CONCURSO PÚBLICO PARA O ACORDO QUADRO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SERVIÇOS
CONEXOS

ATA N.º 1 DO JÚRI

Ata n.º 1
Nos dias 25, 28, 29, 30 e 31 de outubro e dias 1 e 4 de novembro reuniu, na Entidade de Serviços
Partilhados da Administração Pública, I.P. (ESPAP), o Júri do concurso público para o acordo quadro de
licenciamento de software e serviços conexos, estando presentes os membros: Artur Trindade Mimoso,
presidente do Júri, Isabel Martins, 1.ª vogal efetiva e Sofia Botelho, 2.ª vogal efetiva.
Da ordem de trabalhos para a reunião constava a apreciação dos pedidos de esclarecimento dos
interessados e retificações a efetuar às peças do procedimento, considerando a delegação de
competências no Júri efetuada por Deliberação do Conselho Diretivo da ESPAP de 1/10/2013.
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. O Júri decidiu ainda disponibilizar
novamente as peças do procedimento (programa de concurso, caderno de encargos e anexo A ao
caderno de encargos) com redação consolidada em virtude das retificações efetuadas e identificadas no
anexo 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.

Artur Trindade Mimoso
Direção de Compras Públicas
Diretor
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ANEXO I
ESCLARECIMENTOS
ACORDO QUADRO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS

N.º

Empresa

AMBISIG - AMBIENTE E
SISTEMAS DE
1
INFORMAÇÃO
GEOGRAFICA, S.A.

Pedido de Esclarecimento

Resposta
Trata-se um procedimento que conduzirá à celebração
de acordo quadro que regulará relações contratuais
1. É correto o entendimento de que o mesmo trata-se de uma futuras entre os cocontratantes e as entidades
espécie de pré-qualificação para posterior participação em vinculadas e voluntárias ao Sistema Nacional de
concursos / convites lançados pela ESPAP, a exemplo do que Compras Públicas. A Entidade de Serviços Partilhados
existe na plataforma da Agência Nacional de Compras Públicas? da Administração Pública, I.P. sucede à Agência
Nacional de Compras Públicas, E.P.E. como entidade
gestora do SNCP.

AMBISIG - AMBIENTE E
SISTEMAS DE
2
INFORMAÇÃO
GEOGRAFICA, S.A.

2. É correto o entendimento de que é permitido concorrer a apenas
Sim.
alguns lotes em cada grupo?

AMBISIG - AMBIENTE E
SISTEMAS DE
3
INFORMAÇÃO
GEOGRAFICA, S.A.

3. É correto o entendimento de que não é necessário enviar
nenhum tipo de memória descritiva dos produtos, sendo a
proposta técnica constituída unicamente pelos ficheiros Anexo II
e Anexo III?

AMBISIG - AMBIENTE E
SISTEMAS DE
4
INFORMAÇÃO
GEOGRAFICA, S.A.

4. Sendo o software apresentado de propriedade do concorrente,
ou seja, tendo os produtos propostos sido desenvolvidos pelo
próprio concorrente, é possível especificar melhor qual o teor e
Se o concorrente é proprietário do software proposto
do que se trata exatamente o documento abaixo solicitado:
poderá apresentar documento comprovativo da
titularidade do mesmo.
“Documento comprovativo de autorização pelo titular do registo da
marca ou do titular dos direitos de autor para a representação ou
comercialização em Portugal de cada produto proposto”.

As propostas devem ser constituídas pelos
documentos identificados no artigo 7.º do programa
de concurso, não sendo necessária apresentação de
memória descritiva.

N.º

Empresa

5 VILT - PORTUGAL, S.A.

6 VILT - PORTUGAL, S.A.

7 VILT - PORTUGAL, S.A.

8 VILT - PORTUGAL, S.A.

Pedido de Esclarecimento

Resposta
Nos termos previstos no n.º 3 do artigo 14.º do
programa de concurso, entende-se como produtos
No ponto 3 do artigo 14 encontra-se a definição de "produto
idênticos os produtos com designação comercial e part
idêntico". De acordo com esta definição, dois produtos do mesmo lote
number idênticos, apenas quando exista part number
que tenhan características técnicas idênticas mas de fabricantes de
do fabricante. Para o efeito, o Júri poderá solicitar aos
software diferentes não são considerados produtos idênticos?
concorrentes
documentos
comprovativos
da
denominação comercial apresentada a concurso.

