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CAPITULO - I 

Disposições Iniciais 

Clausula 1.ª- Conteúdo funcional do objeto 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar pelo Estado 

Português, através da Autoridade Tributária e Aduaneira, doravante designada apenas por AT, na 

sequência do procedimento de concurso publico, com publicidade internacional, n.º 16/CP/AT/2020, 

que tem por objeto principal a aquisição de serviços de assistência técnica da plataforma de backups 

que integram a solução robótica central Virtual Tape Library dos equipamentos (Fujitsu ETERNUS 

CS8400, CS1500 e LT260 e SCALAR I6000) da AT. 

2. A plataforma de backups da AT engloba os seguintes equipamentos: 

N. º de série Equipamento 

YLFE001012 ETERNUS CS8400 (Lisboa) 

YLHD001015 ETERNUS CS1500 (Porto) 

LTDE68100051 ETERNUS LT260 

273110284 SCALAR I6000 

3. No âmbito da prestação dos serviços o adjudicatário deve garantir: 

a) Assistência no regime sete (7) dias por semana, por vinte e quatro (24) horas por dia, (2) duas ou 

(4) horas de tempo de resposta, desde que o local de intervenção se situe na região de Lisboa ou 

Porto. 

b) Para localizações acima de um raio de 50 Km deverá ser tomado em consideração os 

correspondentes tempos de deslocação. 

c) Acesso a peças de substituição em situações de avarias ou mal funcionamento das soluções. 

d) Technical Support Hotline, para abertura de avarias de hardware e/ou problemas de software, e 

obtenção de assistência técnica remota nas situações previstas no programa de suporte. 

4. A descrição do objeto obedece à classificação CPV (Common Procurement Vocabulary), 72611000-6 

- Serviços de assistência técnica informática, 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. 

Clausula 2.ª- Preço-Base 

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

que constituem o objeto do contrato é de 181.649,87 € (Cento e oitenta e um mil seiscentos e quarenta 

e nove euros e oitenta e sete cêntimos) acrescido de IVA à taxa legal em vigor  
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2 - O preço base foi fixado com base nos preços atualizados do mercado obtidos através de uma consulta 

preliminar ao mercado realizada nos termos previstos no artigo 35.º A do CCP, conforme email em 

anexo. 

Clausula 3.ª- Local da prestação dos serviços 

Os serviços objeto do presente contrato serão prestados em Lisboa, no Centro de Dados Primário da AT 

na Av. Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 28 e no Porto, no Centro de Dados Secundário da AT: Datacenter 

da Refer Telecom situado na Rua Diniz Jacinto nº. 270 (Contumil). 

CAPITULO - II 

Obrigações Contratuais 

Clausula 4.ª- Obrigações principais do fornecedor 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável na celebração do contrato, 

decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações principais:  

a) Obrigação de prestar os serviços identificados na sua proposta; 

b) Obrigação de garantia do resultado. 

2. A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do serviço, bem 

como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das 

tarefas a seu cargo. 

Clausula 5.ª- Responsabilidade 

1. O adjudicatário assume a responsabilidade, por si e pelos técnicos seus colaboradores, pela perfeita 

adequação dos trabalhos a realizar aos fins a que se destinam. 

2. O adjudicatário é responsável por todos os atos e omissões dos quais possam resultar prejuízos para 

a entidade adjudicante ou para terceiros, incluindo os praticados através de ação ou omissão dos seus 

colaboradores, independentemente do vínculo contratual existente, ainda que tais atos ou omissões 

sejam praticados contra ordens ou instruções que o adjudicatário lhes haja transmitido. 

Clausula 6.ª- Dever de boa execução 

Os serviços prestados pelo adjudicatário no âmbito do contrato devem cumprir os requisitos e os níveis 

exigidos e ser adequados aos objetivos e finalidades definidos pela entidade adjudicante. 

