RELATÓRIO FINAL
Acordo quadro para a prestação de serviços de consultadoria,
desenvolvimento e manutenção de software

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.

Relatório Final
Relatório final do concurso público para Acordo quadro para a prestação de serviços de
consultadoria, desenvolvimento e manutenção de software elaborado nos termos do artigo
148.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).
1.

Do concurso

O presente concurso público foi lançado através do Anúncio de procedimento n.º 259/2013
publicado no Diário da República, n.º 14, 2.ª série, de 21 de janeiro e no Jornal Oficial da União
Europeia, n.º 2013/S 018-026521, de 25 de janeiro de 2013.
O relatório preliminar do concurso público para a celebração de Acordo quadro para a
prestação de serviços de consultadoria, desenvolvimento e manutenção de software foi
elaborado pelo Júri do concurso a 18/3/2013, tendo sido publicado na plataforma na mesma
data.
Na sequência das pronúncias recebidas em sede de audiência prévia, o Júri elaborou o 2º
relatório preliminar a 28 de março de 2013, tendo sido publicado na plataforma na mesma
data.
Os relatórios preliminares vão em anexo ao presente relatório final.
2.

Audiência prévia ao 2º relatório preliminar

Pronúncia do Concorrente n.º 31 OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.

O concorrente n.º 31 colocou a seguinte mensagem na plataforma:
«Exmo. Juri,
Não obstante a tomada de decisão da ESPAP, aproveitamos o prazo de audiência prévia para
clarificar que, ao contrário do alegado pelo concorrente ALTRAN sobre a não identificação, no
Anexo I, dos lotes a que a OLISIPO concorreu, o documento (Anexo I) por nós apresentado em
fase de candidatura continha efectivamente a informação requerida, mais propriamente na
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alínea a) do ponto 2., aquando da enumeração dos documentos da proposta, onde se podia ler
"Proposta de Preço para os Lotes 1 (um), 2 (dois), 4 (quatro), 6 (seis) e 7 (sete);"»

O Júri esclarece que efetivamente, contrariamente ao alegado pela Altran na sua pronúncia, o
concorrente n.º 31 indicou no anexo I os lotes aos quais concorria. Em rigor este
esclarecimento em nada altera o entendimento do Júri face à questão suscitada pela Altran na
sua pronúncia e já analisada no 2.º relatório preliminar e que ora se mantém.

Pronúncia do Concorrente n.º 27 HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA.

O concorrente submeteu a sua pronúncia na plataforma e que ora se anexa ao presente
relatório final.
Em síntese defende o concorrente que a certificação CMMI é detida pelo grupo empresarial de
TI no qual se encontra inserida a HPES, sendo o Grupo Hewlett Packard um grupo de dimensão
mundial. Refere ainda que «muitas das certificações emitidas em nome de uma sociedade
deste grupo tem como objetivo responder as necessidades dos seus clientes de forma global
uma vez que poderá ser apresentada, em sede de execução de serviços, respostas, por
qualquer um dos diversos centros de desenvolvimento do grupo HP, às necessidades de serviços
de um cliente num pais diferente daquele em que os serviços são entregues/prestados.»
A este respeito, e em conformidade com o que o Júri já havia defendido em sede de
esclarecimentos (cfr. esclarecimento n.º 18, 39, 40 e 58) e nos relatórios preliminares, a
certificação exigida na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do programa de concurso deve ser detida
pelo concorrente e não por empresa do grupo ao qual o concorrente pertença, subcontrate,
seja subcontratado ou com quem se agrupe.
Neste sentido, mantém-se a decisão de exclusão da proposta ao lote 9 do concorrente n.º 27
HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA. por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de
nível 3 que era exigida para o único lote a que concorre, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 8.º do PC, determinando a exclusão da referida proposta de acordo com a alínea d) do
n.º 2 do artigo 146.º do CCP.
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3.

Conclusão

Considerando o teor do 2º relatório preliminar e analisada a pronúncia em sede de audiência
prévia nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Júri delibera:
a) Manter o teor e as conclusões do 2.º relatório preliminar elaborado a 28/03/2013;
b) Considerando a ordenação das propostas constante do 2.º relatório preliminar, propor
a adjudicação das seguintes propostas por lote:

LOTE 1
Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.

16,20

1

17,08

2

19,66
19,95

3
4

20,57

5

23,07
23,85
24,23
24,37
24,41
24,77
25,12

6
7
8
9
10
11
12

Total

Ordenação

23,57

1

26,59
27,50
27,50
28,89
32,43
32,75

2
3
4
5
6
7

32,94

8

OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA
TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA
NLS - NEW LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.
ALTRAN PORTUGAL, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA

LOTE 2
Concorrente
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
ALTRANPORTUGAL, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
REDITUS CONSULTING, S.A.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA
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LOTE 2
BOLDINT, LDA.

33,55
33,71
37,61
37,75

9
10
11
12

Concorrente

Total

Ordenação

ALTRANPORTUGAL, S.A.

32,03
32,70
34,21
34,65
36,81

1
2
3
4
5

36,93

6

43,68

7

Total

Ordenação

25,69

1

26,52
27,47
27,58

2
3
4

27,98

5

28,78
29,15
30,24
32,01
34,48

6
7
8
9
10

35,93

11

37,40

12

CORITEL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
EVERIS PORTUGAL, S. A.

LOTE 3

EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
CORITEL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS LIMITED

LOTE 4
Concorrente
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA
REDITUS CONSULTING, S.A.
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
EVERIS PORTUGAL, S. A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CORITEL, S.A.
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LOTE 5
Concorrente

Total

Ordenação

ALTRANPORTUGAL, S.A.

22,14
25,17
29,91
29,96
31,88
32,06

1
2
3
4
5
6

32,91

7

34,10
34,64

8
9

Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.

16,20

1

17,69

2

18,32

3

19,22

4

19,52
21,00
21,15
23,10
23,13
23,51
23,83
24,06

5
6
7
8
9
10
11
12

Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.

18,60

1

21,24

2

26,20

3

UNISYS LIMITED
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A. SOFTWARE, S. A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CORITEL, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
LOGICATI PORTUGAL, S.A.

LOTE 6

OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA
NLS - NEW LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA
NORMATICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO, S.A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA

LOTE 7

OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
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LOTE 7
Concorrente

Total

Ordenação

PRIMEIT - CONSULTING, LDA

26,40
27,60
28,20
29,20
29,40
29,45
32,00
34,50
35,41

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Concorrente

Total

Ordenação

LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

32,00
33,31
33,55
34,50
37,10
37,30
38,60

1
2
3
4
5
6
7

41,00

8

48,11

9

Concorrente

Total

Ordenação

CORITEL, S.A.

30,64
34,05
34,66

1
2
3

35,32

4

38,75
39,29

5
6

AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
LEADERSHIP BUSINESS TECHNOLOGY, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
ALTRANPORTUGAL, S.A.
REDITUS CONSULTING, S.A.

LOTE 8

UNISYS LIMITED
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
CORITEL, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A. SOFTWARE, S. A.
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

LOTE 9

EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS LIMITED
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
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c) Manter a decisão de exclusão das propostas apresentadas pelos seguintes
concorrentes, pelos motivos já indicados em sede dos relatórios preliminares e que
ora se repetem:


Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 8 – HIQ CONSULTING CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A. por não ter apresentado certificação CMMIDEV de nível 2 e 3 que era exigida para estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 8.º do PC, determinando a exclusão das referidas propostas de acordo com a
alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP;



Concorrente n.º 21 – IDW2, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA. por não ter
apresentado proposta de preço a nenhum dos lotes objecto do procedimento,
determinando, deste modo a sua exclusão nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo
70.º e alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º ambas do CCP;



Proposta aos lotes 5 e 8 do concorrente n.º 33 – BOLDINT, LDA., Por não ter
apresentado certificação CMMI-DEV de nível 2 que era exigida para estes lotes, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC, determinando a exclusão das referidas
propostas de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP;



Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 39 – CLOSER - CONSULTORIA, LDA.
por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível 2 e 3 que era exigida para
estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC, determinando a
exclusão das referidas propostas de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do
CCP.



Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 12 ATOS IT SOLUTIONS AND
SERVICES, UNIPESSOAL, LDA. por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível
2 e 3 que era exigida para estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do
PC, determinando a exclusão das referidas propostas de acordo com a alínea d) do n.º
2 do artigo 146.º do CCP;
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Proposta ao lote 9 do concorrente n.º 27 HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA.
por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível 3 que era exigida para o único
lote a que concorre, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC,
determinando a exclusão da referida proposta de acordo com a alínea d) do n.º 2 do
artigo 146.º do CCP;



Proposta ao lote 5 do concorrente n.º 41 XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E
NOVAS TECNOLOGIAS, LDA. por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível
2 que era exigida para este lote, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC,
determinando a exclusão da referida proposta de acordo com a alínea d) do n.º 2 do
artigo 146.º do CCP.

d) Enviar o presente relatório final, juntamente com os demais documentos que
compõem o processo do concurso, ao órgão competente para a decisão de contratar,
nos termos do n.º 3 do artigo 148.º do CCP.
10 de abril de 2013

Relatório assinado eletronicamente de acordo com o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de abril.
Anexos:
Anexo I – Relatório preliminar de 18/03/2013
Anexo II – 2.º Relatório preliminar de 28/03/2013
Anexo III – Pronúncia do concorrente n.º 27 HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA.

Presidente
Assinado por: JOEL AREIAS CAMPOS DA SILVA
Num. de Identificação Civil: BI099096200
Data: 2013.04.09 16:08:02 GMT Daylight Time

1º Vogal efetivo
Assinado por: JOÃO PEDRO MORAIS CAROÇO
Num. de Identificação Civil: BI098088858
Data: 2013.04.09 15:33:32 GMT Daylight Time

2ª vogal efetiva
Assinado por: SOFIA SOARES BOTELHO
Num. de Identificação Civil: BI115510540
Data: 2013.04.09 15:23:24 GMT Daylight Time
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2.º RELATÓRIO PRELIMINAR
Acordo quadro para a prestação de serviços de consultadoria,
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2.º Relatório Preliminar
2.º Relatório preliminar do concurso público para a celebração de Acordo quadro para a
prestação de serviços de consultadoria, desenvolvimento e manutenção de software,
elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

1.

Do relatório preliminar

O relatório preliminar do concurso público para a celebração de Acordo quadro para a
prestação de serviços de consultadoria, desenvolvimento e manutenção de software foi
elaborado pelo Júri do concurso a 18/3/2013, tendo sido publicado na plataforma na mesma
data.

2.

Audiência prévia

O período de audiência prévia decorreu até ao dia 25/3/2013 tendo sido recebidas as
seguintes pronúncias:
N.º
3
4
19
21

3.

CONCORRENTE
PNMSOFT PORTUGAL – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
IDW2, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA

Análise das pronúncias:

O Júri procedeu à análise das pronúncias apresentadas nos termos que se seguem:
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3.1. Concorrente n.º 3 – PNMSOFT PORTUGAL – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.

O concorrente n.º 3 apresentou a seguinte exposição na plataforma: «PNMsoft would like to
contest the qualification of most of the companies who submitted offers to Lot 7 as most of
these comapnies are not business partners of PNMsoft and as far as PNMsoft are aware
haven't completed any formal training or have experience working with Seqeunce for 12
months at least as requested.»

Considerando que o concorrente não fundamentou nem delimitou a sua pronúncia, o Júri não
a poderá analisar. Acresce referir que neste procedimento não foram solicitados quaisquer
documentos relativos à experiência dos concorrentes ou equipas dos concorrentes.

3.2. Concorrente n.º 4 - Novabase Business Solutions:

O concorrente n.º 4 pronuncia-se acerca da admissão das propostas dos concorrentes n.º 12
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA., n.º 27 HP ENTERPRISE SERVICES
PORTUGAL, LDA. e n.º 41 XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA..

Considera o concorrente que estas três propostas não estão em conformidade com a alínea c)
do n.º 1 do artigo 8.º do programa de concurso e da alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP,
porquanto não apresentaram certificados CMMI-DEV conforme era exigido para os lotes para
os quais concorrem.

Em concreto, cumpre apreciar os certificados de cada um dos concorrentes ora em causa:


Concorrente n.º 12 ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA.: Este
concorrente apresentou proposta para os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nos termos da
alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a apresentação de proposta aos lotes 3, 5 e 8
obrigava à entrega de certificação CMMI-DEV de nível 2 e a apresentação de proposta
ao lote 9 obrigava à entrega de certificação de nível 3. Verifica-se, contudo, que a
certificação entregue pelo concorrente não cumpre com estas exigências, uma vez que
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a certificação entregue não é emitida à empresa concorrente, mas sim à empresa Atos
Iberia.

Neste sentido, e considerando os esclarecimentos prestados pelo Júri a este propósito
(cfr. esclarecimentos n.ºs 18, 39, 40 e 58 do anexo I à ata n.º 1 do Júri que, por sua vez,
foi publicada na plataforma e anexa ao relatório preliminar), por não ter junto à sua
proposta a certificação válida de CMMI-DEV de nível 2 exigida para os lotes 3, 5 e 8 e
de nível 3 exigida para o lote 9, devem estas propostas ser excluídas.

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a certificação era exigida
obrigatoriamente aos concorrentes que apresentassem proposta aos lotes indicados,
sob pena de exclusão das respetivas propostas. Nestes termos, e de acordo com a
alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, as propostas aos lotes 3, 5, 8 e 9 do
concorrente n.º 12 são excluídas por não serem acompanhadas dos documentos
exigidos pelo programa de concurso.


Concorrente n.º 27 HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA.: Este concorrente
apresentou proposta apenas ao lote 9. Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º
do PC a apresentação de proposta ao lote 9 obrigava à entrega de certificação CMMIDEV de nível 3. Verifica-se, contudo, que a certificação entregue pelo concorrente não
cumpre com esta exigência, uma vez que a certificação entregue não é emitida à
empresa concorrente, mas sim a várias empresas do grupo sediadas noutros países.

Neste sentido, e considerando os esclarecimentos prestados pelo Júri a este propósito
(cfr. esclarecimentos n.ºs 18, 39, 40 e 58 do anexo I à ata n.º 1 do Júri que, por sua vez,
foi publicada na plataforma e anexa ao relatório preliminar), por não ter junto à sua
proposta a certificação válida de CMMI-DEV de nível 3 exigida para o lote 9, deve esta
proposta ser excluída.

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a certificação era exigida
obrigatoriamente aos concorrentes que apresentassem proposta ao lote indicado, sob
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pena de exclusão das respetivas propostas. Nestes termos, e de acordo com a alínea d)
do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, a proposta do concorrente n.º 27 é excluída por não
ser acompanhada dos documentos exigidos pelo programa de concurso.


Concorrente n.º 41 XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA.:
Este concorrente apresentou proposta para os lotes 1, 2, 5, e 7. Nos termos da alínea
c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a apresentação de proposta ao lote 5 obrigava à entrega
de certificação CMMI-DEV de nível 2. Verifica-se, contudo, que a certificação entregue
pelo concorrente não cumpre com esta exigência, uma vez que a certificação entregue
não atesta a detenção da mesma, mas apenas o processo que decorre para a sua
obtenção.

Neste sentido, e considerando os esclarecimentos prestados pelo Júri a este propósito
(cfr. esclarecimentos n.ºs 33 e 58 do anexo I à ata n.º 1 do Júri que, por sua vez, foi
publicada na plataforma e anexa ao relatório preliminar), por não ter junto à sua
proposta a certificação válida de CMMI-DEV de nível 2 exigida para o lote 5, deve esta
proposta ser excluída.

Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a certificação era exigida
obrigatoriamente aos concorrentes que apresentassem proposta ao lote indicado, sob
pena de exclusão das respetivas propostas. Nestes termos, e de acordo com a alínea d)
do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, a proposta ao lote 5 do concorrente n.º 41 é excluída
por não ser acompanhada do documento exigido pelo programa de concurso.

3.3. Concorrente n.º 19 - Altran Portugal S.A.:

Mantendo a numeração atribuída por este concorrente na sua pronúncia, cumpre apreciar a
sua exposição:

1) Da reavaliação das propostas:
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1.1.) Da não aceitação do conteúdo do caderno de encargos:


Entende o concorrente que o facto de os concorrentes n.º 6 Reditus, n.º 7 Leadership,
n.º 8 HIQ, n.º 9 Normatica, n.º 11 Link, n.º 17 LogicaTi, n.º 30 Fujitsu, n.º 31 Olisipo e
n.º 39 Closer não terem especificado os lotes para quais concorriam no Anexo I do
CCP que é entregue junto com a proposta determina a exclusão das respetivas
propostas, nos termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, entendimento
reforçado face ao esclarecimento n.º 19 prestado pelo Júri no anexo I à ata n.º 1.