Qual é a plataforma electrónica do SNCP?

A VILT vai se candidatar como entidade cocontratante no acordo
quadro. A VILT é revendedora das licenças de softwares da OpenText,
da EMC, da Oracle e da Sinequa. Tanto a EMC como a OpenText,
como a Oracle e a Sinequa prestam serviços de suporte 24 x 7 por
email, web ou telefone. A VILT ainda não tem direito de revenda dos
serviços de suporte da Oracle, EMC e Sinequa. A VILT só tem direitos
de revenda dos serviços de suporte da OT. Posto isto, a VILT não tem
a capacidade de vender serviços de suporte de Oracle, EMC e Sinequa.
Apesar da VILT não poder vender esses serviços de suporte, a VILT
pode colocar no acordo quadro as licenças de software da Oracle,
EMC e Sinequa?
No anexo I temos de enumerar todos os documentos que constituem
a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas
alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º do CCP. A
resposta da VILT para este CE vai ser feita fazendo o upload dos
anexos I, II e III. A VILT tem de enumerar os anexos II e III no anexo I?
Perguntamos isto porque as regras determinam que a reposta ao CE

Atualmente a plataforma do SNCP é a que está a ser
utilizada
para
este
procedimento
(https://concursos.espap.pt).

Os concorrentes podem propor qualquer produto
desde que apresentem documento comprovativo de
autorização pelo titular do registo da marca ou do
titular dos direitos de autor para a representação ou
comercialização em Portugal de cada produto
proposto, nos termos previstos na alínea d) do n.º 1 do
artigo 7.º do programa de concurso.

O concorrente deverá apresentar todos os
documentos previstos no artigo 7.º do programa de
concurso. Na declaração que consta do anexo I ao
programa de concurso o concorrente pode indicar os
demais documentos que apresenta e que constituem a
sua proposta.

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
seja feita preenchendo obrigatóriamente pelo menos estes 3 anexos.

Resposta

Ao preencher o anexo II temos de indicar o idioma do produto. Tratase do idioma da User Interface, da apresentação da aplicação?

9 VILT - PORTUGAL, S.A.

10 VILT - PORTUGAL, S.A.

11 VILT - PORTUGAL, S.A.

12 VILT - PORTUGAL, S.A.

Ao preencher o anexo II temos de indicar o idioma do produto. Se o Deve preencher com todos os idiomas de interface
produto suportar vários idiomas temos de indicar todos os idiomas?
com o utilizador da apresentação da aplicação que são
suportados.
Ao preencher o anexo II temos de indicar o idioma do produto. Se o
produto suportar vários idiomas podemos indicar que o produto é
multi idioma?
O preço do serviço de instalação deverá ser
No anexo II temos a oportunidade de apresentar preços por apresentado de acordo com o solicitado no anexo III
subscrição das licenças. Qual é a unidade a que se refere esta opção do programa de concurso, ou seja, em relação com a
de licenciamento? utilizadores? nomeados? concorrências?
unidade de licenciamento proposta para o produto
concreto.
No anexo II cada produto tem várias opções de licenciamento. Caso
Deve colocar todas as opções de licenciamento no
um produto possa ser vendido de duas formas (por ex. licenças
mesmo produto, exceto nas situações em que a
perpétuas e subscrição de licenças) temos de criar 2 produtos
modalidade de licenciamento determine que se trata
diferentes para cada um dos modelos de licenciamento? Ou
de um produto diferente.
colocamos as duas opções de licenciamento no mesmo produto?
Se a VILT colocar as licenças de um produto no acordo quadro então Considerando os fatores de apreciação das propostas
tem de fornecer serviços de assistência pós venda?
descritos no artigo 14.º do programa de concurso, os
concorrentes devem indicar nas suas propostas o
Se a VILT colocar as licenças de um produto no acordo quadro então preço de instalação e de assistência pós-venda para
tem de fornecer serviços de instalação?
todos os produtos propostos, garantindo-se, assim, a

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

Resposta
comparabilidade das propostas para efeitos de
Se a VILT colocar as licenças de um produto no acordo quadro então ordenação e adjudicação.
tem de fornecer serviços de upgrade?
Se a VILT colocar as licenças de um produto no acordo quadro então
tem de fornecer serviços de migração?