Clausula 7.ª- Prazo da prestação dos serviços 

O prazo para a execução dos serviços decorre desde a data da outorga do contrato até 25/06/2021. 
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Clausula 8.ª- Preço contratual e formas de pagamento 

1. Pela prestação dos serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente programa, a AT deve pagar ao fornecedor o preço constante da proposta 

adjudicada, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.  

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 

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 da responsabilidade do fornecedor. 

3. O preço a que se refere o n.º 1 será pago em prestações mensais, de igual montante. 

Clausula 9.ª- Condições de pagamento 

1. A quantia devida pela AT, nos termos da cláusula anterior, deve ser paga no prazo de 60 (sessenta) 

dias após a receção das respetivas faturas, as quais só poderão ser emitidas após o vencimento da 

obrigação correspondente.  

2. Para os efeitos do número um, e atento o artigo 36.º do código do IVA, a primeira prestação vence-se 

30 (trinta) dias após o início dos trabalhos e a última com a conclusão dos mesmos. 

3. Em caso de discordância por parte AT, quanto aos valores indicados na fatura, deve este comunicar 

ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os 

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no número um, as faturas serão pagas 

através de transferência bancária. 

5. O atraso no pagamento das faturas devidas pela AT confere ao prestador de serviços o direito de 

exigir juros de mora. 

Clausula 10.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 

do contrato. 

b) Todas as demais quantias que sejam legalmente exigíveis. 

Clausula 11.ª- Subcontratação 

1. Tendo em conta a natureza específica e condições especiais de assistência técnica a efetuar, os 

serviços objeto do contrato deverão ser executados obrigatoriamente pelo adjudicatário.  

2. Não será permitida a subcontratação de qualquer atividade ou recurso 
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Clausula 12.ª- Patentes, licenças e marcas registadas 

1. Os contraentes garantem que respeitam as normas relativas à propriedade intelectual e industrial, 

designadamente, direitos de autor, licenças, patentes e marcas registadas, relacionadas com o 

hardware, software e documentação técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade. 

2. A AT não assume qualquer responsabilidade por infrações cometidas pelo fornecedor, no âmbito da 

execução do contrato, relativamente a direitos de propriedade intelectual e industrial relacionados com 

o hardware, software e documentação técnica por este utilizado, cujos direitos e autorizações legais 

para o efeito devam por ele ser assegurados. 

Clausula 13.ª- Sigilo 

1. Os Contraentes obrigam-se a garantir o sigilo quanto a informação diretamente relacionada com o 

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

funcionários e agentes se vinculem a igual obrigação, quanto aos conhecimentos que venham a ter 

no âmbito dos trabalhos em que estão envolvidos. 

2. Os Contraentes tratarão como confidencial toda a informação por eles devidamente identificada como 

tal, ou que pela natureza das circunstâncias que rodeiam a sua divulgação deva, em boa fé, ser 

considerada como confidencial. 

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

sua identificação como tal, toda a informação a que o 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 AT. 

4. Carece de consentimento prévio, através da AT: 

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

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

b) A utilização do logótipo da AT para efeitos de publicidade, assim como a referência à sua qualidade 

de fornecedor. 

5. Encontra-se excluída da presente obrigação de confidencialidade a informação que: 

a) Tenha sido prévia e legitimamente divulgada por terceiros a qualquer um dos contraentes; 

b) Se encontre disponível para o público em geral; 

c) Os contraentes tenham sido legal ou judicialmente obrigados a revelar, desde que observados os 

procedimentos estabelecidos para o efeito; 

d) Seja conhecida do contraente que a revelou em momento anterior à celebração do presente 

contrato; 

e) Tenha sido transmitida ao contraente por uma terceira entidade sem que lhe tenha sido imposta 

qualquer obrigação de confidencialidade; 

f) Os contraentes acordem, por escrito, na possibilidade da sua divulgação. 
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Clausula 14.ª- Nomeação de Gestor 

1. O contrato será gerido pelo Chefe de Equipa Multidisciplinar de 2.º Nível do Núcleo de Sistemas 

Distribuídos, para os termos previstos no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos. 