Com efeito, quer a alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do PC, quer o esclarecimento nº 19
prestado pelo Júri, vão no sentido de ser exigido a indicação dos lotes a que concorre
no anexo I do CCP entregue com os documentos das propostas apresentadas pelos
concorrentes. Devemos, contudo, atender à razão de tal exigência e ao efeito
pretendido com a mesma. Assim, a indicação dos lotes a que concorre é necessária
para que o Júri possa analisar as propostas em todo o seu alcance, isto é, se o
concorrente apenas se apresenta a um lote, a vários ou mesmo a todos. Porém, esta
análise é passível de ser efetuada mediante o anexo I da proposta, isto é, pela
verificação do preenchimento da proposta de preço que, no caso, é dividida em várias
folhas, tantas quanto os lotes a concurso. Neste sentido, da análise deste documento
é perfeitamente possível extrair a informação necessária à análise integral da
proposta, incluindo, a confirmação dos lotes para os quais o concorrente concorre e
apresenta proposta de preço.

Portanto, a falta de indicação dos lotes a que concorre no Anexo I do CCP
consubstanciará, quanto muito, uma formalidade não essencial que não afeta a plena
validade destas propostas. A este propósito tem-se entendido que os concorrentes
não devem ser penalizados quando tais faltas ou irregularidades sejam irrelevantes ou
insignificantes em relação à firmeza da vontade em contratar. Por outras palavras,
nem todas as faltas ou irregularidades da proposta são relevantes e significativas em
relação à seriedade da vontade em contratar, determinando, por isso, a exclusão das
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propostas (cfr., neste sentido, Mário Esteves de Oliveira e Rodrigo Esteves de Oliveira
in “Concursos e Outros Procedimentos de Contratação Pública”, 2011, págs. 240 a 252
e também na jurisprudência o acórdão do TCA Sul, no proc. 08164/11, de 26-012012). O autor citado refere, de resto, seguinte: “E não seria completamente
desproporcionado excluir uma candidatura ou proposta e invalidar um procedimento
só pelo facto, por exemplo, de, nas declarações que os candidatos e os concorrentes
devem apresentar de acordo com os modelos dos anexos I ou IV do Código, faltar uma
mençãozita insignificante que dela devia constar, mas que em nada prejudica a
assunção e a medida e clareza do compromisso a que tais declarações se referem?”
(pag. 245 da obra citada).

Considerando, assim, a posição acima referida que vai no sentido de sustentar que
nem todas as formalidades preteridas revestem caráter essencial (não dando,
consequentemente lugar à exclusão das respetivas propostas), é entendimento do Júri
que a não indicação dos lotes aos quais concorrem poderá ser integrada nesta
categoria de formalidade não essencial, na medida em que não altera o sentido da
declaração emitida e que vai no sentido de aceitar sem reservas o conteúdo do
caderno de encargos, ou seja, todas as condições nele fixadas ainda que a proposta de
preço se circunscreva apenas a algumas dessas condições – as obrigações específicas
aos lotes que concorrem –, não dando, assim, lugar à exclusão das propostas dos
concorrentes n.º 6 Reditus, n.º 7 Leadership, n.º 8 HIQ, n.º 9 Normatica, n.º 11 Link,
n.º 17 LogicaTi, n.º 30 Fujitsu, n.º 31 Olisipo e n.º 39 Closer.

1.2.) Da falta de indicação de preço:


Entende o concorrente que o facto de os concorrentes n.º 5 Toinovate, n.º 9
Normatica, n.º 12 Atos, n.º 30 Fujitsu, n.º 34 Aubay Spain e n.º 40 Unisys não terem
preenchido corretamente o formulário da plataforma com as suas propostas de preço
determina a exclusão das suas propostas nos termos do artigo 13.º do Decreto-lei nº
143-A/2008, de 25 de julho.

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
Avenida Leite de Vasconcelos, n.º 2, Alfragide - 2614-502 AMADORA  214 723 390
NIPC – 510342191

A este propósito cumpre salientar que a proposta de preço neste procedimento précontratual é o anexo I do programa de concurso conforme resulta da alínea b) do n.º 1
do seu artigo 8.º e não, contrariamente ao que defende o concorrente n.º 19 Altran, o
formulário constante da plataforma. Aliás, como parece ser óbvio numa análise atenta
ao teor do formulário da plataforma, o mesmo nem permite o preenchimento dos
preços hora por perfil e por lote e com as respetivas ponderações conforme é exigido
no concurso para o preenchimento da proposta. Fosse esse o formulário da proposta
então o Júri teria de excluir todos os concorrentes pois não seria possível extrair
daquele formulário a informação necessária à análise e pontuação das propostas para
sua ordenação e posterior adjudicação.

Neste sentido foi ainda o esclarecimento n.º 67 do Júri ao referir «Os formulários da
plataforma não serão analisados pelo Júri. Os únicos documentos que o Júri irá
analisar são os exigidos no programa de concurso.» Entende assim o Júri que o
incorreto preenchimento do formulário da plataforma não equivale à sua não
apresentação tendo como efeito a aplicação do n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
143-A/2008, de 25 de julho, nem constitui um dos documentos da proposta como
defende a Altran, e não determina a exclusão das propostas dos concorrentes n.º 5
Toinovate, n.º 9 Normatica, n.º 12 Atos, n.º 30 Fujitsu, n.º 34 Aubay Spain e n.º 40
Unisys.

1.3.) Da não apresentação da certidão do registo comercial e 1.4.) Da falta de apresentação de
documento apto a atestar a qualidade de quem assinou a proposta:


Entende o concorrente que os concorrentes n.º 6 Reditus, n.º 8 HIQ, n.º 10 YDRIL n.º
11 Link apresentaram certidão do registo comercial já caducadas à data da submissão
das propostas na plataforma.



Entende ainda que o concorrente n.º 8 HIQ não apresentou «documento eletrónico
oficial apto a atestar a qualidade de quem assinou a proposta» de acordo com o n.º 2
do artigo 19 do programa de concurso.
ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
Avenida Leite de Vasconcelos, n.º 2, Alfragide - 2614-502 AMADORA  214 723 390
NIPC – 510342191

Uma vez que os pontos supra encontram-se relacionados cumpre apreciá-los de
forma conjugada.

Como certamente se compreenderá, o documento exigido na alínea e) do n.º 1 do
artigo 8.º não consubstancia um atributo da proposta e por isso não suscetível de ser
exposto à concorrência, nem tão pouco um termo ou condição do contrato a celebrar
no qual o concorrente se vincule aos exatos termos constantes da certidão de registo
comercial, uma vez que dela não resulta, nem poderia resultar, qualquer menção
relacionada com o objeto do acordo quadro. O documento exigido é, assim, uma
formalidade que resulta da obrigatoriedade de verificação da firmeza e seriedade de
uma declaração negocial, verificação essa que determina que uma proposta seja
assinada por quem tenha poderes para obrigar (cfr. n.º 3 do artigo 57.º do CCP).

Além desta, outra formalidade é também de apreciação obrigatória na análise das
propostas e que resulta do n.º 3 do artigo 27.º da Portaria n.º 701-G/2008, de 29 de
julho, e que encontra a sua correspondência no n.º 3 do artigo 19 do programa de
concurso. Ou seja, não só é obrigatória a submissão das propostas mediante a
utilização de assinaturas eletrónicas qualificadas, como se torna necessário que
aquele que assina eletronicamente tenha poderes ou competência para assinar em
representação da empresa concorrente.

E é este o enquadramento que subjaz à obrigatoriedade de entrega do documento
que indique o poder de representação e a certidão do registo comercial nas alíneas d)
e e) do n.º 1 do artigo 8.º do programa de concurso, mas a análise de tais documentos
só se torna necessária quando o certificado eletrónico utilizado não proceda à relação
entre o assinante com a sua função e poder de assinatura (cfr. n.º 3 do artigo 18.º do
programa de concurso), ou dito de outra forma, quando não seja possível ao Júri
confirmar se quem assinou poderia ter assinado.
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Feito este enquadramento cumpre então analisar as situações que, em concreto,
foram suscitadas na pronúncia do concorrente n.º 19, ou seja, estão em causa as
propostas dos concorrentes n.º 6 REDITUS, n.º 8 HIQ, n.º 10 YDRIL e n.º 11 LINK.

Ora todos estes concorrentes, com exceção do concorrente n.º 10 YDRIL, apesar de
não terem apresentado certidão de registo comercial válida, submeteram as suas
propostas mediante a utilização de certificado de assinatura eletrónica qualificada
onde é possível confirmar a relação entre o assinante com a sua função e poder de
assinatura, cumprindo, deste modo, a obrigação que resulta do n.º 3 do artigo 18.º do
programa de concurso. Neste sentido, e quanto a estes concorrentes, não necessitou
o Júri de confirmar quer através da certidão permanente, quer através do documento
a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 8.º do programa de concurso, qualquer
informação.

Já no que diz respeito à proposta apresentada pelo concorrente n.º 10 YDRIL essa
relação teve de ser atestada através da análise da certidão permanente apresentada e
pelo documento supra referido que foi igualmente junto aos demais documentos da
proposta. Ora como resulta da exposição ora em análise a certidão permanente
apresentada já não se encontra válida, pelo que à partida não permite atestar essa
relação. Sucede porém que foi possível ao Júri, através das publicações de atos
societários online (http://publicacoes.mj.pt/), verificar que desde 1/1/2012 até à data
não foram efetuadas e registadas alterações à sociedade, designadamente nomeação
de nova gerência (em anexo ao presente relatório). Ou seja, da análise conjugada da
certidão permanente e das publicações de atos societários foi possível confirmar que
o assinante é o gerente da sociedade e tem poderes para a obrigar, cumprindo-se,
deste modo, a obrigação que resulta do n.º 3 do artigo 18.º do programa de concurso.

1.5.) Falta do certificado CMMI:
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Atendendo à análise da pronúncia do concorrente n.º 4 Novabase Business Solutions
na qual de conclui pela exclusão da proposta do concorrente n.º 12 Atos aos lotes n.ºs
3, 5, 8 e 9 fica prejudicada a resposta a este ponto. Salienta-se, todavia, que no
esclarecimento n.º 20 o Júri entendeu que a certificação poderia ser entregue em
inglês e que apenas caso fosse entregue noutro idioma é que teria de ser
acompanhada de tradução.

2) Da alteração das regras concursais:


Entende o concorrente que o Júri alterou as regras do concurso ao ordenar e propor a
adjudicação às doze melhor propostas por lote contrariamente ao que era regulado
no programa de concurso. Contudo, através de Deliberação do Conselho Diretivo da
ESPAP a 26/02/2013 publicada na plataforma a 28/02/2013 foi o artigo do programa
de concurso em causa alterado, tendo sido, inclusivamente publicado na mesma data
uma versão das peças do procedimento já com as alterações e retificações efetuadas
pelo órgão competente para a decisão de contratar e pelo Júri. Na sequência da
referida alteração efetuada pelo órgão competente para a decisão de contratar e que
o concorrente pode aceder por ter sido publicada, o número de proposta a adjudicar
por lote passou a ser 12.

3.4. Concorrente n.º 21 - IDW2, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA.:

O concorrente n.º 21 entende que não existe razão para a sua exclusão uma vez que entregou
todos os documentos exigidos pelo programa de concurso com exceção do anexo I previsto na
alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º que contém a proposta de preço e cujo conteúdo, em todo o
caso, poderá ser retirado do formulário gerado pela plataforma.

Conforme já referiu este Júri em sede de esclarecimentos (cfr. esclarecimento n.º 67) e
também em análise à pronúncia do concorrente n.º 19 Altran, os formulários gerados pela
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plataforma não são analisados pelo Júri. Cumpre ainda salientar que, contrariamente ao que
defende o concorrente, do formulário gerado pela plataforma não é possível extrair a
informação necessária à análise e ordenação das propostas uma vez que o mesmo não
contempla de forma descriminada o preço hora por perfil que é necessário para proceder
àquelas tarefas de forma a propor a adjudicação às propostas com melhor preço total por lote.
Nem nunca poderia o Júri proceder a tal tarefa substituindo-se à vontade não expressa do
concorrente entendendo que aquela informação seria suficiente para admitir a sua proposta.

Acresce referir que o preço hora por perfil não é apenas necessário à ordenação e adjudicação
das propostas no presente procedimento para a celebração do acordo quadro, mas também
para os procedimentos que venham a ser lançados ao abrigo do acordo quadro já que estes
preços irão vincular os concorrentes durante a vigência do acordo quadro. Neste sentido, o
preço a propor pelos cocontratantes no acordo quadro por hora e por perfil nos
procedimentos que venham futuramente a ser lançados não podem ser superiores àqueles
conforme resulta do n.º 4 do artigo 15.º do caderno de encargos. Ora, no caso em análise o
concorrente não se vinculou a preço algum por não ter apresentado a proposta de preço a que
se encontrava obrigado.

Assim, mantém-se a decisão de exclusão do concorrente n.º 21 nos termos da alínea a) do n.º
2 do artigo 70.º e alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º ambas do CCP.

No demais da exposição do concorrente acerca da admissão das propostas por si elencadas
não irá o Júri pronunciar-se, porquanto a sua pronúncia não é fundamentada, limitando-se
apenas a contrariar o entendimento do Júri afirmando que não se encontram de acordo com o
decreto-lei n.º 149/2012, de 12 de julho, sem que, contudo, indique quais as irregularidades
detetadas que, no seu entendimento, determinariam a exclusão.

4.

Ordenação das propostas:
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Face à análise das observações formuladas pelos concorrentes e considerando o total
ponderado para cada lote demonstrado no ficheiro das propostas demonstra-se de seguida a
ordenação, por lote, das propostas admitidas:

LOTE 1 (tabela inalterada)
Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.

16,20

1

17,08

2

19,66
19,95

3
4

20,57

5

23,07
23,85
24,23
24,37
24,41
24,77
25,12
25,20
25,71
25,71
26,63
27,94
29,43
29,53
29,71

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30,34

21

33,04

22

34,10

23

34,12

24

35,50

25

36,25
37,48
39,98

26
27
28

OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA
TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA
NLS - NEW LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.
ALTRAN PORTUGAL, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
LEADERSHIP BUSINESS TECHNOLOGY, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
REDITUS CONSULTING, S.A.
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CORITEL, S.A.
BOLDINT, LDA.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
GMVIS SKYSOFT, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
NLBT, S.A.
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LOTE 1 (tabela inalterada)
Concorrente

Total

Ordenação

TRUEWIND - CHIRON, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

42,00
42,15
44,26

29
30
31

162,50

32

Total

Ordenação

23,57

1

26,59
27,50
27,50
28,89
32,43
32,75

2
3
4
5
6
7

32,94

8

33,55
33,71
37,61
37,75

9
10
11
12

38,25

13

38,57
42,02
45,61

14
15
16

Concorrente

Total

Ordenação

ALTRANPORTUGAL, S.A.

32,03
32,70
34,21
34,65

1
2
3
4

EVERIS PORTUGAL, S. A.
XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA
GATEWIT - CONSTRULINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A. - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

LOTE 2 (tabela inalterada)
Concorrente
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
ALTRANPORTUGAL, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
REDITUS CONSULTING, S.A.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA
BOLDINT, LDA.
CORITEL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
EVERIS PORTUGAL, S. A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA

LOTE 3 (tabela alterada)

EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
CORITEL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
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PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

36,81

5

36,93

6

43,68

7

Total

Ordenação

25,69

1

26,52
27,47
27,58

2
3
4

27,98

5

28,78
29,15
30,24
32,01
34,48

6
7
8
9
10

35,93

11

37,40
38,36
39,63
42,07
43,57
45,61

12
13
14
15
16
17

Concorrente

Total

Ordenação

ALTRANPORTUGAL, S.A.

22,14
25,17
29,91
29,96
31,88
32,06

1
2
3
4
5
6

NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS LIMITED

LOTE 4 (tabela inalterada)
Concorrente
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA
REDITUS CONSULTING, S.A.
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
EVERIS PORTUGAL, S. A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CORITEL, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
VAR3F-CONSULTORIA INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA

LOTE 5 (tabela alterada)

UNISYS LIMITED
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A. SOFTWARE, S. A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CORITEL, S.A.

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
Avenida Leite de Vasconcelos, n.º 2, Alfragide - 2614-502 AMADORA  214 723 390
NIPC – 510342191

NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U

32,91

7

34,10
34,64

8
9

Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.

16,20

1

17,69

2

18,32

3

19,22

4

19,52
21,00
21,15
23,10
23,13
23,51
23,83
24,06
24,32
24,47
24,50
25,54
29,50
29,62
29,72
29,77

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

29,92

21

30,40
31,41

22
23

32,00

24

32,10
32,33
33,30
33,92

25
26
27
28

LOGICATI PORTUGAL, S.A.

LOTE 6 (tabela inalterada)

OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA
NLS - NEW LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO,
S.A.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA
NORMATICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO, S.A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
EVERIS PORTUGAL, S. A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A. SOFTWARE, S. A.
CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA, S.A.
BOLDINT, LDA.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
REDITUS CONSULTING, S.A.
CORITEL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
GMVIS SKYSOFT, S.A.
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LOTE 6 (tabela inalterada)
Concorrente

Total

Ordenação

37,40

29

40,00
40,88

30
31

Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.