13 VILT - PORTUGAL, S.A.

Normalmente o serviço de manutenção de um fabricante de software
inclui assistência de pós venda e continudade do produto. Não se
vende a assistência de pós venda separada da continuidade do
produto. Como é que sugerem que se preencha o ANEXO II quando
isto se verifica?

14 VILT - PORTUGAL, S.A.

No anexo II temos a oportunidade de apresentar preços por
subscrição das licenças. A unidade deste modelo de licenciamento
pode ser volume?

PARTNER SOLUTIONS SOLUÇÕES DE
15
TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S. A.

1) Os produtos a incluir em cada lote têm que endereçar, na sua
totalidade, as especificações técnicas identificadas?

Considerando que na componente “serviços de
assistência pós-venda” do critério de adjudicação
previsto no artigo 14.º do programa de concurso
apenas releva o valor apresentado na proposta para a
“Modalidade 24h x 7d”, este é o único campo de
preenchimento obrigatório onde poderá constar, caso
o concorrente assim entenda, o valor relativo ao
serviço de continuidade do produto.
Nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do caderno de
encargos, os produtos a incluir neste acordo quadro só
poderão ser aceites na tipologia de licenciamento em
volume, não podendo ser apresentados produtos
comercializados a retalho ou pré-instalados em
equipamentos.
Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do caderno de
encargos,
os
produtos
apresentados
pelos
cocontratantes devem cumprir todas as condições e
especificações técnicas mínimas constantes do
presente acordo quadro.

N.º

Empresa

PARTNER SOLUTIONS SOLUÇÕES DE
16
TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S. A.

Pedido de Esclarecimento

Resposta

Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do programa de
2) Para produtos próprios que não possuam partnumber formal,
concurso o concorrente só deve indicar part number
deverá ser criado para identificar o produto?
caso exista part number do fabricante.

VODAFONE PORTUGAL 17 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

Programa do concurso
Artigo 14º
Ponto 3.
1ª É referido neste ponto que serão adjudicadas, por lote, as
melhores 5 propostas de preço para produtos idênticos. É nosso
entendimento que, caso existam propostas com produtos que não
tenham uma designação comercial e part number idênticos, serão
adjudicadas as melhores 5 propostas de cada produto, estamos
correctos no nosso entendimento?

VODAFONE PORTUGAL 18 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

2ª Será possível responder a um Lotes com dois ou mais produtos
complementares que cumpram em conjunto todos os requisitos
técnicos apresentados?

Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 14.º do programa
de concurso, serão adjudicadas, por lote, as 5
melhores propostas de preço para produtos idênticos,
entendendo-se estes como produtos com designação
comercial e part number idênticos, apenas quando
exista part number do fabricante, e que cumpram com
as especificações técnicas do respetivo lote. O critério
“designação comercial” e o critério “part number” só
são cumulativos quando o part number seja indicado
pelo fabricante. Quando tal não aconteça são
considerados produtos idênticos os que tenham a
mesma designação comercial.
Nos termos do n.º 5 do artigo 14.º do programa de
concurso não é permitida a inclusão de propostas
condicionadas à aquisição de produtos no mesmo lote
ou em lotes diferentes. Adicionalmente, nos termos do
n.º 2 do artigo 26.º do caderno de encargos, os
cocontratantes devem cumprir todas as condições e
especificações técnicas mínimas constantes do
presente acordo quadro.

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

Resposta

VODAFONE PORTUGAL 19 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

3ª Pode ser respondido um lote com apenas um produto que
responda parcialmente aos requisitos apresentados sem que a Confira-se respostas n.º 15 e 18.
proposta seja excluída?

VODAFONE PORTUGAL 20 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

4ª O part number apresentado na resposta dos concorrentes tem que
garantir o cumprimento de todas as especificações técnicas do Confira-se respostas n.º 15 e 18.
respectivo lote?