2. O Adjudicatário obriga-se, até à data de início do contrato, a comunicar à Entidade Adjudicante, a 

nomeação do interlocutor operacional de contrato, responsável pelo contrato celebrado, bem 

quaisquer alterações relativamente à sua nomeação, no prazo de 10 dias. O interlocutor deve ainda 

disponibilizar à entidade adjudicante, contatos telefónicos e e-mail de contato direto.  

 

CAPITULO - III 

Penalidades Contratuais e Resolução 

Clausula 15.ª- Penalidades contratuais 

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

pagamento de uma pena pecuniária, calculada de acordo com a fórmula: P = V x A / 500 em que P 

corresponde ao montante da penalização, V ao valor do contrato e A ao número de dias ou horas de 

atraso. 

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

infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do 

incumprimento. 

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 fornecedor 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 30% do valor do 

contrato, nos termos previstos, respetivamente, nos números 2 e 3 do art.º 329.º do Código dos 

Contratos Públicos, consoante o caso que se aplicar. 

Clausula 16.ª- Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a não 

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

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

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

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

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

epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, 

motins e determinações governamentais ou administrativas injuntivas. 
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3. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser 

imediatamente comunicada à outra parte. 

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

afetadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da 

força maior. 

Clausula 17.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 AT caso se verifique alguma das seguintes 

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

parte do fornecedor: 

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

e exclusivamente imputável ao fornecedor; 

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 ao 

fornecedor; 

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

por parte da AT; 

d) Quando o fornecedor se recusar injustificadamente a corrigir ou a repetir trabalhos que não 

forem aceites no âmbito do acompanhamento da execução do contrato; 

e) Quando o fornecedor 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 do 

fornecedor; 

g) Prestação de falsas declarações; 

h) Estado de falência ou insolvência; 

i) Cessação da atividade; 

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

profissional do fornecedor e desde que não tenha ocorrido reabilitação judicial. 
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4. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita enviada ao 

fornecedor. 

Clausula 18.ª- Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

CAPITULO - IV 

Disposições Finais 

Clausula 19.ª- Comunicações e Notificações 

3. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre 

as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para 

o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato. 

4. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra 

parte. 

Clausula 20.ª- Produção de efeitos 

O contrato produz efeitos a partir da data da sua outorga. 

Clausula 21.ª- Contagem dos Prazos 

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

Clausula 22.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, na sua redação atual, e 

respetiva legislação regulamentar. 
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ANEXO: Consulta Preliminar de mercado 

 

 

De: xxx@ts.fujitsu.com <xxx@ts.fujitsu.com>  
Enviada: terça-feira, 8 de outubro de 2019 10:28 
Para: xxx@ts.fujitsu.com; xxx <xxx@at.gov.pt> 
Cc: xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx@ts.fujitsu.com; 
bidgroup.pt@ts.fujitsu.com 
Assunto: RE: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na 
AT 
 
Bom dia caros xxx e xxx, 
 
Apenas para evitar interpretações divergentes, o equipamento fornecido à AT há uns anos atrás foi um 
ETERNUS CS1500. 
Nesta altura os modelos comercializados eram: 
- ETERNUS CS2000 Split configuration 
- ETERNUS CS2000 
- ETERNUS CS1500 
- ETERNUS CS1000 
- ETERNUS CS500 
- ETERNUS CS50 
 
Há cerca de 2 anos e meio, a Fujitsu alterou a designação dos modelos de forma a simplificar a oferta. 
Assim, passaram a designar-se por: 
 
- ETERNUS CS8000 Family Product 
               - CS8200 (substitui os modelos CS500, CS1000 e CS1500 e pode evoluir para CS8400 ou CS8800) 
               - CS8400 (Substitui o modelo CS2000 e pode evoluir para CS8800) 
               - CS8800 (Substitui o modelo CS2000 Split Configuration) 
 
O ETERNUS CS1500 instalado no Porto, tem hoje uma designação contratual de CS1500 e comercial de 
CS8200, mas é o mesmo equipamento. 
 