18,60

1

21,24

2

26,20
26,40
27,60
28,20
29,20
29,40
29,45
32,00
34,50
35,41
37,42
40,13
49,99
56,20

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

56,50

17

74,03

18

Concorrente

Total

Ordenação

LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

32,00
33,31
33,55
34,50

1
2
3
4

DATAGATE - DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS,
LDA.
TRUEWIND - CHIRON, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA

LOTE 7 (tabela inalterada)

OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
LEADERSHIP BUSINESS TECHNOLOGY, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
ALTRANPORTUGAL, S.A.
REDITUS CONSULTING, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
CORITEL, S.A.
PNMSOFT PORTUGAL – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

LOTE 8 (tabela alterada)

UNISYS LIMITED
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
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CORITEL, S.A.

37,10
37,30
38,60

5
6
7

41,00

8

48,11

9

Concorrente

Total

Ordenação

CORITEL, S.A.

30,64
34,05
34,66

1
2
3

35,32

4

38,75
39,29

5
6

CRITICAL SOFTWARE, S. A. SOFTWARE, S. A.
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

LOTE 9 (tabela alterada)

EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS LIMITED
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

5.

Conclusão

Analisadas as pronúncias, nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Júri delibera:

a) Manter a decisão de exclusão das propostas apresentadas pelos seguintes concorrentes,
pelos motivos já indicados em sede de relatório preliminar e que ora se repetem:


Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 8 – HIQ CONSULTING CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A. por não ter apresentado certificação CMMIDEV de nível 2 e 3 que era exigida para estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 8.º do PC, determinando a exclusão das referidas propostas de acordo com a
alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP;



Concorrente n.º 21 – IDW2, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA. por não ter
apresentado proposta de preço a nenhum dos lotes objecto do procedimento,
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determinando, deste modo a sua exclusão nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo
70.º e alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º ambas do CCP;


Proposta aos lotes 5 e 8 do concorrente n.º 33 – BOLDINT, LDA., Por não ter
apresentado certificação CMMI-DEV de nível 2 que era exigida para estes lotes, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC, determinando a exclusão das referidas
propostas de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP;



Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 39 – CLOSER - CONSULTORIA, LDA.
por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível 2 e 3 que era exigida para
estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC, determinando a
exclusão das referidas propostas de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do
CCP.

b) Excluir, nos termos constantes deste 2º relatório preliminar e face às observações
apresentadas pelos concorrentes em sede de audiência prévia, os seguintes concorrentes:


Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 12 ATOS IT SOLUTIONS AND
SERVICES, UNIPESSOAL, LDA. por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível
2 e 3 que era exigida para estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do
PC, determinando a exclusão das referidas propostas de acordo com a alínea d) do n.º
2 do artigo 146.º do CCP;



Proposta ao lote 9 do concorrente n.º 27 HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA.
por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível 3 que era exigida para o único
lote a que concorre, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC,
determinando a exclusão da referida proposta de acordo com a alínea d) do n.º 2 do
artigo 146.º do CCP;



Proposta ao lote 5 do concorrente n.º 41 XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E
NOVAS TECNOLOGIAS, LDA. por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível
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2 que era exigida para este lote, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC,
determinando a exclusão da referida proposta de acordo com a alínea d) do n.º 2 do
artigo 146.º do CCP.

c) Ordenar as propostas de acordo com as tabelas apresentadas no ponto 4 do presente
relatório propondo a adjudicação às doze melhor classificadas por lote de acordo com o
critério de adjudicação do preço mais baixo previsto no artigo 11.º do PC;

d) Publicar o presente Relatório Preliminar na plataforma eletrónica, concedendo prazo aos
concorrentes até 5 de abril de 2013, para se pronunciarem ao abrigo do direito de
audiência prévia. A audiência prévia é circunscrita às exclusões propostas na alínea b)
supra, uma vez que apenas quanto a estas propostas e concorrentes houve alteração da
análise efetuada pelo Júri em sede de relatório preliminar e, em tudo o mais, os
concorrentes já tiveram oportunidade de se pronunciar.

28 de março de 2013
Anexos:
Pronúncia do concorrente n.º 3 - PNMSOFT PORTUGAL
Pronúncia do concorrente n.º 4 - NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS
Pronúncia do concorrente n.º 19 - ALTRANPORTUGAL
Pronúncia do concorrente n.º 21 - IDW2
Detalhe publicação MJ
Relatório preliminar

Relatório assinado eletronicamente de acordo com o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de abril.
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RESPOSTA(S) DOS FORNECEDORES
Referência do Procedimento: P030/2013 AQ Consultoria
Designação do Procedimento: acordo quadro para a prestação de serviços de consultadoria, desenvolvimento e manutenção de
software
Fornecedor: CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INFORMÁTICA, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: DataGate - Desenvolvimento de Soluções Informáticas, Lda.
Sem resposta
Fornecedor: NORMATICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA
Sem resposta
Fornecedor: UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: CRITICAL SOFTWARE, S. A.
Sem resposta
Fornecedor: TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA
Sem resposta
Fornecedor: PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: LOGICATI PORTUGAL, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Respondido em: 2013-03-25 18:36:14
Exmos. Senhores,
Resposta:

DOCUMENTOS ANEXADOS
Documento
20130325-DJ-Pronuncia_Sede_Audiencia_Previa_Acordo_Quadro_ESPAP.pdf
Anexo_I__CMMI__ATOS.pdf

Assinatura
Assinatura
Assinatura

Certificado
Certificado
Certificado
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Anexo_II_CMMI_HP_ES.xlsx
Anexo_III_CMMI_Xpand_IT.xlsx

Assinatura
Assinatura

Certificado
Certificado

Fornecedor: GMVIS SKYSOFT, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
Sem resposta
Fornecedor: EVERIS PORTUGAL, S. A.
Sem resposta
Fornecedor: NLS - NEW LINK SOLUTIONS, S. A.
Sem resposta
Fornecedor: HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
Sem resposta
Fornecedor: IDW2, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA
Respondido em: 2013-03-25 14:53:56
Exmo Juri,
Vem a IDW2, na sequência da publicação sa
Audiência Prévia apresentar o documento em
anexo que agredecemos tenham em consideração.
Atentamente

Resposta:

DOCUMENTOS ANEXADOS
Documento
RespostaAudienciaPrevia.pdf

Assinatura
Assinatura

Certificado
Certificado

Fornecedor: OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: GATEWIT - CONSTRULINK - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA
Sem resposta
Fornecedor: CLOSER - CONSULTORIA, LDA
Sem resposta
Fornecedor: REDITUS CONSULTING, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: PRIMEIT - CONSULTING, LDA
Sem resposta
Fornecedor: VAR3F-CONSULTORIA INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA
Sem resposta
Fornecedor: TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS INFORMÁTICOS, LDA
Sem resposta
Fornecedor: HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA
Sem resposta
Fornecedor: PNMSOFT PORTUGAL - SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
Respondido em: 2013-03-25 13:01:18
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PNMsoft would like to contest the qualification
of most of the companies who submitted offers
to Lot 7 as most of these comapnies are not
business partners of PNMsoft and as far as
PNMsoft are aware haven't completed any formal

DOCUMENTOS ANEXADOS
Documento

Assinatura
Não foram anexados documentos

Certificado

Fornecedor: ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
Sem resposta
Fornecedor: AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
Sem resposta
Fornecedor: ALTRANPORTUGAL, S.A.
Respondido em: 2013-03-25 17:53:13
Boa tarde,
Resposta:

Vimos por este meio apresentar a nossa resposta
ao vosso Relatório Preliminar.

DOCUMENTOS ANEXADOS
Documento
Resposta_(Audiencia_Previa)_Acordo_Quadro_ESPAP.pdf

Assinatura
Assinatura

Certificado
Certificado

Fornecedor: TRUEWIND - CHIRON, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: LEADERSHIP BUSINESS TECHNOLOGY, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: BOLDINT, LDA.
Sem resposta
Fornecedor: IDRYL CONSULTING, LDA
Sem resposta
Fornecedor: EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
Sem resposta
Fornecedor: CORITEL, S.A.
Sem resposta
Fornecedor: UNISYS LIMITED
Sem resposta
Fornecedor: NLBT, S.A.
Sem resposta

Fechar
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AUDIÊNCIA PRÉVIA
PRONÚNCIA DA NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS – SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
(“CONCORRENTE”)
NO ÂMBITO DO
ACORDO QUADRO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONSULTADORIA, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
(“PROCEDIMENTO”)
DA ENTIDADE DE SERVIÇOS PARTILHADOS DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, I.P.
(“ENTIDADE ADJUDICANTE”)
NOS TERMOS E PARA OS EFEITOS DO ARTIGO 147.º DO CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS
Tendo sido notificado, no passado dia 18 de Março de 2013, do teor do Relatório
Preliminar emitido no âmbito do Procedimento, com o qual se não pode conformar, vem
o Concorrente Novabase, após competente análise do mesmo Relatório Preliminar e ao
abrigo do:
Princípio da legalidade (artigo 3.º), do princípio da prossecução do interesse público
e da protecção dos direitos e interesses dos cidadãos (artigo 4.º), do princípio da
igualdade (artigo 5.º), do princípio da colaboração da Administração com os
particulares (artigo 7.º) e do princípio da participação (artigo 8.º), todos do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro
(doravante “CPA”), bem como da faculdade de pronúncia por escrito em sede de
audiência prévia, nos termos do artigo 123.º, n.º 1, aplicável por remissão do artigo
147.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, diploma que aprovou o Código dos
Contratos Públicos (doravante “CCP”),
Expor e Requerer a V. Exas. o seguinte:
I – DA EXCLUSÃO DOS CONCORRENTES ATOS, HP E XPAND POR
VIOLAÇÃO DE PARÂMETROS BASE DO PROCEDIMENTO
1

De acordo com o supra citado Relatório Preliminar, o Júri deliberou excluir as
propostas apresentadas pelos seguintes concorrentes pelos motivos abaixo indicados:
- Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 8 – HIQ CONSULTING CONSULTADORIA

E

ENGENHARIA

S.A.

-

CONSULTADORIA

E

ENGENHARIA S.A. por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível
2 e 3 que era exigida para estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo
8.º do PC, determinando a exclusão das referidas propostas de acordo com a
alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP,
- (…)
- Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 39 – CLOSER CONSULTORIA, LDA. por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de
nível 2 e 3 que era exigida para estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do
artigo 8.º do PC, determinando a exclusão das referidas propostas de acordo
com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP.
O que fez, conforme indicado, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º
do Programa de Concurso e da alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP.
Não obstante, se analisarmos as propostas dos demais Concorrentes para aqueles lotes
que exigiam a certificação CMMI-DEV com a devida atenção, verifica-se que o mesmo
critério deveria ter sido aplicado em relação a outros Concorrentes, no estrito respeito
pelos princípios da igualdade e da legalidade, senão vejamos:
Nos termos do Anexo I (Esclarecimentos) do supra citado Relatório Preliminar
(decorrente da deliberação do Conselho Directivo de 26/02/2013 e do parecer do
gabinete de Apoio jurídico, em resposta aos pedidos de esclarecimento dos
Concorrentes):
Pedido de Esclarecimento n.º 33: O artigo 8º do Programa de Concurso, alínea
c) determina que “para os lotes 2,3,5 e 8 os concorrentes devem demonstrar
deter certificação CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for
Development) no mínimo de nível 2, e para o lote 9 no mínimo de nível 3, sob
2

pena de exclusão da proposta para os referidos lotes(…)”. Gostaríamos de
confirmar se as empresas que presentemente se encontram em processo de
certificação são aceites a concurso, ainda que apenas possam apresentar
propostas a convites, ao abrigo deste Acordo Quadro, após conclusão, com
sucesso, da Certificação CMMI-DEV?.
Resposta do Júri: Não. Os concorrentes devem deter a certificação à data da
submissão da proposta.
Pedido de Esclarecimento n.º 58: (…) 1. No caso de empresas multinacionais,
poderão ser elegíveis certificações detidas pela empresa, noutros países? 2.
Estando a decorrer o processo de certificação CMMI-DEV para o nível 3, e
caso a nossa empresa seja aceite no acordo quadro, poderemos ser elegíveis
para o lote 9, considerando que a obtenção da certificação ocorrerá no período
de vigência do contrato?
Resposta do Júri: 1 - Não. 2 - Os concorrentes devem deter a certificação à
data da submissão da proposta. A este respeito verificar respostas n.ºs 33 e 39.
Ora, sendo certo que:
(1)

Os esclarecimentos e as rectificações fazem parte integrante das peças do
procedimento a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de
divergência, nos termos e para os efeitos do artigo 50.º, n.º 5 do CCP;

(2)

Que nos termos das respostas prestadas pelo Ilustre Júri a vários pedidos de
esclarecimento (i) a certificação CMMI-DEV teria de ser detida à data da
submissão da proposta (não bastando, para esse efeito que estivesse a decorrer o
processo de certificação) e (ii) que no caso de empresas multinacionais, as
mesmas não poderiam aproveitar-se da certificação CMMI-DEV detida pela
empresa noutros países (em bom rigor não se trata da mesma empresa, mas sim
de uma outra entidade, embora pertencente ao mesmo grupo empresarial); e

(3)

Nos termos da alínea c) do artigo 8.º do Programa de Concurso, para os lotes 2, 3,
5 e 8 os Concorrentes deveriam demonstrar deter certificação CMMI-DEV no

3

mínimo de nível 2, e para o lote 9 no mínimo de nível 3, sob pena de exclusão da
proposta para os referidos lotes;
Outra conclusão não pode retirar-se senão a de que as Propostas do Concorrentes que
não tenham anexado a referida certificação pela empresa Concorrente à Proposta para
aqueles Lotes deverá ser liminarmente excluída, no respeito absoluto pelos princípios da
igualdade, transparência e legalidade…o que sucede em relação às Propostas dos
Concorrentes:
(1) ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA. para os Lotes 3,
5, 8 e 9, porquanto o Concorrente apresenta a certificação CMMI-DEV da Atos
Iberia, sociedade constituída ao abrigo da lei espanhola, juridicamente uma
sociedade distinta da Atos Lda., sociedade constituída ao abrigo da lei portuguesa
(veja-se

o

Anexo

I

e

em

maior

detalhe

a

certificação

no

link:

https://sas.cmmiinstitute.com/pars/pars_detail.aspx?a=19449 e o Anexo);
(2) HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA. para o Lote 9, porquanto o
Concorrente apresenta as certificações de várias subsidiárias da casa mãe (HP
Brasil, HP China, HP Argentina, HP Índia e HP Filipinas), mas nenhuma do
Concorrente conforme ditavam as peças do Procedimento – a HP Lda.,
sociedade constituída ao abrigo da lei portuguesa (vejam-se os documentos juntos
como Anexo II); e
(3) XPAND SOLUTIONS – INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA., ao
Lote 5 porquanto o Concorrente Xpand não apresenta o Certificado CMMI-DEV
exigido, mas antes um documento subscrito pelo próprio Concorrente e um parceiro
declarando que estão a trabalhar para atingir aquele nível de certificação (ver Anexo
III)…o que, salvo o devido respeito, não tem valor em termos jurídicos.
O que, nos termos conjugados da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Programa de
Concurso e da alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP, desde já se Requer para os
devidos efeitos legais.
II – CONCLUSÕES
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Termos em que Requer a V. Exas. se dignem concluir, em sede do competente Relatório
Final, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 148.º do CCP, que as
Proposta dos Concorrentes ATOS, HP e XPAND sejam excluídas por violação de
parâmetro base do Procedimento nos termos melhor identificados e fundamentados
supra.
Determinando-se, a final, a regraduação das restantes Propostas, dando-se, em qualquer
caso, ulterior e devido cumprimento ao disposto no n.º 2 do já citado artigo 148.º do
CCP em sede do competente Relatório Final.
P.E.D.
O Concorrente,

NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS – SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

Assinado de forma digital por NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS S. C. D. I. O. M. E O. S. I., S.A
DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified
Certificate - Representative, ou=Terms of use at
https://www.digitalsign.pt/ECDIGITALSIGN/rpa,
ou=Entitlement - ASSINAR DOCUMENTOS E
CONTRATOS, ou=ID - 504857312, ou=Address1 - AV.
D. JOAO II, LOTE 1.03.2.3, PARQUE DAS NACOES,
ou=PostalCode - 1998-031, ou=Representative
Name - MARIA CLAUDIA MENDES ALVES DE
GOUVEIA, ou=Representative ID - CC 06520933,
cn=NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS S. C. D. I. O. M.
E O. S. I., S.A, email=gov_tools@novabase.pt
Dados: 2013.03.25 18:33:09 Z
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Resposta à Audiência Prévia
Exmo Júri,
Após análise cuidada à Audiência Prévia elaborada por V. Exas, vem a IDW2 tecer os seguintes
comentários:
O júri decidiu excluir a IDW2, Integração e Desenvolvimento, Lda pelo motivo abaixo mencionado:
“O concorrente n.º 21 não apresentou proposta de preço a nenhum dos lotes objeto do presente procedimento,
pese embora o facto de fazer referência a um ficheiro de proposta na sua declaração de aceitação do caderno de
encargos.
Não tendo apresentado proposta de preço o Júri não poderá admitir e analisar a proposta deste concorrente para
efeitos de ordenação e posterior adjudicação, razão pela qual a mesma é excluída nos termos da alínea a) do n.º 2
do artigo 70.º e alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º ambas do CCP.”
A IDW2 colocou na plataforma os documentos solicitados i.e:
 Anexo I de acordo com o Decreto Lei 149/2012 de 12 de Julho, mencionando os lotes a que
concorria, bem como a indicação dos documentos que anexava;
 Documento que indica o poder de representação e assinatura do assinante;
 Certidão do registo comercial, como todas as inscrições em vigor.
Além desses documentos foi preenchido o Mapa de quantidades transcrevendo os valores da proposta
de preço, mapa esse, que gerou automaticamente o documento “Proposta.pdf” que contem os preços
que podem ser analisados pelo júri.
No nosso entender é possível, assim, analisar e ordenar a nossa proposta, independentemente de não
ter sido inserido o documento que mencionam na alegação da nossa exclusão.
Assim vimos colocar à consideração do Júri, cuja decisão é soberana, a aceitação da IDW2 como
concorrente válido ao concurso em causa.

