prata, nº 20-22, 1149-027 Lisboa, das 

9h00 às 13h00 horas e das 14h00 às 16h30 horas, desde o dia da publicação do respetivo anúncio. 

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

A decisão de contratar foi tomada a 24 de janeiro de 2023, pelo Subdiretor-geral da Área de Recursos 

Financeiros e Patrimoniais, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP). 

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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Artigo 4.º- Fundamento do procedimento 

A escolha do procedimento por concurso público fundamenta-se nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 

20º do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 
Artigo 5.º- Esclarecimentos, retificações e erros e omissões ao caderno de encargos 

1. Os pedidos de esclarecimento, retificações e erros e omissões surgidas na interpretação das peças 

patenteadas devem ser apresentados, por escrito, na plataforma eletrónica Saphety, através do 

endereço https://login.saphety.com/pt/gov/, utilizada pela AT, no primeiro terço do prazo fixado para a 

apresentação das candidaturas. 

2. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do concurso são da 

competência do júri do concurso e são prestados, por escrito, através da plataforma eletrónica Saphety, 

na mesma funcionalidade referida no número anterior, até ao termo do segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas. 

3. As retificações e os erros e omissões são da competência da Sra. Diretora de Serviços de Gestão de 

Recursos Financeiros e são prestados, por escrito, através da plataforma eletrónica Saphety, na 

mesma funcionalidade referida no número 2, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas. 

4. Simultaneamente com a comunicação dos esclarecimentos, retificações, erros e omissões ao 

concorrente que os solicitou, juntar-se-á cópia dos mesmos às peças patenteadas em concurso e 

proceder-se-á à sua disponibilização na identificada plataforma eletrónica utilizada pela AT. 

5. Os esclarecimentos retificações, erros e omissões referidos nos números anteriores fazem parte das 

peças do procedimento e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 
Artigo 6.º- Leilão eletrónico 

No presente concurso não há lugar a leilão eletrónico. 
 

Artigo 7.º- Modo de apresentação das propostas 
1. A apresentação da proposta deverá ser realizada de forma eletrónica, devendo cumprir com o disposto 

nas alíneas seguintes:  

a) Data limite de entrega: até às 17H00, do 30.º dia a contar da data de envio do anúncio ao Serviço de 

Publicitações Oficiais da União Europeia para publicação, nos termos previstos no n.º 1 e 3.º do artigo 

136.º do CCP. 

b) Prazo validade das propostas: 90 dias 

c) A entrega das candidaturas do presente procedimento será efetuada na plataforma de 

contratação acessível através do https://login.saphety.com/pt/gov/  

2. A proposta deve ser assinada eletronicamente, utilizando uma assinatura eletrónica qualificada.  
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Artigo 8.º- Requisitos e documentos para apresentação de proposta 
1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

a) O DEUCP – Documento Europeu Único de Contratação Pública, conforme anexo I deste 

programa; 

b) O documento referido na alínea anterior deve ser assinado por quem tenha poderes para obrigar 

os concorrentes. 

c) Certidão Permanente do Registo Comercial; 

d) Documento que contenham os atributos da proposta de acordo com os quais o concorrente se 

dispõe a contratar. 

e) Quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os considerar indispensáveis, nos 

termos do n.º 3 do artigo 57.º do CCP; 

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

prevista para o concorrente em apreço (certidão permanente, contrato de consorcio, procuração, 

etc), observado o n.º 4 e n.º 5 do artigo 57.º do CCP. 

2. Da proposta do concorrente deverá constar: 

a) O preço da proposta. 

b) O preço unitário de cada impresso proposto, arredondado, no máximo até à quarta casa decimal 

(€x,xxxx) ou em alternativa o preço de um milhar de impressos. 

c) Amostras dos impressos definidos nos termos do presente procedimento; 

d) Prazo de entrega. 

e) Estado de prontidão das entregas. 

3. Todos os documentos da proposta têm de ser redigidos em língua portuguesa, à exceção dos 

documentos que contenham especificações técnicas que poderão ser redigidos em língua inglesa. 

4. Não é admitida a apresentação de propostas variantes 

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

apresentados com arredondamento a duas casas decimais. 

6. O concorrente fica obrigado a manter a sua proposta durante um período mínimo de 90 (noventa) 
dias contados a partir da data limite para a sua entrega. 

 
Artigo 9.º- Amostras e testes 

1. Com a proposta deve ser entregue, sob pena de exclusão, uma amostra por lote, para testes, definida 

nos termos do caderno de encargos, nomeadamente no seu anexo e na sua cláusula 1.ª.  

2. As amostras dos impressos propostos devem ser entregues até à data limite de entrega de propostas, 

no seguinte horário e endereço:  
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 Edifício Satélite, sito na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28, piso 1 em Lisboa em dias úteis 

das 9:30 às 12:45 e das 14:00 às 16:45. 