Obrigado a todos e pedimos desculpa pela confusão gerada. 
 
Cpts, 
xxx 

Datacenter Business Development Manager 

Data Protection Incubator Program 

FUJITSU 

Tel: +351 21 xxxxxxxx 

Mob: +351 xxxxxxxxx 

E-mail: xxx@ts.fujitsu.com 

Web: ts.fujitsu.com  

mailto:xxx@ts.fujitsu.com
http://ts.fujitsu.com/
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From: xxx <xxx@ts.fujitsu.com>  
Sent: Monday, October 7, 2019 5:26 PM 
To: xxx (external) <xxx@at.gov.pt> 
Cc: xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx (external) <xxx@at.gov.pt>; xxx <xxx@ts.fujitsu.com>; 
xxx <xxx@ts.fujitsu.com>; Bidgroup PT <bidgroup.pt@ts.fujitsu.com> 
Subject: RE: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na 
AT 
 
Caro xxx, 
 
Relativamente ao ETERNUS CS instalado no Porto, estivemos a validar no sistema e o P/N deste 
equipamento corresponde a um modelo ETERNUS CS1500. 
 
Quanto ao modelo referido no anterior quadro de manutenção, por lapso da nossa parte, foi referido 
como um ETERNUS CS8200. Na realidade, o modelo CS1500 já foi descontinuado há algum tempo, sendo 
que o novo modelo equivalente é o CS8200, daí a confusão havida. 
 
Ficamos desde já disponíveis para qualquer esclarecimento e/ou informação adicional que entendam 
necessária. 
 
Aceita os meus cumprimentos. 
 
Sent from my Fujitsu LIFEBOOK U747 
With best regards 
 

xxx 
Client Executive 

Government 

 
FUJITSU 

Fujitsu Technology Solutions 

Edifício Colombo, Torre Oriente 

Av. Colégio Militar Nº 37F - 3º Piso 

1500-180 Lisboa - Portugal 

Tel.: +351 21 xxxxxxx 

Mob.: +351 96 xxxxxxx 

E-mail: xxx@ts.fujitsu.com 

Web: www.fujitsu.com/pt/ 
 

This communication contains information that is confidential, proprietary in nature and/or privileged.  It is for the exclusive use of 

the intended recipient(s). If you are not the intended recipient(s) or the person responsible for delivering it to the intended 

mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:bidgroup.pt@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
http://www.fujitsu.com/pt/
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recipient(s), please note that any form of dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited and may 

be unlawful. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender and delete the original 

communication. Thank you for your cooperation. 

Please be advised that neither Fujitsu, its affiliates, its employees or agents accept liability for any errors, omissions or damages 

caused by delays of receipt or by any virus infection in this message or its attachments, or which may otherwise arise as a result of 
this e-mail transmission. 

 
 
 
From: xxx <xxx@at.gov.pt>  
Sent: Monday, October 7, 2019 3:53 PM 
To: xxx <xxx@ts.fujitsu.com> 
Cc: xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx (external) <xxx@at.gov.pt>; xxx <xxx>; xxx 
<xxx@ts.fujitsu.com>; Bidgroup PT <bidgroup.pt@ts.fujitsu.com> 
Subject: RE: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na 
AT 
 
Boa Tarde xxx, 
 
O teu email deixou-nos confundido, pois na ultima assistência técnica o quadro enviado por vós e 
contrato assinado indicava que equipamento CS1500 do Porto já não existia, mas sim o CS8200. 
 
Podem rever o tema SFF 
 

Cumprimentos 

_____________________________________________________________  
xxx  
AT – autoridade tributária  
Av. Eng.º Duarte Pacheco, nº 28  Geral : + 351213834200  
1099-013 Lisboa                              Telef:  + 35121xxxxxx  
Edifício Satélite                                Fax:     +35121xxxxxx  

 

De: xxx@ts.fujitsu.com <xxx@ts.fujitsu.com>  
Enviada: sexta-feira, 13 de setembro de 2019 11:21 
Para: xxx<xxx@at.gov.pt> 
Cc: xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx@ts.fujitsu.com; xxx@ts.fujitsu.com; 
bidgroup.pt@ts.fujitsu.com 
Assunto: RE: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na 
AT 
 
 

Exmos. Senhores, 

 

Antes de mais agradeço a vossa comunicação, que mereceu a nossa melhor atenção. 