VODAFONE PORTUGAL 21 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

VODAFONE PORTUGAL 22 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

Uma firewall layer 2, ou transparente, é colocada na
mesma rede, VLAN, a ser analisada, não fazendo
qualquer tipo encaminhamento dos pacotes. Analisa o
Anexo A do Caderno de Encargos
tráfego que entra numa interface, executa as
Lote 24
verificações previamente definidas, em seguida, passa
Firewall Layer 2
o tráfego para a interface de saída com o MAC5ª Quais as funcionalidades pretendidas? Explicitar o âmbito desta
address, origem e destino inalterado. Pode examinar
especificação.
as informações do fluxo de dados em qualquer camada
e tomar decisões baseadas em IP src / dest , porto, tipo
de aplicação.
Uma firewall layer 3 Analisa o tráfego que entra numa
interface, executa as verificações previamente
definidas nas ACL, em seguida, passa o tráfego para a
Firewall Layer 3
interface de saída. Examina as informações do fluxo de
6ª Quais as funcionalidades pretendidas? Explicitar o âmbito desta
dados em qualquer camada e toma decisões baseadas
especificação.
em IP src / dest, porto, tipo de aplicação. Tem também
como função de gateway das diversas redes nela
inseridas, executa o encaminhamento dos pacotes.

N.º

Empresa

VODAFONE PORTUGAL 23 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

Pedido de Esclarecimento

Resposta
Pretende-se que a firewall possa fazer a inspeção do
pacote nas diversas camadas do modelo OSI, podendo
tomar decisões de abertura de portas dinamicamente.
Alguns protocolos, TCP e UDP necessitam de abertura
de portas secundárias para a realização da
comunicação. A sessão da ligação é iniciada num porto
conhecido e é requerida a abertura de uma porta
Firewall Protocol
secundária para a realização da comunicação (e.g. FTP,
7ª O que é pretendido? Filtrar serviços baseados nestes protocolos?
porta tcp/21 e a transferência de dados é feita na
Explicitar o âmbito desta especificação.
tcp/20).
Quando ativamos a inspeção do pedido de um
determinado serviço que usa portas atribuídas
dinamicamente, a firewall verifica as sessões para
identificar as atribuições de portas dinâmicas, e
permite a troca de dados sobre essas portas para a
duração da sessão específica.

VODAFONE PORTUGAL 24 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

Linkaggregation – agregação de links. É a capacidade
Link aggregation
de poder agregar dois ou mais links físicos.
8ª Explicitar o âmbito desta especificação, ou seja, o que é pretendido
Permite o aumento da capacidade de transmissão.
em termos de segurança a partir da agregação de links.
Implementa alta disponibilidade e redundância.

VODAFONE PORTUGAL 25 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

Link failure detection
É a capacidade dos equipamentos detetarem falhas
9ª Explicitar o âmbito desta especificação, ou seja, o que é pretendido
nos links.
em termos de segurança a partir da detecção de falhas no link

N.º

Empresa

VODAFONE PORTUGAL 26 COMUNICAÇÕES
PESSOAIS, S.A.

27

GLINTT - TECHNOLOGY
ENABLED SERVICES, S.A.

28

GLINTT - TECHNOLOGY
ENABLED SERVICES, S.A.

29

GLINTT - TECHNOLOGY
ENABLED SERVICES, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Lote 26
Monitorização e registo de actividades suspeitas
10ª Qual o âmbito abrangido por "actividades suspeitas"?
Programa de Concurso
1 - Especificações técnicas dos produtos / programas a incluir nos
lotes
No artigo 7º ponto 2 é referido que os concorrentes podem
apresentar vários produtos para cada lote desde que os mesmos
cumpram com as especificações técnicas exigidas no lote respetivo. A
questão que gostaríamos de ver esclarecida é se os produtos
propostos deverão cumprir com todas as especificações técnicas
apresentadas no Anexo A do CE ou se poderõo apenas cumprir com
uma parte das mesmas.
2 - Preço do suporte pós venda e da instalação indexado ao preço da
licença
No Concurso Público que esteve na génese e que regulamentou os
Acordos Quadro de 2009 o preço do suporte pós venda e da
instalação nao podia ser superior ao preço para o Estado de aquisição
da licença em 20% e 10% respectivamente. Gostaríamos de saber se
existe algum valor máximo imposto para estes dois tipos de serviços.
Caderno de encargos
1 - Imposição de limite mínimo de licenças a adquirir
No artigo 26º ponto 5 é referido que não pode ser imposto um limite
mínimo de licenças a adquirir pelas entidades. Gostaríamos de saber
se a impossibilidade de estabelecer este limite também se aplica aos
produtos onde associado ao licenciamento do servidor estão

Resposta
Dentro das atividades suspeitas, temos como exemplos
a deteção de scan de redes, pedidos consecutivos de
autenticação falhadas, etc.
Pretende-se que o equipamento tenha a capacidade
de detetar este tipo de situações, guardar o registo dos
eventos.