IDW2 – Integração e Desenvolvimento, Lda
Av. 5 de Outubro, 293 -2.º Piso . 1600-035 Lisboa . Tf: +351 210 945 245 . Fx: +351 210 945 201 . info-geral@idw2.pt . www.idw2.pt
NIPC: 508 790 905 . C.R.C de Lisboa . C.S.: 60.000 euros

Da leitura que fizemos a todas as propostas, foi também detetado que os Anexos I apresentados pelas
empresas abaixo mencionadas, não se encontram de acordo com o decreto-lei nº 149/2012 de 12 de
Julho que introduz alterações aos Códigos Públicos propondo-se assim a sua exclusão:
PT – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO S.A.
GMVIS SKYSOFT,S.A
BOLDINT, Lda
CLOSER – CONSULTORIA, LDA
CORITEL, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S.A.
DATAGATE – DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA
HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA
NLS-NEW LINK CONSULTING – TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
OLISIPO – FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
PRIMEIT – CONSULTING, LDA
UNISYS LIMITED
UNISYS PORTUGAL – SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A
XPAND SOLUTIONS – INFORMÁTICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA
CAPGEMINI PORTUGAL – SERVIÇOS DE CONSULTORIA E INFORMÁTICA, S.A.
HIQ CONSULTING – CONSULTORIA E ENGENHARIA S.A.
IDRYL CONSULTING, LDA
LEADERSHIP BUSINESS TECHNOLOGY, S.A.
NORMATICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO, S.A.
IDW2 – Integração e Desenvolvimento, Lda
Av. 5 de Outubro, 293 -2.º Piso . 1600-035 Lisboa . Tf: +351 210 945 245 . Fx: +351 210 945 201 . info-geral@idw2.pt . www.idw2.pt
NIPC: 508 790 905 . C.R.C de Lisboa . C.S.: 60.000 euros

NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS – SOLUÇÕES DE CONSULTORIA DESENVOLVIMENTO,
INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, S.A.
VAR3F - CONSULTORIA INFORMÁTICA E SISTEMAS, S.A
Na expetativa da nossa solicitação ser atendida, e não tendo mais nenhuma consideração a mencionar.
Respeitosos cumprimentos
Lisboa, 25 de Março de 2013
_______________________
Maria Helena Nunes Lopes

IDW2 – Integração e Desenvolvimento, Lda
Av. 5 de Outubro, 293 -2.º Piso . 1600-035 Lisboa . Tf: +351 210 945 245 . Fx: +351 210 945 201 . info-geral@idw2.pt . www.idw2.pt
NIPC: 508 790 905 . C.R.C de Lisboa . C.S.: 60.000 euros
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RELATÓRIO PRELIMINAR
Acordo quadro para a prestação de serviços de consultadoria,
desenvolvimento e manutenção de software

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86 - 1070-065 LISBOA  217 944 301 Fax: 217 944 333
NIPC – 510342191

Relatório Preliminar
Relatório preliminar do concurso público para a celebração de Acordo quadro para a prestação
de serviços de consultadoria, desenvolvimento e manutenção de software, elaborado nos
termos do artigo 146.º do Código dos Contratos Públicos (CCP).

1.

Do concurso

O presente concurso público foi lançado através do Anúncio de procedimento n.º 259/2013
publicado no Diário da República, n.º 14, 2.ª série, de 21 de janeiro e no Jornal Oficial da União
Europeia, n.º 2013/S 018-026521, de 25 de janeiro de 2013.

2.

Esclarecimentos sobre as peças e retificações

Foram solicitados esclarecimentos pelos interessados sobre a interpretação das peças
concursais, os quais foram prestados pelo Júri do concurso e publicados na plataforma
eletrónica em simultâneo com as retificações às peças efetuadas pelo Júri.
Os esclarecimentos e as retificações constam do anexo I ao presente relatório.
Foram também publicados os erros e omissões identificados pelo Conselho Diretivo da ESPAP
a 26/02/2013 e disponibilizadas através da plataforma as peças do procedimento devidamente
alteradas em conformidade.

3.
N.º
1
2
3
4

Propostas entregues:
CONCORRENTE
GATEWIT - CONSTRULINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
TRUEWIND - CHIRON, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
PNMSOFT PORTUGAL – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E

LOTES
1
1e6
7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86 - 1070-065 LISBOA  217 944 301 Fax: 217 944 333
NIPC – 510342191

N.º
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

CONCORRENTE
OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA
REDITUS CONSULTING, S.A.
LEADERSHIP BUSINESS TECHNOLOGY, S.A.
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
NORMATICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO, S.A.
IDRYL CONSULTING, LDA., LDA.
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA
QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A.
VAR3F-CONSULTORIA INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
NLS - NEW LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
CORITEL, S.A.
IDW2, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA
EVERIS PORTUGAL, S. A.
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A.
HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA
DATAGATE - DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, LDA.
CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA, S.A.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
NLBT, S.A.
BOLDINT, LDA.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL SPAIN, S.A
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
GMVIS SKYSOFT, S.A.
GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
UNISYS LIMITED
XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS, LDA

LOTES
1, 2 e 4
1, 2, 4, 6 e 7
1e7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
6
1, 6 e 7
1, 5, 6 e 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
1e6
1e6
1, 6 e 7
4
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
1e6
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
1, 2, 4 e 6
3, 5, 8 e 9
1, 4, 6 e 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
1, 5, 6 e 8
9
6
1, 6 e 7
1e6
1, 2, 4, 6 e 7
1
1, 2, 5, 6 e 8
1, 4, 6 e 7
1, 2, 4, 6 e 7
1e6
6
1, 2, 4, 6 e 7
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
3, 5, 8 e 9
1, 2, 5 e 6
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4.

Análise das propostas:

O Júri procedeu à análise das propostas, averiguando em relação a cada concorrente os
seguintes aspetos:

4.1. Assinatura eletrónica qualificada:

Considerando a obrigação de submissão da proposta e dos documentos que a acompanham
mediante a utilização de certificados de assinatura eletrónica qualificada, conforme artigo 19.º
do Programa de Concurso (PC), o Júri verificou os certificados utilizados pelos concorrentes,
tendo concluído que estavam em conformidade com o que era exigido.

4.2. Documentos que instruem a proposta:

Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do PC, as propostas devem ser constituídas pelos seguintes
documentos:


Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos (cfr. alínea a));



Proposta de preço de acordo com o anexo I ao PC (cfr. alínea b));



Certificação CMMI-DEV de nível 2 para os lotes 3, 5 e 8 e de nível 3 para o lote 9.

Analisadas as propostas foram detectadas as seguintes irregularidades:

Concorrente n.º 8 – HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A. CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.:
O concorrente apresentou proposta para todos os lotes, mas não juntou a certificação CMMIDEV de nível 2 exigida para os lotes 3, 5 e 8 e de nível 3 exigida para o lote 9.
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a certificação era exigida obrigatoriamente
aos concorrentes que apresentassem proposta aos lotes indicados, sob pena de exclusão das
respectivas propostas. Nestes termos, e de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, n.º 86 - 1070-065 LISBOA  217 944 301 Fax: 217 944 333
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CCP, as propostas aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 8 são excluídas por não serem
acompanhadas dos documentos exigidos pelo programa de concurso.

Concorrente n.º 21 – IDW2, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA.:
O concorrente n.º 21 não apresentou proposta de preço a nenhum dos lotes objeto do
presente procedimento, pese embora o facto de fazer referência a um ficheiro de proposta na
sua declaração de aceitação do caderno de encargos.
Não tendo apresentado proposta de preço o Júri não poderá admitir e analisar a proposta
deste concorrente para efeitos de ordenação e posterior adjudicação, razão pela qual a mesma
é excluída nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo 70.º e alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º
ambas do CCP.

Concorrente n.º 33 – BOLDINT, LDA., LDA.:
O concorrente apresentou proposta para os lotes 1, 2, 5, 6 e 8, mas não juntou a certificação
CMMI-DEV de nível 2 exigida para os lotes 5 e 8.
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a certificação era exigida obrigatoriamente
aos concorrentes que apresentassem proposta aos lotes indicados, sob pena de exclusão das
respectivas propostas. Nestes termos, e de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do
CCP, as propostas aos lotes 5 e 8 do concorrente n.º 33 são excluídas por não serem
acompanhadas dos documentos exigidos pelo programa de concurso.

Concorrente n.º 39 – CLOSER - CONSULTORIA, LDA.:
O concorrente apresentou proposta para todos os lotes, mas não juntou a certificação CMMIDEV de nível 2 exigida para os lotes 3, 5 e 8 e de nível 3 exigida para o lote 9.
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a certificação era exigida obrigatoriamente
aos concorrentes que apresentassem proposta aos lotes indicados, sob pena de exclusão das
respectivas propostas. Nestes termos, e de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do
CCP, as propostas aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 39 são excluídas por não serem
acompanhadas dos documentos exigidos pelo programa de concurso.

ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
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4.3. Ordenação das propostas:

Considerando o total ponderado para cada lote demonstrado no ficheiro das propostas
demonstra-se de seguida a ordenação, por lote, das propostas admitidas:

LOTE 1
Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA
TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA
NLS - NEW LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
ALTRAN PORTUGAL, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
LEADERSHIP BUSINESS TECHNOLOGY, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
REDITUS CONSULTING, S.A.
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CORITEL, S.A.
BOLDINT, LDA.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA CONSULTING
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
GMVIS SKYSOFT, S.A.

16,20

1

17,08

2

19,66
19,95

3
4

20,57

5

23,07
23,85
24,23
24,37
24,41
24,77
25,12
25,20
25,71
25,71
26,63
27,94
29,43
29,53
29,71

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

30,34

21

33,04

22

34,10

23

34,12

24

35,50

25

36,25

26
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LOTE 1
Concorrente

Total

Ordenação

PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
NLBT, S.A.
TRUEWIND - CHIRON, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
EVERIS PORTUGAL, S. A.
XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS,
LDA
GATEWIT - CONSTRULINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A. - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

37,48
39,98
42,00
42,15

27
28
29
30

44,26

31

162,50

32

Total

Ordenação

23,57

1

26,59
27,50
27,50
28,89
32,43
32,75

2
3
4
5
6
7

32,94

8

33,55
33,71
37,61
37,75

9
10
11
12

38,25

13

38,57
42,02

14
15

45,61

16

LOTE 2
Concorrente
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
ALTRANPORTUGAL, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
REDITUS CONSULTING, S.A.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA CONSULTING - CONSULTORIA EM
RECURSOS INFORMÁTICOS, LDA
BOLDINT, LDA.
CORITEL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
EVERIS PORTUGAL, S. A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS,
LDA
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LOTE 3
Concorrente

Total

Ordenação

ALTRANPORTUGAL, S.A.
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
CORITEL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
UNISYS LIMITED

32,03
32,70
34,21
34,65
36,81

1
2
3
4
5

36,93

6

38,25
43,68

7
8

Total

Ordenação

25,69

1

26,52
27,47
27,58

2
3
4

27,98

5

28,78
29,15
30,24
32,01
34,48

6
7
8
9
10

35,93

11

37,40
38,36
39,63
42,07
43,57

12
13
14
15
16

LOTE 4
Concorrente
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
TOINOVATE CONSULTING - CONSULTORIA EM RECURSOS
INFORMÁTICOS, LDA CONSULTING - CONSULTORIA EM
RECURSOS INFORMÁTICOS, LDA
REDITUS CONSULTING, S.A.
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
EVERIS PORTUGAL, S. A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
CORITEL, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
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LOTE 4
Concorrente

Total

Ordenação

VAR3F-CONSULTORIA INFORMÁTICA E SISTEMAS, SA

45,61

17

Concorrente

Total

Ordenação

ALTRANPORTUGAL, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
UNISYS LIMITED
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A. SOFTWARE, S. A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
CORITEL, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS,
LDA

22,14
24,06
25,17
29,91
29,96
31,88
32,06

1
2
3
4
5
6
7

32,91

8

34,10
34,64

9
10

41,23

11

Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SA
NLS - NEW LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A. SOLUTIONS, S. A.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA
NORMATICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ORGANIZAÇÃO,
S.A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A

16,20

1

17,69

2

18,32

3

19,22

4

19,52

5

21,00

6

21,15
23,10
23,13
23,51

7
8
9
10

LOTE 5

LOTE 6
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LOTE 6
Concorrente

Total

Ordenação

UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
QUIDGEST-CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.
EVERIS PORTUGAL, S. A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A. SOFTWARE, S. A.
CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA, S.A.
BOLDINT, LDA.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
REDITUS CONSULTING, S.A.
CORITEL, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
GMVIS SKYSOFT, S.A.
DATAGATE - DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, LDA.
TRUEWIND - CHIRON, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
XPAND SOLUTIONS - INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS,
LDA

23,83
24,06
24,32
24,47
24,50
25,54
29,50
29,62
29,72
29,77

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

29,92

21

30,40
31,41

22
23

32,00

24

32,10
32,33
33,30
33,92

25
26
27
28

37,40

29

40,00

30

40,88

31

Concorrente

Total

Ordenação

IDRYL CONSULTING, LDA.
OLISIPO - FORMAÇÃO E CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
CLOSER - CONSULTORIA, LDA
PRIMEIT - CONSULTING, LDA
AUBAY SPAIN, S.A - SUCURSAL EM PORTUGAL

18,60

1

21,24

2

26,20
26,40
27,60

3
4
5

LOTE 7
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LOTE 7
Concorrente

Total

Ordenação

RUMOS-FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S.A
HIQ CONSULTING - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A.
LEADERSHIP BUSINESS TECHNOLOGY, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
ALTRANPORTUGAL, S.A.
REDITUS CONSULTING, S.A.
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
INDRA SISTEMAS PORTUGAL, S.A.
CORITEL, S.A.
PNMSOFT PORTUGAL – SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA
CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE CONSULTORIA E
INFORMÁTICA, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

28,20
29,20
29,40
29,45
32,00
34,50
35,41
37,42
40,13
49,99
56,20

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

56,50

17

74,03

18

Concorrente

Total

Ordenação

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS LIMITED
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
ALTRANPORTUGAL, S.A.
CORITEL, S.A.
CRITICAL SOFTWARE, S. A. SOFTWARE, S. A.
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

28,40
32,00
33,31
33,55
34,50
37,10
37,30
38,60

1
2
3
4
5
6
7
8

41,00

9

48,11

10

Concorrente

Total

Ordenação

CORITEL, S.A.

30,64

1

LOTE 8

LOTE 9
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HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA
ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES, UNIPESSOAL, LDA
EVERIS CENTERS GROUP, S.L.U
LOGICATI PORTUGAL, S.A.
NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE
CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS LIMITED
PT - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.

5.

31,98
33,37
34,05
34,66

2
3
4
5

35,32

6

38,75
39,29

7
8

Conclusão

Analisadas as propostas, nos termos e com os fundamentos que antecedem, o Júri delibera:

a) Excluir as propostas apresentadas pelos seguintes concorrentes, pelos motivos abaixo
indicados:


Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 8 – HIQ CONSULTING CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A. - CONSULTADORIA E ENGENHARIA S.A. por
não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível 2 e 3 que era exigida para estes
lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC, determinando a exclusão
das referidas propostas de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP;



Concorrente n.º 21 – IDW2, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, LDA. por não ter
apresentado proposta de preço a nenhum dos lotes objecto do procedimento,
determinando, deste modo a sua exclusão nos termos da alínea a) do n.º 2 do artigo
70.º e alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º ambas do CCP;



Proposta aos lotes 5 e 8 do concorrente n.º 33 – BOLDINT, LDA., LDA. Por não ter
apresentado certificação CMMI-DEV de nível 2 que era exigida para estes lotes, nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC, determinando a exclusão das referidas
propostas de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do CCP;
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Proposta aos lotes 3, 5, 8 e 9 do concorrente n.º 39 – CLOSER - CONSULTORIA, LDA.
por não ter apresentado certificação CMMI-DEV de nível 2 e 3 que era exigida para
estes lotes, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC, determinando a
exclusão das referidas propostas de acordo com a alínea d) do n.º 2 do artigo 146.º do
CCP.

b) Ordenar as propostas de acordo com as tabelas apresentadas no ponto 4.3. do presente
relatório propondo a adjudicação às doze melhor classificadas por lote de acordo com o
critério de adjudicação do preço mais baixo previsto no artigo 11.º do PC;

c) Publicar o presente Relatório Preliminar na plataforma electrónica, concedendo prazo aos
concorrentes até 25 de março de 2013 para se pronunciarem ao abrigo do direito de
audiência prévia, nos termos do artigo 147.º do CCP.