 

No seguimento da v/consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na AT, 

agradecemos que considerem os valores constantes no quadro seguinte. 

 

mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:pedro.pinto@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:bidgroup.pt@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:bidgroup.pt@ts.fujitsu.com
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A presente informação não é vinculativa e não constitui qualquer tipo de oferta suscetível de aceitação por parte da 

Autoridade Tributária, devendo os valores apresentados serem considerados como uma mera estimativa de 

investimento. 

 

Ficamos, como sempre, disponíveis para quaisquer esclarecimentos complementares que tenham por conveniente. 

 
Sent from my Fujitsu LIFEBOOK U747 
With best regards 
 

xxx 
Client Executive 

Government 

 
FUJITSU 

Fujitsu Technology Solutions 

Edifício Colombo, Torre Oriente 

Av. Colégio Militar Nº 37F - 3º Piso 

1500-180 Lisboa - Portugal 

Tel.: +351 21 xxxxxxx 

Mob.: +351 96 xxxxxxx 

E-mail: xxx@ts.fujitsu.com 

Web: www.fujitsu.com/pt/ 
 

This communication contains information that is confidential, proprietary in nature and/or privileged.  It is for the exclusive use of 

the intended recipient(s). If you are not the intended recipient(s) or the person responsible for delivering it to the intended 

recipient(s), please note that any form of dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited and may 

be unlawful. If you have received this communication in error, please immediately notify the sender and delete the original 

communication. Thank you for your cooperation. 

Please be advised that neither Fujitsu, its affiliates, its employees or agents accept liability for any errors, omissions or damages 

caused by delays of receipt or by any virus infection in this message or its attachments, or which may otherwise arise as a result of 

this e-mail transmission. 
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http://www.fujitsu.com/pt/


 

 

 DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E 

LOGÍSTICA  

 Divisão de Contratação 

 

 

 

 

DocBaseV/2020 14 / 14 
 

From: xxx <xxx@at.gov.pt>  
Sent: Wednesday, August 28, 2019 3:31 PM 
To: xxx <xxx@ts.fujitsu.com> 
Cc: xxx <xxx@at.gov.pt>; xxx (external) <xxx@at.gov.pt> 
Subject: Consulta preliminar relativa a assistência técnica do Hardware e Software em exploração na AT 
 
  
Boa tarde 
  
  
A Autoridade Tributária e Aduaneira pretende proceder à aquisição de serviços de assistência técnica ao 

software / hardware por vós fornecido, relativa ao ano de 2020, pelo que se solicita (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, uma estimativa do valor de mercado da assistência técnica. 

  
Por forma a evitar incongruências e para que atempadamente sejam efetuadas as respetivas 

assistências técnicas solicita-se ainda que nos seja fornecida a lista dos produtos, a data de início do 

contrato e os respectivos níveis de serviços,  

  
Informa-se que a resposta a este email não deverá ser apresentada em forma de proposta mas apenas 
com a indicação dos itens solicitados. 
  
  
Cumprimentos 
  
xxx 
  
AT- Autoridade Tributária e Aduaneira 
AAP - Área de Administração de Plataformas 
Av. Eng. Duarte Pacheco, nº 28 - 14º - 1099-013 Lisboa 
Telef: (+351) 21xxxxxxx- Fax: (+351) xxxxxxx 
E-mail:xxx@at.gov.pt Visite-nos em www.portaldasfinancas.gov.pt 

 
  
 

mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@ts.fujitsu.com
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:xxx@at.gov.pt
mailto:isabel.maria.oliveira@at.gov.pt
https://www.portaldasfinancas.pt/