Confira-se respostas n.º 15 e 18.

As peças do procedimento não fixam qualquer valor
máximo para o preço dos serviços.

Nos termos da alínea e) do artigo 5.º do caderno de
encargos, os cocontratantes não podem apresentar
propostas condicionadas ou que possam ter custos
indiretos ou futuros relacionados com a solução
tecnológica proposta que não se encontrem previstos
nos procedimentos pré-contratuais.

N.º

30

Empresa

GLINTT - TECHNOLOGY
ENABLED SERVICES, S.A.

31

GLINTT - TECHNOLOGY
ENABLED SERVICES, S.A.

32

GLINTT - TECHNOLOGY
ENABLED SERVICES, S.A.

Pedido de Esclarecimento
integradas um conjunto pré-determinado de licenças de desktop ou
utilizador não dissociáveis do mesmo Part Number.

2 - Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital ( RNID )
No artigo 27º ponto 2 é referido que o software deve obedecer ao
Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital. Gostaríamos
que nos informassem sobre qual é o processo adoptado para
verificação deste requisito e se deverá ser apresentado algum
documento de prova deste cumprimento.

Resposta

Nas peças deste procedimento não é exigido a
apresentação de qualquer comprovativo relativamente
ao
cumprimento
do
Regulamento
de
Interoperabilidade. As normas técnicas que os
produtos devem obedecer, bem como a competência
para as verificar, devem ser averiguadas na legislação
sobre esta matéria.

3 - Modalidades de contratação dos bens
No artigo 23º ponto 1 alínea b) é referido que na Subscrição online as
licenças adquiridas podem ser utilizadas pelo período contratado o
aual deve ter a duração máxima de 1 ano... Uma vez que o preço Sim.
solicitado no Anexo III diz respeito a uma anuidade gostaríamos que
nos confirmassem se são aplicáveis duodécimos desta anuidade em
caso de uma adjudicação por um período de tempo inferior a 1 ano.
Nos termos do artigo 259.º do CCP, para a formação de
4 - Obrigações das entidades adquirentes
contratos a celebrar ao abrigo do acordo quadro a
No artigo 21º ponto 1 é referido que nos procedimentos ao abrigo do
entidade adjudicante deve dirigir convite aos
acordo quadro as entidades adquirentes devem convidar os
cocontratantes do acordo quadro que reúnam as
cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do qual será
condições necessárias para a execução das prestações
lançado o procedimento...Gostaríamos de saber se este dever é
objeto desses contratos.
efectuado apenas ao nível dos lotes ou se porventura as entidades
Nos termos previstos no n.º 8 do artigo 21.º do
adquirentes podem expressamente solicitar proposta para um
caderno de encargos, nos procedimentos ao abrigo do
produto / Part Number especifico que seja parte integrante de um
acordo quadro as entidades adquirentes devem prever
determinado lote.
as especificações técnicas dos bens e serviços a

N.º

33

Empresa

GLINTT - TECHNOLOGY
ENABLED SERVICES, S.A.

Pedido de Esclarecimento

5 - Lote 68 – Pacotes de software
No artigo 2º um dos grupos de software identificados é o grupo 9 –
Pacotes de Software. Gostaríamos de saber se existe um número
limite de produtos nos lotes 1 a 67 que possa integrar cada um destes
pacotes e se esses produtos devem ou não obrigatóriamente
pertencer ao mesmo grupo ou ao mesmo lote.
1. Pela natureza de algumas das soluções de software terem um
caracter crítico para as organizações, alguns fabricantes
desenvolveram soluções em que o Hardware (appliances) é parte
integrante da solução.
Nesse sentido será possível apresentar a V.Exas. valores para estas
soluções em que o Hardware, fazendo parte da solução, é oferecido?