18 de março de 2013

Relatório assinado eletronicamente de acordo com o Decreto-Lei n.º 290-D/99, de 2 de agosto,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de abril.

Presidente
Assinado por: JOEL AREIAS CAMPOS DA SILVA
Num. de Identificação Civil: BI099096200
Data: 2013.03.18 17:15:31 GMT Standard Time

1.º Vogal efetivo
Assinado por: JOÃO PEDRO MORAIS CAROÇO
Num. de Identificação Civil: BI098088858
Data: 2013.03.18 14:55:36 GMT Standard Time

2ª Vogal Efetiva
Assinado por: SOFIA SOARES BOTELHO
Num. de Identificação Civil: BI115510540
Data: 2013.03.18 14:02:51 GMT Standard Time
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Concurso público para a celebração do Acordo quadro para a
prestação de serviços de consultadoria, desenvolvimento e
manutenção de software

ATA N.º 1 DO JÚRI
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Ata n.º 1
Nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2013 reuniu, na Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública, I.P., o Júri do concurso público para a celebração do acordo quadro para a prestação de serviços
de consultadoria, desenvolvimento e manutenção de software, estando presentes os membros: Joel
Silva, Presidente, João Caroço, 1.º vogal efetivo e Sofia Botelho, 2.º vogal efetivo.
Da ordem de trabalhos para a reunião constavam os seguintes pontos:

1 – Apreciação do pedido de classificação de documentos apresentado pelo interessado Normática –
Serviços de Informática e Organização, S.A. (Normática);
2 – Resposta aos pedidos de esclarecimento dos interessados;
3 – Retificações a efetuar às peças do procedimento.

No que diz respeito ao pedido de classificação de documentos apresentado pela Normática o Júri
deliberou pelo seu indeferimento atendendo à falta de fundamentação do mesmo. Com efeito, nos
termos do n.º 1 do artigo 66.º do CCP, a classificação de documentos pode ser exigida por motivos de
segredo comercial, industrial, militar ou outro, para efeitos da restrição ou da limitação do acesso aos
mesmos na medida do estritamente necessário, porém o interessado não justificou a razão pela qual
solicitava a classificação dos documentos nem tão pouco quais os documentos que pretendia classificar.
Neste sentido qualquer documento que venha a ser submetido na plataforma com classificação será
desde logo desclassificado e o seu acesso para consulta dos demais concorrentes será facultado.
Por unanimidade deliberou então o Júri aprovar as respostas aos esclarecimentos solicitados e retificar
as peças do procedimento, conforme anexos I e II à presente ata.

Nada mais havendo a tratar, foi então encerrada a presente sessão e lavrada a presente ata que, depois
de lida e aprovada pelos presentes, vai ser por eles assinada eletronicamente de acordo com o DecretoLei n.º 290-D/99, de 2 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 88/2009, de 9 de abril.
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ANEXO I
ESCLARECIMENTOS
Acordo quadro para a prestação de serviços de consultadoria,
desenvolvimento e manutenção de software
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N.º

1

INTERESSADO

NOVABASE

2

NOVABASE

3

NOVABASE

ESCLARECIMENTO SOLICITADO
Do Programa de Concurso:
Preço base: Tendo em atenção que o Código dos Contratos Públicos
(“CCP”) obriga, por imposição comunitária (Directiva n.º 2004/18,
maxime artigo 9.º), à fixação de um preço base, nos termos do seu
preâmbulo e do artigo 47.º, nomeadamente do n.º 1 e do n.º 5 – salvo,
naturalmente se a ESPAP cair em alguma das excepções do n.º 2 desta
disposição e não fique, por essa razão, sujeita ao regime legal de
realização/autorização de despesas consagrado nos artigos 16.º e 17.º
do Decreto-Lei n.º 197/99 (caso em que solicitamos expressamente que
nos indiquem qual é o fundamento ou diploma que determina esse
regime de excepção) –, solicita-se a V. Exas. que esclareçam qual
deverá ser o preço base a considerar para os efeitos do procedimento
e, concretamente, de cada Lote, para efeitos da consequente e
necessária determinação do preço anormalmente baixo, no respeito
pelos princípios da legalidade, concorrência e transparência.
Pode uma mesma entidade concorrente responder para lotes
diferentes isoladamente e em agrupamento de empresas?
Pode uma mesma entidade concorrente responder para lotes
diferentes isoladamente e na qualidade de subcontratado de outro
concorrente ou agrupamento concorrente?

RESPOSTA
A determinação do preço base deve ocorrer sempre que o contrato a
celebrar implique o pagamento de um preço (cfr. n.º 1 do artigo 47.º do
CCP).
O acordo quadro é o contrato celebrado entre uma entidade
adjudicante e uma ou mais entidades, com vista a disciplinar relações
contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado período
de tempo, mediante a fixação antecipada dos respetivos termos. Salvo
disposição em contrário constante do caderno de encargos relativo ao
acordo quadro, as entidades adjudicantes não são obrigadas a celebrar
contratos ao seu abrigo, nos termos do n.º 2 do artigo 255.º do CCP.
Neste sentido, e nos termos do n.º 4 do artigo 17.º do CCP, o acordo
quadro não tem valor. Tal não significa, porém, que não seja fixado um
preço base em cada procedimento que venha a ser lançado ao abrigo
do acordo quadro a celebrar.

Nos termos do n.º 2 do artigo 54.º do CCP, os membros de um
agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo
procedimento nem integrar outro agrupamento concorrente.
A subcontratação poderá ocorrer nos procedimentos lançados ao
abrigo do acordo quadro nos termos previstos na cláusula 14ª das
cláusulas jurídicas do caderno de encargos.
Pode uma empresa responder a um lote e, posteriormente, em sede de Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro a celebrar só serão
concurso responder em consórcio ou subcontratada de outro convidados a apresentar proposta os adjudicatários do presente
concorrente apurado para esse grupo?
procedimento, portanto cocontratantes do acordo quadro. Neste
sentido não podem apresentar proposta aos referidos convites outras
entidades (agrupamentos). Tal não invalida que um cocontratante que
venha a ser convidado a apresentar proposta não possa pedir a
subcontratação nos termos previstos na cláusula 14ª das cláusulas
jurídicas do caderno de encargos.
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N.º

4

5

6

INTERESSADO

NOVABASE

NOVABASE

NOVABASE

ESCLARECIMENTO SOLICITADO

RESPOSTA

No artigo 8º são identificados os documentos que constituem a
proposta, não constando qualquer prova das competências dos
elementos da equipa. Qual o meio que pretendem que seja
apresentado para comprovar que existem os skills pedidos para cada
um dos perfis em cada um dos lotes?

Neste procedimento não é solicitado a apresentação de qualquer
comprovativo das competências dos recursos dos concorrentes. Nos
procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro e nos termos
previstos no n.º 5 da cláusula 15ª das cláusulas jurídicas podem ser
exigidos comprovativos das certificações e experiência profissional dos
perfis a afetar ao serviço a prestar.
Os lotes 2, 3 e 4 são distintos.
O lote 2 inclui serviços complementares e a montante do
desenvolvimento de software e em várias tecnologias, enquanto nos
lotes 3 e 4 são consideradas apenas tecnologias SAP.
O Lote 3 tem como âmbito o desenvolvimento de novos sistemas de
informação, enquanto o lote 4 tem como âmbito a manutenção de
sistemas de informação em produção.
Alínea a) Para a celebração do acordo quadro os interessados podem
apresentar proposta para um, vários ou todos os lotes. Nos
procedimentos ao abrigo do acordo quadro só serão convidados a
apresentar proposta os cocontratantes do lote ao abrigo do qual o
procedimento tenha sido lançado.
Alínea c) Não está definido qualquer prazo neste procedimento. O
prazo de disponibilização dos recursos será fixado em cada
procedimento que venha a ser lançado ao abrigo do acordo quadro.
Alínea g) Deve ser garantida a compatibilização dos serviços prestados
com os serviços, soluções ou produtos com os quais deve existir
integração e em conformidade com a arquitetura que for definida nos
procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro.
Alínea n) a remissão está incorreta, impossibilitando o júri de prestar o
esclarecimento.

Do Caderno de Encargos:
Parte I, Cláusula, 2ª, podem clarificar qual a diferença de âmbito dos
lotes 2, 3 e 4, uma vez que existem perfis e descrição técnica dos
serviços iguais em ambos os lotes e, para nós, não está claro como
diferenciar, enquanto âmbito, os futuros procedimentos para cada um
dos lotes.
Parte I, Cláusula 5.ª Obrigações dos contratantes
• Alinea a) – “Apresentar proposta a todos os convites no âmbito do
presente acordo quadro”: É necessária a resposta nesta fase a todos os
lotes?
• Alinea c) – “Disponibilizar os recursos de acordo com o perfil,
requisitos mínimos obrigatórios e adicionais exigidos nos
procedimentos ao abrigo do acordo quadro” – Qual o prazo médio para
a disponibilização dos mesmos? Os requisitos adicionais são de
carácter não obrigatório?
• Alínea g): Que outros serviços, produtos ou soluções estarão aqui em
causa? Como pode fechar-se o âmbito do contrato?
• Alínea n): Qual a data a considerar para efeitos do ‘freeze’ das
soluções, de maneira a fechar-se o âmbito do contrato?
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NOVABASE

Parte I, Cláusulas 8.ª e 19.ª Fiscalização e Sanções: Qual o limite, para
De acordo com o estabelecido na cláusula 19.ª das cláusulas jurídicas as
cada situação de incumprimento e no global, das sanções a aplicar em
sanções serão determinadas no caderno de encargos que for elaborado
cada procedimento? Qual o modo de determinação dessas
para cada procedimento que venha a ser lançado ao abrigo do acordo
penalidades/fórmula de cálculo?
quadro.

NOVABASE

Parte I Cláusula 12.ª Suspensão - Princípio fundamental na execução do
contrato, nos termos do artigo 286.º do CCP: O contrato constitui, para
o contraente público e para o co-contratante, situações subjectivas
activas e passivas que devem ser exercidas e cumpridas de boa fé e em
conformidade com os ditames do interesse público, nos termos da lei.
Ora, nos termos da lei, por razões de interesse público, a entidade
adjudicante pode:
• Modificar unilateralmente as cláusulas respeitantes ao conteúdo e ao
modo de execução das prestações previstas no contrato (artigo 302.º,
alínea c) do CCP);
• Resolver unilateralmente o contrato (artigo 302.º, alínea g) do CCP);
• Dirigir o modo de execução das prestações no que respeita a
matérias necessárias à execução do contrato carentes de
regulamentação ou insuficientemente reguladas de forma a impedir
que o contrato seja executado
• de modo inconveniente ou inoportuno para o interesse público (artigo
302.º, alínea a) e artigo 304.º, n.º 1 do CCP);
• Modificar unilateralmente as cláusulas respeitantes ao conteúdo e ao
modo de execução das prestações previstas no contrato por acto
administrativo (artigo 302, n.º 2);
• Modificar objectivamente o contrato (artigo 311.º, n.º 2);
Sendo certo que o adjudicatário tem, em qualquer caso, direito à
reposição do equilíbrio financeiro, nos termos do artigo 314.º do CCP.
Considerando o regime legal, e considerando que nele não se vislumbra
a suspensão da execução, senão a favor do adjudicatário e com
fundamento diverso do interesse público, bem como nenhuma figura

A questão colocada não configura um pedido de esclarecimento ao
caderno de encargos, mas antes um comentário jurídico ao seu
conteúdo. O Júri não tem competência para tecer comentários ou
opiniões jurídicas quanto às peças do procedimento, todavia é de
realçar que o acordo quadro pretende regular e disciplinar relações
contratuais futuras que venham a ser celebradas ao seu abrigo não
constituindo, por si só, uma aquisição de um serviço em concreto. A
suspensão do acordo quadro tal como prevista na cláusula 12ª das
cláusulas jurídicas não determina a suspensão dos contratos que
tenham sido celebrados ao seu abrigo.
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semelhante sem a devida reposição do equilíbrio financeiro, como
deverá interpretar-se a Cláusula 12.ª do CE Parte I?

9

NOVABASE

10

NOVABASE

11

NOVABASE

12

NOVABASE

Parte I, Cláusula 13.ª Resolução: n.º 3, alínea e) O que se entende como Propostas efetuadas em procedimentos lançados ao abrigo do acordo
‘proposta não válida’? Que propostas cairiam nesta situação de quadro que possam ser excluídas por violarem obrigações dos
incumprimento?
cocontratantes, a título meramente exemplificativo propostas cujo
preço hora por perfil seja superior ao preço que foi proposto para a
celebração deste acordo quadro em violação do disposto no n.º 4 da
cláusula 15ª das cláusulas jurídicas.
Parte I Cláusula 16º nº1 – podem identificar os lotes em que este O critério de adjudicação da proposta de mais baixo preço é adotado
critério é aplicado.
nos lotes em que seja permitida a contratação por bolsa de horas de
Parte I Cláusula 16º nº4 – podem identificar os lotes em que este acordo com o previsto no n.º 2 da cláusula 15ª. O critério da proposta
critério é aplicado.
economicamente mais vantajosa é adotado nos lotes em que seja
permitida a contratação de âmbito fechado de acordo com o previsto
no n.º 2 da cláusula 15ª.
Parte II, Ponto 2 da Cláusula 1.ª: Os co-contratantes poderão não
Nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro para os lotes
apresentar proposta a estes procedimentos? Em alternativa, qual a
1, 2, 3, 5 e 9 que possam envolver matéria classificada pode ser exigido
credenciação que poderá estar em causa nestes procedimentos? Se não
quer aos cocontratantes, quer aos recursos a afetar ao serviço,
souberem de antemão qual a credenciação que poderá ser exigida, os
credenciação do Gabinete Nacional de Segurança em Marca e Grau,
co-contratantes poderão não conseguir cumprir os requisitos desses
sendo requerida a Marca “Nacional” e o Grau “Confidencial, nesse caso
procedimentos por não deterem eles próprios ou os seus recursos
apenas apresentam proposta os cocontrantantes que reúnam essas
determinada credenciação, facto que, em boa fé não lhes pode ser
condições.
imputado, correcto?
Parte II, Cláusula 2ª: i) qual o número mínimo e máximo de recursos Os concorrentes devem garantir ter pelo menos um recurso por perfil e
necessário para cada um dos perfis, por lote, solicitados? ii) Caso exista por lote. Não está definido um limite máximo. Perante o exemplo
um procedimento onde sejam pedido, por exemplo 100 recursos com apresentado considera-se que apenas podem apresentar propostas os
um perfil e estes não estejam disponíveis este motivo é suficiente para cocontrantantes que reúnam as condições exigidas em cada
uma não resposta?
procedimento.
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14

NOVABASE

15

NOVABASE

16

PT

17

18

PT

PT

ESCLARECIMENTO SOLICITADO

RESPOSTA

Parte II, Cláusula 6.ª: Que tipo de formação poderá estar em causa? Conforme decorre do n.º 1 da cláusula 6ª, a formação incidirá sobre os
Qual o limite de horas/dias pessoas e conteúdos a incluir na formação? serviços prestados e às entidades a quem tenham sido prestados. O
Qual o seu público-alvo?
limite de horas, pessoas e conteúdos deverá ser ajustado em
conformidade com o serviço efetivamente prestado e deverá ser fixado
no procedimento lançado ao abrigo do acordo quadro.
Parte II, Cláusula 8.ª: Qual o mecanismo de aceitação a considerar para Não está definido qual o mecanismo de aceitação, pelo que o mesmo
estes efeitos?
deverá ser desenvolvido nos procedimentos a lançar ao abrigo do
acordo quadro.
É obrigatório entregar os CVs dos técnicos que atestam os diversos Neste procedimento não são exigidos quaisquer comprovativos dos
perfis solicitados? e qual a forma necessária para comprovar a perfis. Nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro e
experiência indicada? Declarações de clientes?
consoante os perfis necessários tais documentos podem ser exigidos e,
nesse caso, será referido qual o comprovativo (cfr. n.º 5 da cláusula 15ª
das cláusulas jurídicas).
É correto o entendimento que não se exige a apresentação de
propostas a todos os lotes, podendo o concorrente/candidato
Sim.
apresentar proposta (s) apenas a parte dos lotes?
Art.º 1.º, n.º 5 Programa de Concurso e Clausula 2.º, n.º 4.º CE
(Cláusulas Jurídicas)
«O acordo quadro é de utilização facultativa para as UMC e entidades
adquirentes.», isto é, parece resultar que a ESPAP pretende reservar-se
a celebrar o AQ e depois contratar sem ser ao abrigo do mesmo.
Agradecemos clarificação quanto a este aspeto
Artº 8.º do Programa do Concurso
Consta que «c) Para os lotes 2, 3, 5 e 8 os concorrentes devem
demonstrar deter certificação CMMI-DEV (Capability Maturity Model
Integration for Development) no mínimo de nível 2, e para o lote 9 no
mínimo de nível 3».
Sucede que, também se refere que «5 - A apresentação de proposta
para os lotes 2, 3, 5, 8 e 9 por um agrupamento obriga à entrega do
certificado a que se refere a alínea c) do n.º 1 por cada membro do