3. O concorrente tem de apresentar uma amostra, composta por uma bobine para cada modelo, com 

pelo menos 3.000 a 5 000 impressos, dois impressos por página (frente e verso em papel de 90 

gramas) para os lotes 3 e 4 ou no caso de concorrer a algum lote por caixa, deve a apresentar, uma 

amostra desse lote, composta por uma caixa com 1000/1500 impressos dobrados em fole entre si, 

conforme as especificações técnicas. 

4. As amostras entregues para efeitos de aferição dos respetivos parâmetros e atributos serão entregues 

à guarda do júri, que as irá reter na sua posse até á conclusão do procedimento aquisitivo. Os 

concorrentes excluídos ou preteridos no âmbito do presente procedimento, podem solicitar a 

devolução das amostras entregues após a expedição das consequentes notas de encomendas ou de 

celebração do respetivo contrato escrito a que houver lugar. 

5. Os impressos a fornecer, incluindo as suas amostras, devem ser resistentes, duráveis, consistentes 

e eficazes após a impressão em máquinas OCÉ VarioStream 7450 de fusão a quente da AT, incluindo 

a sua impressão continua de, até cerca de 450 impressos por minuto.  

6. Para tal, após a entrega das referidas amostras, irão estas ser sujeitas a testes de impressão, que 

podem consistir na utilização exaustiva dos mesmos até ao máximo de 5000 impressos fornecidos 

em bobine/ 1000 impressos fornecidos em caixa, de forma a comprovar as exigidas capacidades 

performativas. 

7. A não demonstração das exigidas capacidades performativas, referidas nos pontos anteriores implica 

a exclusão da respetiva proposta, nomeadamente a desconformidade de cores, de formatos, de 

dimensões, de espessura e consistência do papel, independentemente da sua deteção ser anterior 

ou posterior à sujeição a testes de impressão em máquinas OCÉ VarioStream 7450 de fusão a quente 

da AT.  

8. Os concorrentes que entregarem propostas serão notificados para presenciar os testes a efetuar às 

suas amostras, caso estas se encontrem em conformidade com o solicitado nas peças do presente 

procedimento, nomeadamente na cláusula 1.º do caderno de encargos, assim como nos seus anexos.  

9. Após a receção das propostas o júri notificará, com dois dias úteis de antecedência os concorrentes 

interessados e que o solicitarem, para presenciarem os testes a efetuar às amostras entregues. Cada 

concorrente deve ser devidamente representado, por um máximo de duas pessoas, devidamente 

identificadas e credenciadas pelo concorrente. Por cada sessão de testes será lavrada uma ata 

assinada por todos os presentes.  

10. O local de execução dos testes de impressão, é o identificado no n.º 2 do presente artigo. 
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Artigo 10.º- Visitas ao local de impressão e consulta de exemplares 
A visita ao local para a realização dos reconhecimentos, dos locais de impressão, das respetivas máquinas 

assim com a consulta a exemplares dos impressos pretendidos e aos manuais de utilização das 

identificadas maquinas impressoras, que for entendido por conveniente e indispensável à elaboração das 

propostas deverá ser precedida de marcação, através do telefone n.º 213 834 200, com o Eng.º Paulo 

Braz, Chefe de Equipa Multidisciplinar de 2º nível do Núcleo de Produção da Área de Sistemas de 

Informação da Autoridade Tributária e Aduaneira, adstrita aos serviços de impressão. 

 

Artigo 11.º- Motivos de exclusão da proposta 
Constituem motivo de exclusão das propostas apresentadas, o não cumprimento de qualquer das 

disposições deste programa de concurso, bem como os indicados no nº 2 do artigo 146º do Código dos 

Contratos Públicos; 

 
Artigo 12.º- Critério de adjudicação 

1. O critério de adjudicação, igual para todos os lotes, será o do critério da proposta economicamente 

mais vantajosa, determinada pela modalidade multifator, com base nos seguintes fatores: 

2. Ponderações: 

a) (P1) - Preço – 80 % 

b) (P2) – Elevado estado de prontidão de entregas – 15 % 

c) (P3) – Prazo de entrega dos impressos – 5% 

 

A ponderação percentual é transformada em pontos, conforme escala de atributos inserida no mapa 

infra. 
Mapa dos fatores 

 

 
Fatores 

Coeficiente 
de 

Ponderação 

 
Fórmula de Cálculo 

Valor dos 
atributos (em 

pontos) 

Preço 80% 

 
P1 = 1-   Pprop  x 100 
              Pbase  
 

 
De zero a 100 

pontos 

Elevado estado 
de prontidão de 

entregas 
15% 

 
Conforme n.º 4 

 
De zero a 100 

pontos 
 

Prazo de entrega 
 

5% 
 

Conforme n.º 5 
 

De zero a 100 
pontos 

 

3. Preço: 
a) O preço da proposta deverá corresponder à multiplicação do preço unitário de cada impresso 

pela quantidade prevista para o seu fornecimento. 
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b) Fórmula: 
  

P1 =1-  Pprop     x 100 
             Pbase  

 
Pbase = Preço base 
Pprop = Preço da proposta 

 
(Variação dos pontos até max. 100) 