O acordo quadro a celebrar é para utilização pela ESPAP podendo, no
âmbito do Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) e tendo
presente a atuação da ESPAP enquanto central de compras, ser
utilizado facultativamente pelas UMC e entidades vinculadas ao SNCP.
A certificação CMMI é um modelo de referência que contém práticas
necessárias à maturidade em disciplinas específicas Systems
Engineering, Software Engineering, Integrated Product and Process
Development, Supplier Sourcing, procurando estabelecer um modelo
único para o processo de melhoria corporativo, integrando diferentes
modelos e disciplinas. Para os lotes 2, 3, 5, 8 e 9 serão lançados
procedimentos com maior complexidade técnica, pelo que é necessário
que os adjudicatários destes lotes garantam a maturidade técnica na
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PT
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RESPOSTA

agrupamento.». Relativamente ao n.º 5 em referência, deveremos
considerar que, em caso de apresentação de proposta por
Agrupamento, verificação de documentos e, em concreto, de
certificados, será efetuada atendendo à globalidade do Agrupamento
(isto é, o seu todo) e não de forma individual (isto é, relativamente a
cada entidade que compõe o Agrupamento), correto?
Caso não seja esse o entendimento, agradecemos explicitação do
fundamento legal considerado para a (eventual) imposição de tal
limitação, atendendo, desde logo, à ratio e/ou lógica dos
Agrupamentos (aproveitamento de valias) e, ainda, aos princípios
aplicáveis em sede de contratação pública, máxime, o principio da
concorrência, o qual, em estreita conexão com o princípio da
proporcionalidade, exige que a entidade adjudicante não defina os
requisitos de acesso ao procedimento em termos excessivamente
restritivos de acesso ao mercado em causa e que assenta na
ideia de acesso público de todos os interessados aos procedimentos da
contratação.
Art.º 8, n.º 1. Alínea a) Programa de Concurso
Na apresentação da declaração de aceitação do conteúdo do caderno
de encargos, e caso o concorrente pretenda concorrer a vários lotes, é
necessário elaborar uma declaração individual para cada lote ou
bastará englobar todos os lotes a que concorre numa só declaração?
Art.º 8, n.º 1, alínea c) Programa de Concurso
Relativamente às certificações CMMI, e dado que as existentes estão
emitidas em inglês, questiona-se, e dado o cariz “técnico” dos
documentos em questão, se é necessário apresentar as respetivas
traduções?
Art.º 11.º, n.º 1) Programa de Concurso
Verifica-se que estamos perante um procedimento sob a forma de
Concurso Público, tendente à celebração de Acordo Quadro, com
diversas entidades, atendendo aos diversos lotes existentes. Verifica-se,

execução efetiva destes serviços. Neste sentido, ainda que seja possível
a apresentação de proposta por um agrupamento, deve garantir-se que
todos os membros do agrupamento detêm a certificação que garante a
boa execução do serviço nos procedimentos que venham a ser lançados
ao abrigo do acordo quadro.
Nos demais considerandos expostos pelo interessado este Júri não se
pronuncia por não configurarem pedidos de esclarecimentos às peças
do concurso, mas antes um comentário jurídico ao seu conteúdo.

Não. Basta a apresentação de uma declaração, devendo constar da
mesma os lotes para os quais concorre junto à designação do
procedimento.

A certificação pode ser apresentada em inglês. Se o documento original
estiver noutro idioma que não o português ou inglês deverá o mesmo
ser apresentado acompanhado da sua tradução.
O critério de adjudicação para a celebração do acordo quadro é o do
preço mais baixo conforme estabelecido no artigo 11.º do programa de
concurso.
Nos demais considerandos expostos pelo interessado este Júri não se
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ainda, que o critério de adjudicação considerado para efeitos do
Acordo Quadro é «de mais baixo preço». A este respeito, solicitamos
esclarecimento/clarificação quanto ao critério de adjudicação adotado,
desde logo, atendendo ao disposto no CCP, em matéria de modalidades
de Acordo Quadro (especificamente, quando envolvam consultas a
várias entidades) e, ainda, às situações (excecionais) em que é
permitido fixar o critério de adjudicação como sendo «o do mais baixo
preço».
Artº 21 do Programa do Concurso e Clausula 20º do Caderno de
Encargos (Cláusulas Jurídicas)
Relativamente a Agrupamentos, apenas se refere o ACE. É correto o
entendimento que, conforme prática corrente em sede de
procedimentos submetidos ao CCP, também se admite a associação de
empresas através da figura de Consórcio (Externo), na medida que os
seus membros assumam, perante a ESPAP, a responsabilidade
solidária, correto?
Clausula 1º, nº 1, alínea c, letra I - do Caderno de Encargos - PARTE II parte técnica
O nosso entendimento de “todo o ciclo de vida de desenvolvimento de
software, desde as fases de análise, desenho, programação, testes e
entrada em produção” não inclui as passagens a produção e o suporte
à plataforma. Pressupomos que já existe uma equipa responsável por
efetuar estas tarefas como por exemplo para o lote 6, serviços de
administração para as soluções de SharePoint, Biztalk e MS CRM. É
correto?
Clausula 5 do Caderno de Encargos
O que entendem “aplicação de suporte”?
Pode a ESPAP solicitar propostas, ao abrigo do presente acordo
quadro, alterando os preços por perfil?
Qual a penalização aplicada a um Cocontratante, que não apresentar
proposta em determinado concurso, lançado ao abrigo do presente

pronuncia por não configurarem pedidos de esclarecimentos às peças
do concurso, mas antes um comentário jurídico ao seu conteúdo.

Nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do CCP «em caso de adjudicação,
todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes,
devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade
jurídica prevista no programa do procedimento.» A modalidade
prevista no artigo 21.º do programa de concurso é o ACE em regime de
responsabilidade solidária (cfr. cláusula 20ª das cláusulas jurídicas do
caderno de encargos).

O excerto apresentado não corresponde à Clausula 1º, nº 1, alínea c,
letra I - do Caderno de Encargos - PARTE II - parte técnica.
Em todo o caso, o Júri esclarece que as passagens a produção são
asseguradas pela ESPAP e os serviços de administração não estão no
âmbito deste acordo quadro.

A remissão para a cláusula 5 está incorreta, impossibilitando o júri de
prestar o esclarecimento.
De acordo com o n.º 4 da Cláusula 15ª das cláusulas jurídicas as
propostas apresentadas pelos cocontratantes nos procedimentos
celebrados ao abrigo do acordo quadro não podem apresentar preços
superiores aos apresentados nas propostas para a formação do mesmo.
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25

26

27

28

PT

PT

PT

ATOS

RESPOSTA
Nos termos da cláusula 13.ª das cláusulas jurídicas a não apresentação
de proposta nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro
confere à ESPAP o direito à resolução do contrato quanto a este
cocontratante.

Clausula º 8.º Caderno de Encargos (Cláusulas Técnicas)
O que está previsto em matéria de aceitação dos serviços (fases, Não está definido qual o mecanismo de aceitação, pelo que o mesmo
deverá ser desenvolvido nos procedimentos a lançar ao abrigo do
formalismos, antecedências de comunicação, etc.)?
acordo quadro.
Clausula º 9.º Caderno de Encargos (Cláusulas Técnicas)
Assumimos que a obrigação de garantia não se aplicará às situações
(erros, deficiências, etc.) que resultem de intervenções de âmbito
aplicacional sobre serviços entregues, realizados pela entidade
adjudicante e/ou por 3.ºs por si contratados, sem o conhecimento e/ou
intervenção do concorrente, correto?»
Clausula 14.º do Caderno de Encargos (Cláusulas Jurídicas)
Caso o concorrente pretenda propor o recurso à subcontratação logo
em sede de Proposta, que documentos/informação do (s)
subcontratado (s) devem ser apresentados?
A cláusula 2ª da Parte II do documento Caderno de Encargos refere no
ponto 2 que “Para além dos requisitos mínimos obrigatórios que todos
os perfis devem cumprir, nos procedimentos ao abrigo do acordo
quadro podem ainda ser exigidos os requisitos adicionais constantes do
anexo I. “.
Em que medida se prevê que requisitos adicionais possam vir a ser
solicitados, e caso sejam, devem ser considerados como condição
essencial para a admissão de um recurso?

Sim.

Os concorrentes podem recorrer à subcontratação após a celebração
do acordo quadro e aquando da adjudicação de qualquer procedimento
que venha a ser lançado ao abrigo do mesmo. Os documentos que
devem ser apresentados são os que constam do n.º 3 do artigo 318.º do
CCP.
Os requisitos adicionais podem ser exigidos nos procedimentos a lançar
ao abrigo do acordo quadro tendo em consideração o serviço que, em
concreto, deva ser prestado. A afetação de recursos na prestação do
serviço sem o perfil exigido poderá configurar uma situação de
incumprimento contratual.
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ESCLARECIMENTO SOLICITADO
A cláusula 9ª da Parte II do documento Caderno de Encargos Garantia
“O período de garantia mínimo dos serviços prestados pelos
cocontratantes é de dois anos a contar da aceitação.”, aplica-se para
projectos Time&MAterials e TurnKey, ou apenas para projectos
TurnKey?
No caderno de encargos, nas cláusulas técnicas - cláusula 1- descrição
técnica dos serviços nº 2, para os procedimentos lançados ao abrigo do
acordo quadro para os lotes, 1,2,3,5 e 9, no caso de envolver matéria
classificada, pode ser exigido quer aos contratantes, quer aos recursos
a afectar, ao serviço, credenciação do Gabinete Nacional de Segurança.
É possível o processo de credenciação aos recursos a afectar decorrer
após a sua exigência?
Existe um número de horas previsto ou um orçamento definido para
cada lote durante a vigência do acordo quadro?

RESPOSTA
Aplica-se a ambos. A execução dos projetos Time & Materials assenta
na definição de âmbitos (tarefas, serviços a prestar) a serem realizados,
pelo que existirá também um período de garantia para os entregáveis/
produtos que forem produzidos.

A credenciação do Gabinete Nacional de Segurança deve ser detida no
momento em que for pretendida a execução dos serviços que a exijam.

Não.

No caderno de encargos, clásula 15ª nº 2- os serviços no lotes 1 a 8
podem ser contratualizados por bolsa de horas ou em âmbito fechado
e no lote 9 em âmbito fechado.
Não.
É possível obter uma estimativa de quantas propostas nos lotes 1 a 8
serão em âmbito fechado?
O artigo 8º do Programa de Concurso, alínea c) determina que “para os
lotes 2,3,5 e 8 os concorrentes devem demonstrar deter certificação
CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for Development) no
mínimo de nível 2, e para o lote 9 no mínimo de nível 3, sob pena de
Não. Os concorrentes devem deter a certificação à data da submissão
exclusão da proposta para os referidos lotes(…)”. Gostaríamos de
da proposta.
confirmar se as empresas que presentemente se encontram em
processo de certificação são aceites a concurso, ainda que apenas
possam apresentar propostas a convites, ao abrigo deste Acordo
Quadro, após conclusão, com sucesso, da Certificação CMMI-DEV?
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Ao abrigo do Ponto 1 da 20ª clausula do Caderno de encargos, “ o
agrupamento adjudicatário associar-se-á em Agrupamento
Complementar de empresas (ACE) com responsabilidade solidária dos
seus membros antes da celebração do acordo quadro”. Entendendo-se
que os agrupamentos complementares de empresas (ACE) são
entidades constituídas por pessoas singulares ou colectivas,
nomeadamente sociedades comerciais, que se agrupam, sem prejuízo
da sua personalidade jurídica, a fim de melhorar as condições de
Todos os membros do agrupamento devem deter a certificação. A este
exercício ou de resultado das suas actividades e nesse âmbito
respeito verificar a resposta n.º 18.
congregarem esforços para cumprir os requisitos da prestação de
serviços no âmbito do presente Acordo Quadro, será admissível e factor
obrigatório, sob pena de exclusão, que as empresas que se associem
em consórcio sejam todas elas detentoras de Certificação CMMI- DEV?
Podemos considerar que o facto de uma das empresas ser detentora da
Certificação CMMI-DEV complementará as características da outra
empresa em consórcio e assim sendo bastará que apenas 1 comprove a
detenção da dita certificação?
Da leitura do Artigo 8º do PC, nomeadamente o ponto 6, é nosso
entendimento que não é necesssário nesta fase apresentar CV's,
ilustrativos para os serviços a que nos candidatamos. É correcto este Sim.
nosso entendimento?
No CE, PARTE II Cláusulas técnicas, Cláusula 1ª, é referido no ponto 2
que "pode ser exigido quer aos cocontratantes, quer aos recursos a
afetar ao serviço, credenciação do Gabinete Nacional de Segurança."
Podem especificar qual/quais as credenciações que podem vir a ser
exigidas?

Nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro para os lotes
1, 2, 3, 5 e 9 que possam envolver matéria classificada pode ser exigido
quer aos cocontratantes, quer aos recursos a afetar ao serviço,
credenciação do Gabinete Nacional de Segurança em Marca e Grau,
sendo requerida a Marca “Nacional” e o Grau “Confidencial.
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N.º

37

38

39

40

INTERESSADO

OLISIPO

EVERIS

EVERIS

EVERIS

ESCLARECIMENTO SOLICITADO

RESPOSTA

A data limite para apresentação de propostas publicitada na
plataforma Compras Públicas (11MAR) diverge da data indicada nos
documentos do concurso (10MAR). Agradecemos a vossa confirmação
da data que deve ser considerada.

Efetivamente o prazo termina no dia 10/3/2013, mas por se tratar de
um domingo transmite-se para o dia útil seguinte (11/3/2013), nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 72.º do Código do Procedimento
Administrativo. De forma a permitir que fossem apresentadas
propostas até ao dia 11/3 a plataforma foi parametrizada com essa
data.

Numa interpretação da alínea c) do n.º 1 do Artigo 8º do Programa do
Concurso conforme à lei (no caso, às disposições do Código dos
Contratos Públicos que regem o procedimento por concurso público), é
admissível que onde se lê “os concorrentes devem demonstrar deter
certificação CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for
Development)” se passe a ler “os concorrentes devem demonstrar
apresentar cerificação, designadamente CMMI-DEV (Capability
Maturity Model Integration for Development) ou outra,”?
Caso o concorrente não disponha de certificação CMMI-DEV (Capability
Maturity Model Integration for Development), pode o mesmo
apresentar uma declaração de sociedade comercial (incluindo de outro
Estado-membro) do grupo a que pertence comprovando que esta,
sendo titular do certificado CMMI-DEV, se disponibiliza a aportar à
sociedade concorrente todos os meios exigidos pela referida
certificação para efeitos do Procedimento e do acordo quadro que
possa vier a ser celebrado?
Caso o concorrente não disponha de certificação CMMI-DEV (Capability
Maturity Model Integration for Development), pode o mesmo
apresentar declaração de outra sociedade titular do certificado CMMIDEV que, a título de subcontratado, disponibiliza e aporta à sociedade
concorrente todos os meios exigidos pela referida certificação para
efeitos do Procedimento e do acordo quadro que possa vier a ser
celebrado?

Não.

Não. O concorrente é que deve deter a certificação. A este respeito
verificar a resposta n.º 18.
Acresce referir que este procedimento não contempla qualquer
limitação à apresentação de propostas de concorrentes de outros
países.

À semelhança do que é exigido para os agrupamentos, a apresentação
de uma proposta com recurso a entidade terceira (subcontratado)
obriga a apresentação de certificado pelo concorrente e subcontratado.
Ver igualmente a resposta n.º 18.
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N.º

41

INTERESSADO

HP

42

HP

43

HP

44

45

AMBISIG

AMBISIG

ESCLARECIMENTO SOLICITADO
Cláusula 13º Resolução
No caso específico da HP ES não conseguir reunir todas as condições
para responder a um dos projetos identificados (ex. Lote 9) e justificar à
ESPAP as suas razões de não participação no projeto identificado é
considerado uma recusa de prestação de serviços à ESPAP ?
Cláusula 19º Sanções
A aplicação de sanções pecuniárias, no caso específico do Lote 9 , será
indicada no caderno de encargos respeitante ao projeto a realizar ?
Que tipo de sanções pecuniárias (ex. percentagem do valor total do
projecto,etc) costumam ser aplicadas e de que tipos (ex. performance,
datas de entrega de atividades,etc) ?
Cláusula 6º Formação
As formações a ministrar relativamente aos serviços prestados (ex. lote
9) podem ser pedidas mesmo nas situações em os serviços foram
concluídos há longo tempo (ex. mais de 6 meses) ? A formação é
ministrada a utilizadores chave (ex. encarregues de formar futuros
utilizadores) ?
Relativamente ao prazo para apresentação de propostas, consta na
plataforma que este é até as 23:59h do dia 11 de Março de 2013, no
entanto consta no Artigo 6º do Programa de Concurso que o prazo é
até o dia 10 de Março (Domingo). Solicitamos portanto que seja
esclarecido qual é o prazo final para apresentação de propostas.

RESPOSTA
A justificação a apresentar será considerada caso a caso e desde que
fundamentada poderá não ser considerada uma recusa de prestação de
serviços.

De acordo com o estabelecido na cláusula 19.ª das cláusulas jurídicas as
sanções serão determinadas no caderno de encargos que for elaborado
para cada procedimento que venha a ser lançado ao abrigo do acordo
quadro.

A formação será incluída no planeamento do âmbito dos serviços a
prestar e aos formandos que forem definidos em cada procedimento.

Efetivamente o prazo termina no dia 10/3/2013, mas por se tratar de
um domingo transmite-se para o dia útil seguinte (11/3/2013), nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 72.º do Código do Procedimento
Administrativo. De forma a permitir que fossem apresentadas
propostas até ao dia 11/3 a plataforma foi parametrizada com essa
data.

É possível indicar o valor/hora considerado máximo aceitável pela
ESPAP para cada perfil requerido em cada lote?
Não.
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N.º

46

47

48

INTERESSADO

AMBISIG

AMBISIG

AMBISIG

ESCLARECIMENTO SOLICITADO
No que diz respeito aos critérios de adjudicação, não ficou claro qual
será o critério adotado para o presente procedimento, será o que
consta no ponto 2 da Cláusula 16ª do Caderno de Encargos,
nomeadamente:
“2 - O cálculo do preço final das propostas corresponde à soma
ponderada dos preços hora dos perfis necessários à prestação do
serviço a contratar”
Ou será o que consta no ponto 4 da Cláusula 6ª do CE, nomeadamente:
“4 - Nos procedimentos cuja aquisição vise a execução de uma tarefa
ou projeto de âmbito fechado, o critério de adjudicação pode ser o do
preço total mais baixo ou o da proposta economicamente mais
vantajosa, neste caso, tendo em conta os seguintes fatores:
a) Preço, com ponderação de 40% (P);
b) Metodologia de abordagem, com ponderação de 50% (M);
c) Prazo, com ponderação de 10% (Pr).”
Caso seja adotado o critério de adjudicação constante no ponto 4 da
Cláusula 16ª do Caderno de Encargos, solicitamos que esclareçam:
a) O que exatamente pretendem que os concorrentes apresentem para
os subfactores “Modelo de outputs do projeto”, “Funcionalidades da
aplicação de suporte”, Abordagem metodológica de implementação”.
b) A que prazo referem-se na alínea c)?

RESPOSTA

Os critérios de adjudicação previstos no caderno de encargos serão
adotados, nos termos aí previstos, apenas para os procedimentos a
lançar ao abrigo do acordo quadro.
Para este procedimento de formação do acordo quadro o critério de
adjudicação é o que consta do artigo 11.º do programa de concurso.

“Modelo de outputs do projeto” avalia o modelo que é proposto para
os outputs (écrans, formulários, relatórios, entre outros) a serem
produzidos no âmbito do projeto.
“Funcionalidades da aplicação de suporte” avalia o grau de cobertura
dos requisitos constantes do caderno de encargos da aplicação
proposta para suportar a necessidade objeto do procedimento.
“Abordagem metodológica de implementação” avalia a forma como o
cocontratante se propõe realizar o projeto.
O prazo referido na alínea c) é o prazo que é apresentado para a
realização dos serviços e que na fórmula é referido com “prazo da
proposta”, sendo que o prazo máximo e o prazo mínimo serão
definidos em cada procedimento.

É referido no Caderno de Encargos que:
“ Nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro para os Depende da natureza da informação que será objeto da prestação de
lotes 1, 2, 3, 5 e 9 que possam envolver matéria classificada pode ser serviço. A classificação da informação será efetuada pela ESPAP.
exigido quer aos cocontratantes, quer aos recursos a afetar ao serviço,
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N.º

49

INTERESSADO

IDW2

ESCLARECIMENTO SOLICITADO

RESPOSTA

credenciação do Gabinete Nacional de Segurança”.
Solicitamos que seja esclarecido em que situações os referidos lotes
podem envolver “matéria classificada”, o que entendem por “matéria
classificada” e em que momento do projeto a referida credenciação
poderá vir a ser exigida.
Independentemente do número de lotes a que se venha a responder,
pretendem uma proposta por lote, ou podemos apresentar uma A proposta de preço deve ser preenchida por lote, pelo que cada
concorrente deverá preencher as fichas da proposta de preço (ficheiro
proposta com todos os lotes aos quais nos vamos candidatar?
Excel) relativas aos lotes aos quais concorre.
Os curricula apresentados têm de ser nominativos?

50

51

52

IDW2

REDITUS

REDITUS

Neste procedimento não são exigidos quaisquer currículos.

Do programa de concurso:
No artigo 8º no ponto 1 na alínea c) é referida a necessidade de “Para
os lotes 2, 3, 5 e 8 os concorrentes devem demonstrar deter
certificação CMMI-DEV (Capability Maturity Model Integration for
Development) no mínimo de nível 2, e para o lote 9 no mínimo de nível
3…”. Pode uma empresa apresentar-se aos lotes referidos caso o seu
processo de certificação CMMI-DEV esteja a decorrer? Se sim, quais os
documentos necessários apresentar.
Do programa de concurso:
No artigo 11º no ponto 3 é referido “O cálculo do preço final da
proposta corresponde à soma ponderada dos preços hora por cada
perfil em cada lote”
Pode a ESPAP fornecer a fórmula matemática sobre a qual será
efectuado o critério de adjudicação?

Não. O concorrente deve deter a certificação à data da submissão da
proposta.

A ponderação a atribuir aos preços hora por cada perfil e em cada lote
está inserida no ficheiro da proposta (ficheiro excel).
A fórmula usada é o somatório do preço hora de cada perfil
multiplicado pelo respetivo peso.
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N.º

INTERESSADO

53

REDITUS

54

ALTRAN

55

ALTRAN

56

ALTRAN

ESCLARECIMENTO SOLICITADO

RESPOSTA

Na parte II – Cláusulas Técnicas na Cláusula 1º no ponto 2 é referido Nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro para os lotes
que poderá ser exigida a “credenciação do Gabinete Nacional de 1, 2, 3, 5 e 9 que possam envolver matéria classificada pode ser exigido
Segurança.”. Qual é especificamente a credenciação requerida?
quer aos cocontratantes, quer aos recursos a afetar ao serviço,
credenciação do Gabinete Nacional de Segurança em Marca e Grau,
sendo requerida a Marca “Nacional” e o Grau “Confidencial.
Cláusula 9.ª Direitos de propriedade intelectual e industrial
Nos termos da alínea 1), refere a necessidade do contratante ser titular
O software será aquele que o cocontratante se propõe usar para a
de todas as licenças, autorizações ou demais atos de consentimento
respetiva prestação de serviço, tendo em consideração os requisitos
legalmente necessários à utilização de software.
indicados no procedimento e em conformidade com o objeto
Questões:
pretendido.
1. Agradecemos a identificação dos softwares, que consideram
necessários para a boa execução dos serviços.
Cláusula 15.ª Aquisição ao abrigo do acordo quadro
Nos termos da alínea 2), os lotes de 1 a 8 podem ser contratualizados
em bolsa de horas, no entanto não especifica o modelo de contratação.
Questões:
1. Qual o número mínimo de horas a efetuar por dia? Caso não exista
mínimo pode o concorrente estabelecer mínimos e modo de utilização?
O número de horas será fixado no caderno de encargos dos
2. Quando solicitado pelo contraente, como serão tratados as horas
procedimentos a lançar ao abrigo do acordo quadro.
extra, nomeadamente, as horas nos dias úteis para serviços executados
para além do período normal de trabalho (8 horas por dia) e as horas
efetuadas em fins-de-semana e/ou feriados?
3. No caso de existirem horas extra, como referido no ponto anterior,
agradecemos que nos identifiquem como deve ser apresentado o seu
registo e respetiva valorização.
Cláusula 4.ª Local da prestação dos serviços
Conforme previsto na Lei n.º 46/2008, de 27 de Agosto, a área
Nos termos da alínea 2), todas as despesas relativas a deslocações
metropolitana de Lisboa engloba os seguintes municípios: Alcochete,
dentro da área metropolitana de Lisboa estão incluídas no preço
Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Lisboa, Loures, Mafra, Moita,
constante da proposta dos cocontratantes.
Montijo, Odivelas, Oeiras, Palmela, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra e
Questões:
Vila Franca de Xira.
1. Quais são os limites da área metropolitana de Lisboa, consideradas
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N.º

INTERESSADO

ESCLARECIMENTO SOLICITADO

RESPOSTA

pelo contraente.

57

58

ALTRAN

ALTRAN

Cláusula 9.ª Garantia
Nos termos da presente cláusula, o período de garantia mínimo dos
serviços prestados pelos cocontratantes é de dois anos a contar da
aceitação.
Questões:
1. Uma vez que não é possível determinar o momento da aceitação do
serviço, no âmbito do serviço executado ao abrigo de contratos de
bolsa de horas, a garantia referida só será aplicada nos contratos de
âmbito fechado. Confirmam esta interpretação?
Do Programa do Concurso
Parte II
Apresentação das Propostas
Artigo 8.ª Documentos que constituem a proposta
Nos termos da alínea c), refere a necessidade dos concorrentes
demonstrarem deter certificação CMMI-DEV, no mínimo de nível 2,
para os lotes 2,3,5,8 e no mínimo nível 3, para o lote 9.
Questões:
1. No caso de empresas multinacionais, poderão ser elegíveis
certificações detidas pela empresa, noutros países?
2. Estando a decorrer o processo de certificação CMMI-DEV para o nível
3, e caso a nossa empresa seja aceite no acordo quadro, poderemos ser
elegíveis para o lote 9, considerando que a obtenção da certificação
ocorrerá no período de vigência do contrato?

Aplica-se a ambos. A execução dos projetos Time & Materials assenta
na definição de âmbitos (tarefas, serviços a prestar) a serem realizados,
pelo que existirá também um período de garantia para os entregáveis/
produtos que forem produzidos.

1 - Não.
2 - Os concorrentes devem deter a certificação à data da submissão da
proposta.
A este respeito verificar respostas n.ºs 33 e 39.
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N.º

59

INTERESSADO

ALTRAN

ESCLARECIMENTO SOLICITADO
Artigo 6.º Prazo para a apresentação das propostas
Nos termos da alínea 1 referente à data limite de entrega de propostas
é referido que devem se entregues até ao dia 10/3/2013, enquanto na
plataforma é indicado o dia 11/03/2103.
Questão:
A data que devemos considerar é a que consta no programa do
concurso, ou seja, o dia 10/03/2013?
Tendo presente que documento exigido na alínea c) do n.º 1 do artigo
8.º do Programa de Concurso diz respeito a qualificação detida pelo
concorrente, em que disposição do artigo 57.º do CCP se deve
considerar inserida?

RESPOSTA
Efetivamente o prazo termina no dia 10/3/2013, mas por se tratar de
um domingo transmite-se para o dia útil seguinte (11/3/2013), nos
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 72.º do Código do Procedimento
Administrativo. De forma a permitir que fossem apresentadas
propostas até ao dia 11/3 a plataforma foi parametrizada com essa
data.
Alínea c) do n.º 1 do artigo 57.º: «c) Documentos exigidos pelo
programa do procedimento que contenham os termos ou condições,
relativos a aspetos da execução do contrato não submetidos à
concorrência pelo caderno de encargos, aos quais a entidade
adjudicante pretende que o concorrente se vincule».

60

CAPGEMINI

61

CAPGEMINI

Devem os concorrentes apresentar juntamente com os documentos da
Não constitui lapso. O certificado deve ser apresentado com a
sua proposta o certificado indicado na supra referida alínea c), ou tal
proposta.
exigência resulta de lapso?

CAPGEMINI

Não constitui igualmente lapso o exigido no n.º 5 do mesmo artigo 8.º
Não constitui lapso. O certificado deve ser apresentado com a proposta
do Programa de Concurso, uma vez que se refere aos documentos da
e não se refere nem a documentos de prévia qualificação, uma vez que
proposta a apresentar e não aos de prévia qualificação ou posterior
as propostas não serão avaliadas ou pontuadas de acordo com essa
habilitação?
certificação, nem se trata de um documento de habilitação.

CAPGEMINI

Tendo em consideração o programa do procedimento, os documentos
referentes à apresentação dos atributos da proposta cingem-se
somente ao documento denominado anexo i – Proposta de preço. Os
concorrentes devem apresentar o referido documento em formato
Excel ou, poderão apresenta-lo em formato pdf, gostaríamos que nos
precisassem o vosso entendimento e o formato pretendido para o
efeito?

62

63

A alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do programa de concurso estabelece
quais os documentos que constituem a proposta e em que formato:
«Proposta de preço elaborada utilizando o formulário do Anexo I ao
presente programa de concurso, que deve ser enviada em ficheiro no
formato Excel, com a designação “Proposta_ [designação_empresa].
xls”. Neste sentido a proposta de preço deve ser entregue em formato
Excel, utilizando o formulário do anexo I ao programa de concurso.
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N.º

64

65

INTERESSADO

CAPGEMINI

CAPGEMINI

ESCLARECIMENTO SOLICITADO
Tendo em consideração a cláusula 3º do caderno de encargos
gostaríamos que nos precisassem o enquadramento que está a ser
atendido no ponto 3º - denúncia do contrato - O enquadramento que
está a ser considerado nesta cláusula corresponde às situações
previstas nos art. 334 e 335 do Código dos contratos públicos?
Gostaríamos que nos clarificassem o enquadramento legal tido em
consideração nesta cláusula a constar no futuro acordo quadro, e em
que condições e situações as partes poderão denunciar o seu vínculo ao
acordo quadro?
Tendo em consideração as alíneas e) e g) da cláusula 5 do caderno de
encargos – gostaríamos que nos clarificassem o alcance das condições
expressas nessas alíneas, tendo em consideração o regime substantivo
definido na Parte III - Regime substantivo dos contratos administrativos
do código dos contratos públicos:
e) Analisar e levar em consideração todas as situações e circunstâncias
relevantes para a execução dos contratos, incluindo, entre outras e a
título meramente exemplificativo, a informação prévia necessária, as
circunstâncias de modo, tempo e lugar e os meios de modo a
salvaguardar que os serviços serão prestados nos termos contratados,
sem hiatos, falhas ou interrupções que pudessem ter sido previstas?
6.1 A condição supra indicada será delimitada objectivamente e
substantivamente no clausulado dos futuros cadernos de encargos dos
procedimentos executados ao abrigo do Acordo quadro? Trata-se de
uma condição com alcance genérico, que posteriormente será alvo de
delimitação pelos termos e condições relativos a aspectos de execução
não submetidos à concorrência, é correcto este entendimento?
g) “Garantir, a todo o momento, a correcta, completa e adequada
articulação e compatibilização entre os serviços prestados e a
finalidade a que os mesmos se dirigem com outros serviços ou outras
finalidades que com eles estejam ou possam estar em relação, de modo
a não afectar negativamente quaisquer outros serviços, produtos ou

RESPOSTA

A denúncia prevista na cláusula 3.º das cláusulas jurídicas nada tem que
ver com a resolução do contrato, mas sim com a possibilidade de
oposição à sua renovação.
As condições em que as partes podem resolver o contrato, além das
situações que se encontram previstas na cláusula 13ª das cláusulas
jurídicas, são as que resultam da lei.