 
4. Elevado estado de prontidão:  

(Variação dos pontos entre - min 0 a max. 100) 
 

a) Por elevado estado de prontidão das entregas, mensurado em percentagem face ao total de 

entregas de impressos a efetuar, deve entende-se que o concorrente deve ter disponível em stock, 

disponível, matéria prima (papel, tintas, maquinas) e/ou impressos que lhe permitam entregas no 

prazo definido no caderno de encargos ou na sua proposta, se inferior. 

b) Parâmetro mínimo definido no n.º 4 da cláusula 8ª do Caderno de Encargos. 

c) Fórmula: 

 
Elevado estado de prontidão do objeto 
contratual a fornecer (impressos), 
durante a pendência contratual e na 
proporção das entregas ainda a realizar 

Pontos 

30%  0 

40% 50 

50%  100 

 
5. Prazo de entrega: 
 

(Variação dos pontos entre - min 0 a max. 100) 
 

 Entende-se como prazo de entrega dos impressos, o espaço temporal entre a requisição e a 
respetiva entrega. 
 

 

Prazo de entrega Pontos 

Até 1 dia em 24h 100 

Até 2 dias, em 48h 75 

Até 3 dias, em 72h 50 

Até 4 dias 0 
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6. A pontuação final de cada proposta (P) deve ser aferida, através da seguinte formula: 

P = (P1 x 80%) + (P2 x 15%) + (P3 x 5%) 

7. No caso de a mesma pontuação constar de mais do que uma proposta, deve ser adjudicada aquela 

que apresentar um menor preço, supletivamente aquela que apresentar um prazo de entrega mais 

curto e se ainda assim subsistir a igualdade, deve ser adjudicada a proposta que demonstre um maior 

estado de prontidão de entregas, superior a cerca de 30% do objeto contratual a fornecer, durante a 

pendência contratual e na proporção das entregas ainda a realizar. 

 

Artigo 13.º- Documentos de habilitação 
1. O adjudicatário deve apresentar, na plataforma https://login.saphety.com/en/gov/, no prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da notificação da adjudicação: 

 Declaração prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos;  

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

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

segurança social e registos criminais dos titulares de órgão de administração e/ ou gerência) 

do CCP; 

 Certidão comercial atualizada; 

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

pode, em substituição da apresentação da sua reprodução indicar à entidade adjudicante o endereço 

do sítio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa 

consulta, nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da Portaria 372/2017, de 14/12. 

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

relativa a qualquer dos documentos referidos no número anterior, estando dispensada a sua 

apresentação nos termos do n.º 1. Para esse efeito, informa-se que a AT é detentora do NIPC n.º 

600084779, podendo com esse número o cocontratante formalizar o consentimento junto da entidade 

competente para tal. 

4. O adjudicatário não tem de apresentar os documentos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 81º do 

CCP, na sua atual redação, se estiver registado no Portal Nacional de Fornecedores do Estado, de 

acordo com o no n.º 10 do art.º 81.º do CCP. 

5. Nos termos do disposto no n.º 2 do art.º 85.º do CCP, o prazo fixado para a presentação dos 

documentos de habilitação pode ser prorrogado, por uma única vez, por solicitação do adjudicatário 

formulada ao órgão competente para a decisão de contratar, por um período não superior a cinco dias. 

6. Nos termos do disposto no artigo 86.º do CCP, pode ser concedido um prazo adicional de 3 dias úteis 

para supressão de irregularidades detetadas nos documentos de habilitação apresentados. 
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Artigo 14.º- Redução do contrato a escrito 
O contrato será reduzido a escrito através da elaboração de um clausulado em suporte informático com a 

aposição de assinaturas eletrónicas, de acordo com o previsto no do nº 1 do artigo 94º e na al. a) do n.º 1 

do artigo 95º do CCP, aprovado pelo D.L. n.º 18/2008, de 20/01, alterado pela Lei n.º 30/2021, de 21/05, 

sendo os respetivos encargos suportados pelo adjudicatário. 

 

Artigo 15.º- Caução 
1. Nos termos do artigo 77.º do Código dos Contratos Públicos, e atendendo ao estipulado no artigo 88.º 

e seguintes do CCP, caso o valor do contrato a celebrar seja superior a 500.000,00 (quinhentos mil 

euros), o adjudicatário prestará, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação de adjudicação, uma 

caução no valor de 5% do preço contratual, destinada a garantir a celebração do contrato, bem como 

o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais. 

2. A caução referida no número anterior deve ser prestada mediante um dos seguintes modelos: 

a) Por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado Português, nos termos 

do modelo constante no anexo II deste programa; 

b) Mediante garantia bancária ou seguro-caução, nos termos dos modelos constantes no anexo III e 

IV, respetivamente, deste programa. 

3. Pode ser concedido um prazo adicional de 3 dias úteis para supressão de irregularidades detetadas 

nos documentos da caução apresentados. 

 

Artigo 16.º- Encargos 
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 eventual prestação e manutenção da caução. 
 

Artigo 17.º - Legislação aplicável 
Em tudo o que não estiver previsto no presente Programa de Concurso, bem como no Caderno de 

Encargos será aplicável o Código dos Contratos 