As obrigações previstas nas alíneas e) e g) da cláusula 5ª das cláusulas
jurídicas é uma obrigação genérica que poderá ser desenvolvida nos
procedimentos ao abrigo do acordo quadro mediante a determinação,
em concreto, do serviço a prestar.
Relativamente à questão 6.3 deve ser assegurado o correto
funcionamento dos interface que constituam âmbito do serviço a
prestar e de forma a garantir a compatibilização dos serviços prestados
com os serviços, soluções ou produtos com os quais deve existir
integração e em conformidade com a arquitetura que for definida nos
procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro.
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soluções dos contraentes públicos, assumindo, em cada momento, o
respetivo risco de interface;”
6.2 A condição supra indicada será delimitada objectivamente e
substantivamente no clausulado dos futuros cadernos de encargos dos
procedimentos executados ao abrigo do Acordo quadro? Trata-se de
uma condição com alcance genérico, que posteriormente será alvo de
delimitação pelos termos e condições relativos a aspectos de execução
não submetidos à concorrência, é correcto este entendimento?
6.3 Tendo em consideração a natureza dos serviços em apreço neste
acordo quadro, gostaríamos que nos clarificassem o alcance da
expressão seguinte: “assumindo em cada momento o respectivo risco
de interface” ?
Tendo presente o Artigo 19.º do programa do procedimento Assinatura electrónica, gostaríamos que nos precisassem se é admitido
o envio de ficheiros, em que a assinatura electrónica incidirá sobre o
ficheiro zip, assinatura essa que será estendida a todos os documentos
agrupados, nomeadamente ficheiros Excel, aquando do carregamento
dos referidos ficheiros na plataforma? – é correcto este entendimento?
Tendo em consideração os formulários presentes na plataforma de
electrónica de contratação, gostaríamos que nos confirmassem se
existe prazo de execução a ser considerado pelos concorrentes, se sim
qual o prazo a ser colocado na plataforma?
Tendo em consideração o art. 3º DL 37/2007 de 19 de Fevereiro
diploma que regula o sistema nacional de compras públicas, onde se
encontra definido o âmbito subjectivo do sistema nacional de compras
públicas, é referido nesse artigo entidades compradoras vinculadas e
entidades compradoras voluntárias, porém ao analisar-se o teor da
alínea c) da cláusula 1º do caderno de encargos é referido a utilização
facultativa do acordo quadro - Gostaríamos que nos clarificassem o
alcance do âmbito subjectivo que está a ser considerado neste

RESPOSTA

O Júri desconhece a possibilidade de assinatura do ficheiro zip, mas se
tecnicamente for possível e desde que a assinatura eletrónica utilizada
cumpra com o disposto no artigo 19.º do programa de concurso
(nomeadamente os n.ºs 2 e 3) nada há a opor.

Os formulários da plataforma não serão analisados pelo Júri. Os únicos
documentos que o Júri irá analisar são os exigidos no programa de
concurso.
Conforme estabelecido nos n.ºs 4 e 5 do programa de concurso e n.ºs 3
e 4 da cláusula 2ª das cláusulas jurídicas do caderno de encargos, o
acordo quadro é de utilização facultativa para as UMC e entidades
adquirentes, pelo que estas entidades não têm obrigatoriamente de
celebrar contratos ao seu abrigo.
A definição do que são UMC e entidades adquirentes para efeitos do
acordo quadro é a que consta da cláusula 1ª das cláusulas jurídicas.
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RESPOSTA

procedimento, bem como o grau de compromisso à alínea 4) do art. 5º
do DL 37/2007 de 19 de Fevereiro ?
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Na alínea 4 da Cláusula 11ª do caderno de encargos é referida a
prerrogativa seguinte:” A alteração não pode conduzir à modificação
do objeto principal do acordo quadro nem configurar uma forma de
impedir, restringir ou falsear a concorrência garantida na fase de
formação do mesmo” - Que tipo de alterações estão a ser consideradas
nesta alínea do caderno de encargos?
Na Cláusula 14ª do caderno de encargos, Cessão da posição contratual
e subcontratação – é referida que a subcontratação obedece ao
disposto nos artigos 319.º a 321.º do CCP, contudo no caderno de
encargos não é feita qualquer delimitação ao âmbito da
subcontratação, tratando-se de um acordo quadro, é correcto o
entendimento de que os concorrentes podem subcontratar sem que
haja qualquer restrição ou delimitação face à dimensão, âmbito, % do
valor do contrato? – é correcto este entendimento?
Se, após aprovação de uma subcontratação pela entidade adjudicante,
se vier a revelar qualquer incumprimento por parte do Prestador de
Serviços, este fica somente obrigado a fazer cessar a subcontratação,
não há possibilidade de proceder-se à substituição do subcontratado?

Trata-se de uma possibilidade prevista na lei (cfr. artigo 313.º do CCP),
pelo que serão respeitados os procedimentos e limites previstos na lei,
caso seja necessário proceder a alguma alteração ao acordo quadro.

Os cocontratantes podem subcontratar desde que observados os
procedimentos e limites previstos nos artigos 319.º a 321.º do CCP e
nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro podem ser
estabelecidas limitações (em percentagem ou tipo de serviço) à
subcontratação.

Desde que observados os procedimentos e limites previstos nos
artigos319.º a 321.º do CCP, bem como dos que constam do caderno de
encargos do acordo quadro e do procedimento ao abrigo do acordo
quadro, o cocontratante pode subcontratar.

Nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro para os lotes
1, 2, 3, 5 e 9 que possam envolver matéria classificada pode ser exigido
aos co-contratantes um certificado de aptidão técnica para a prestação Se for exigida a credenciação só podem ser admitidos ao procedimento
desse tipo de serviços, é correcto o entendimento que nestes lotes lançado ao abrigo do acordo quadro os cocontratantes que a
poderá ser restringida a observância da concorrência, devendo detenham.
somente participar co-contratantes que possuam a prevista
certificação de aptidão técnica?
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Considerando a natureza do procedimento pré-contratual definido para
a formação do acordo quadro, gostaríamos que nos clarificassem o
vosso entendimento sobre a condição referida na questão anterior,
poderá haver observância de critério material no processo de
contratualização de alguns dos lotes previstos no caderno de encargos,
qual o enquadramento legal previsto no Código dos contratos públicos
que está a ser considerado para este efeito?
O acordo quadro abrange serviços de manutenção aplicacional às
soluções informáticas que se encontram previstas e afectas às
entidades elencadas no anexo i da resolução do conselho de ministros
48-2012?

RESPOSTA

A questão não configura um pedido de esclarecimento às peças do
procedimento.

Abrange os que estiverem no âmbito da prestação de serviços da
ESPAP.

Os contratos a serem celebrados ao abrigo do acordo quadro estão sob
condição do visto prévio previsto no Decreto-Lei n.º 107/2012, de 18 de
A questão não configura um pedido de esclarecimento às peças do
Maio?
procedimento.
Tendo em consideração o critério de adjudicação do procedimento de
formação do acordo quadro, existe preço base indicativo a ser
considerado para cada um dos lotes previstos no caderno de encargos?
Existem parâmetros base referentes aos preços unitários por perfil?

Tendo presente a alínea c) da Cláusula 8.ª do Programa de Concurso e
a alínea n) da Cláusula 5.ª da Parte I do Caderno de Encargos, é
correcto o entendimento que, se o concorrente recorrer a um
subcontratado para efeitos de demonstrar deter a certificação CMMIDEV, é necessária uma declaração do subcontratado, na qual este
assuma que se compromete a cumprir incondicionalmente as
prestações que lhe sejam subcontratadas?

Não existe preço base nem parâmetros base referentes aos preços
unitários por perfil, mas o preço apresentado vincula os adjudicatários
durante a vigência do acordo quadro, impossibilitando-os de apresentar
nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro preços
superiores aos que apresentaram na fase de formação do mesmo (cfr.
n.º 4 da cláusula 15.ª das cláusulas jurídicas).
Não. O concorrente é que deve deter a certificação. A este respeito
verificar as respostas n.ºs 18 e 40. À semelhança do que é exigido para
os agrupamentos, a apresentação de uma proposta com recurso a
entidade terceira (subcontratado) obriga a apresentação de certificado
pelo concorrente e subcontratado.
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RESPOSTA

Na alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Programa de Concurso solicita-se
que os concorrentes enviem um ficheiro com a designação
“CMMI_[designação da empresa].xls”. Podem por favor explicitar a A certificação poderá ser enviada em qualquer formato.
informação e o formato que este ficheiro deverá conter?
No n.º 1 da Cláusula 6.ª da Parte II do Caderno de Encargos é referido
que “o cocontratante obriga-se a ministrar formação aos
colaboradores da ESPAP, UMC ou entidades adquirentes, relativamente
aos serviços prestados”. Ainda, no n.º 2 daquela Cláusula é
estabelecido que “o cocontratante não poderá exigir qualquer quantia
adicional relacionada com a formação …”. É correcto o entendimento
que a entidade Adjudicante irá especificar, no âmbito dos
procedimentos lançados ao abrigo do Acordo Quadro, os parâmetros
que permitam ao Adjudicatário dimensionar o esforço de formação,
nomeadamente o número e perfil dos formandos?
Na Cláusula 9.ª da Parte II do Caderno de Encargos é referido que “o
período de garantia mínimo dos serviços prestados pelos
cocontratantes é de dois anos a contar da aceitação”. É correcto o
entendimento que a garantia não é aplicável às prestações
contratualizadas em regime de “bolsa de horas”, sendo apenas
aplicável às prestações contratualizadas em regime de “âmbito
fechado”, na medida em que só estas determinam a entrega de um
bem?
Tendo presente a referência a “consórcio” na epígrafe da Cláusula 20.ª
da Parte I do Caderno de Encargos, é correcto o entendimento que os
concorrentes que se apresentem em agrupamento podem constituir-se,
em caso de adjudicação, na modalidade jurídica de consórcio com
responsabilidade solidária?

Sim.

Aplica-se a ambos. A execução dos projetos Time & Materials assenta
na definição de âmbitos (tarefas, serviços a prestar) a serem realizados,
pelo que existirá também um período de garantia para os entregáveis/
produtos que forem produzidos.

Nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do CCP «em caso de adjudicação,
todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas estes,
devem associar-se, antes da celebração do contrato, na modalidade
jurídica prevista no programa do procedimento.» A modalidade
prevista no artigo 21.º do programa de concurso é o ACE em regime de
responsabilidade solidária (cfr. cláusula 20ª das cláusulas jurídicas do
caderno de encargos).
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ANEXO II
RETIFICAÇÕES
Acordo quadro para a prestação de serviços de consultadoria,
desenvolvimento e manutenção de software
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Epígrafe da Cláusula 20.ª das Cláusulas Jurídicas do Caderno de encargos:

Onde se lê:
«Cláusula 20.ª Consórcio»
Deverá ler-se:
«2 – Cláusula 20.ª Agrupamento»

Alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do Programa de Concurso:

Onde se lê:
«Para os lotes 2, 3, 5 e 8 os concorrentes devem demonstrar deter certificação CMMI-DEV (Capability
Maturity Model Integration for Development) no mínimo de nível 2, e para o lote 9 no mínimo de nível
3, sob pena de exclusão da proposta para os referidos lotes, que deve ser enviada em ficheiro com a
designação “CMMI_ [designação_empresa].xls”;»
Deverá ler-se:
«Para os lotes 2, 3, 5 e 8 os concorrentes devem demonstrar deter certificação CMMI-DEV (Capability
Maturity Model Integration for Development) no mínimo de nível 2, e para o lote 9 no mínimo de nível
3, sob pena de exclusão da proposta para os referidos lotes, que deve ser enviada em ficheiro com a
designação “CMMI_ [designação_empresa]”;»
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HP Enterprise Services Portugal, Lda
Rua dos Malhões, 4
Quinta da Fonte, Edifício D. Sancho I
2774-528 Paço D'Arcos
Portugal
www.hp.pt

PROCEDIMENTO PARA ACORDO QUADRO PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTADORIA,
DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Serviços de consultadoria funcional ou tecnológica, de desenvolvimento e manutenção evolutiva,
corretiva e preventiva de software (Lote n.º 9)

Exmos. Senhores,

HP Enterprise Services Portugal, Lda. (de ora em diante abreviadamente designada por “HPES”),
concorrente no procedimento concursal, lançado pela ESPAP, com vista à contratação de, entre
outros, “Serviços de consultadoria funcional ou tecnológica, de desenvolvimento e manutenção
evolutiva, corretiva e preventiva de software” (Lote n.º 9) no âmbito de “Acordo quadro para a
prestação de serviços de consultadoria, desenvolvimento e manutenção de software”, tendo sido
notificada do 2.º Relatório Preliminar, datado de 28 de Março passado, através do qual veio a ser
determinada a exclusão da proposta ao Lote n.º 9 da, ora, expoente, vem esta, pelo presente,
apresentar a sua:

PRONÚNCIA EM SEDE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA

O que faz nos termos e com os fundamentos seguintes:

A. CERTIFICAÇÃO CMMI-DEV (CAPABILITY MATURITY MODEL INTEGRATION FOR DEVELOPMENT)

1. Em reação ao legítimo direito de audiência prévia da concorrente Novabase Business
Solutions veio o Júri do Concurso, no seu 2.º relatório determinar a exclusão da HPES;

2. Ora, desde logo vejamos que, no ponto 3.2. do 2.º Relatório Preliminar, é dito que:

“Este concorrente [a HPES] apresentou proposta apenas ao lote 9.
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do PC a apresentação
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de proposta ao lote 9 obrigava à entrega de certificação CMMIDEV
de nível 3. Verifica-se, contudo, que a certificação entregue pelo
concorrente não cumpre com esta exigência, uma vez que a
certificação entregue não é emitida à empresa concorrente, mas sim
a várias empresas do grupo sediadas noutros países.”

3. Importará ver que o grupo empresarial de TI no qual se encontra inserida a HPES, o
Grupo Hewlett Packard, é um grupo de dimensão mundial,

4. Pelo que muitas das certificações emitidas em nome de uma sociedade deste grupo tem
como objetivo responder as necessidades dos seus clientes de forma global uma vez que
poderá ser apresentada, em sede de execução de serviços, respostas, por qualquer um
dos diversos centros de desenvolvimento do grupo HP, às necessidades de serviços de
um cliente num pais diferente daquele em que os serviços são entregues/prestados.

5. Com efeito, os centros de desenvolvimento de software HP estão interligados com os
Centros Globais de Desenvolvimento de Software da HP os quais são detentores das
certificações CMMIDEV e outras certificações.

6. Os Centros Globais HP são responsáveis pelo desenvolvimento, manutenção das
metodologias e modelos de desenvolvimento de software utilizados por todos os centros
HP ao nível mundial.

7. Neste sentido a HPES desenvolveu uma Plataforma – a Plataforma EDGE (Enabling
Delivery and Global Excellence) – a qual se encontra alinhada com os processos CMMi e
ITIL, para gestão e desenvolvimento de projetos aplicacionais a qual integra todos os
ativos de processos de negócios, bem como ativos de software de engenharia de
processos e que se aplica aos seus clientes, à escala global, em todas as empresas do
grupo HP (cfr.: Anexo I ao presente apresentado como anexo à Proposta da HPES).

8. Tal plataforma visa, e como referido no Anexo I (com sublinhado nosso):

“Esta plataforma tem por base uma abordagem e conceitos de
simplificação, standardização e partilha de processos/ferramentas
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comuns os quais são seguidos nos centros de desenvolvimento de
projetos aplicacionais da HP ES em todo o mundo.”

9. Plataforma esta, seguindo a citar o Anexo I, permite alcançar os seguintes desideratos:

“a) Uma visão integrada de todos os processos, metodologias e
ferramentas utilizados no desenvolvimento de projetos aplicacionais;
b) Aumento da eficiência dos projetos de desenvolvimento e melhoria
da qualidade dos entregáveis; c) Gestão mais eficiente e centralizada
das ferramentas de suporte aos projetos de desenvolvimento; e, d)
Criação de uma história que descreve de forma simples como são
desenvolvidas soluções de projetos aplicacionais com elevada
consistência e qualidade.”

10. Os objetivos da, in casu, certificação CMMI serão, resumidamente, conseguir demonstrar
que uma determinada entidade é (a) conhecedora e se encontra capacitada nas mais
recentes práticas standard da industrio, (b) detém um aumento de desempenho e
organização, (c) a capacidade para atingir determinados objetivos de negócio, (d) com
uma verificação e formação verificada com recurso a métodos inovadores na industria, (e)
com um código de conduta diferenciador e (f) com um contínuo desenvolvimento
profissional dentro da prática. (in http://certification.cmmiinstitute.com/).

11. Como facilmente se verá e será possível sem mais retirar pela análise ao Anexo I já
apresentado (logo conhecido do Júri do Concurso ab initio e que em nada presentemos
alterar): através da sobredita Plataforma EDGE, é possível à HPES alcançar todos e cada
um dos propósitos acima referidos,

Vejamos,

12. A Plataforma EDGE, mais bem descrita no Anexo I, permite:
a. A existência de ciclos (life cycles) para desenvolvimento de software aplicacional;
b. Uma variação tendo em vista o objeto especifico para cada ciclo; e (não menos
importante),
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c.

Permite ter a necessária base de qualidade que permite a obtenção das
certificações/registos CMMi, ISO:9001, etc.)

13. Na prestação dos serviços, como aqueles que se inserem no Lote 9, a HPES toma não só
por base toda a experiência das suas congéneres internacionais (que como acima
expusemos seguimos através da plataforma EDGE),

14. Como ainda, os serviços poderiam vir a ser prestados por via de tais sociedades que,
como aceite pelo Júri, se encontram devidamente certificadas,
15. E que dessa forma entendemos que supririam as necessidades formais constantes dos
documentos Concursais e que foram, atempadamente, remetidas com a Proposta da
HPES e que seriam demonstradas no momento da eventual solicitação de subcontratação.

Nestes termos, e nos mais de Direito, deve a
segunda decisão preliminar de V. Exas. ser
alterada sendo, como requerido no pedido
acima avançado, readmitida a Proposta da
HPES e valorada em conformidade.

Paço d’Arcos, 9 de Abril de 2013,

Pela HP Enterprise Services Portugal, Lda.,

_____________________
Joana Albuquerque
Procuradora
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Anexo I

CMMI_Acordo Quadro
para prestação de serviços de consultadoria desenvolvimento
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