Resposta
adquirir por referência às constantes no presente
acordo quadro ou outras especificações técnicas
relevantes em virtude das particularidades da
necessidade aquisitiva e, em todo o caso, cumprindo
com o disposto no artigo 49.º do CCP.

Não há limite, mas os produtos incluídos no pacote
devem ser produtos propostos nos lotes (1 a 67).

Nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do caderno de
encargos, não podem ser apresentados produtos préinstalados em equipamentos. Este procedimento não
contempla a aquisição, gratuita ou onerosa, de
hardware.

34

RELOAD - CONSULTORIA
INFORMÁTICA, LDA

35

RELOAD - CONSULTORIA
INFORMÁTICA, LDA

2. No Lote 68 poderão ser apresentados bundles de Software onde se Este procedimento não contempla a aquisição, gratuita
inclua a componente de hardware?
ou onerosa, de hardware.

RELOAD - CONSULTORIA
INFORMÁTICA, LDA

Tem de apresentar documento comprovativo de
3. Quando se é apenas representante (resseler) e não o fabricante autorização pelo titular do registo da marca ou do
que tipo de documento será necessário apresentar? Serve apenas a titular dos direitos de autor para a representação ou
carta em como podemos revender o produto ou é necessária também comercialização em Portugal de cada produto
a carta do registo de marca na europa, propriedade intelectual?
proposto, conforme alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º do
programa de concurso.

36

N.º

Empresa

CYBERGAL - GESTÃO,
37 INFORMÁTICA E
SERVIÇOS, LDA.

PSE - PRODUTOS E
38 SERVIÇOS DE
ESTATISTICA LDA

39

NLS - NEW LINK
SOLUTIONS, S. A.

Pedido de Esclarecimento
CE - Artigo 28.º, n.º 3
Os serviços de assistência pós-venda têm de ser prestados a licenças
já instaladas no cliente, e que não tendo sido adquiridas ao abrigo do
Acordo Quadro estão fora do contrato inicialmente proposto?
Se sim, pode ser accionado um serviço de assistência pós-venda de
continuidade de produto ppara uma licençã que não foi adquirida ao
abrigo do Acordo Quadro? Ou seja, pode a entidade adquirente
proceder à aquisição de 1 licença com serviço de assistência pósvenda na modalidade de continuidade de produto e solicitar updates
correctivos e updates para outras 50 licenças já instaladas?
Na elaboração da proposta na Plataforma, é solicitado em "Mapa de
Quantidades", o preço unitário para cada lote. Como esta informação
consta do Anexo III, e podem existir mais que um produto por lote,
pode o concorrente colocar o valor zero(0) nesta opção ?

Resposta

Os serviços de assistência pós-venda fazem parte do
objeto do acordo quadro e podem ser adquiridos ao
abrigo do acordo quadro isoladamente ou em conjunto
com licenças e outros serviços conexos.

Para efeitos de análise das propostas de preço deverá
ser preenchido o anexo III, de acordo com o artigo 8.º
programa de concurso.

Também em "Formulário Principal", é solicitado o valor de proposta
por lote. Tal como atrás referido e como o concorrente tem essa
informação no Anexo III, pode o valor ser colocado com zero(0) ?
1. O artigo 7.º, n.º 1, alínea d) do Programa do Procedimento, exige
que os concorrentes apresentem documento comprovativo de
autorização pelo titular do registo da marca ou do titular dos direitos
de autor para a representação ou comercialização em Portugal de
cada produto proposto.
O documento deverá ser acompanhado de tradução.
Atendendo a que, tratando‐se de produtos internacionais, o referido
documento comprovativo possa estar redigido na língua inglesa,
pretende‐se que o júri do concurso esclareça se aquele deverá ser
acompanhado de tradução legalizada.

N.º

40

Empresa

NLS - NEW LINK
SOLUTIONS, S. A.

41

NLS - NEW LINK
SOLUTIONS, S. A.

42

NLS - NEW LINK
SOLUTIONS, S. A.

Pedido de Esclarecimento
2. O artigo 7.º, n.º 2 do Programa do Procedimento, refere que os
concorrentes podem apresentar vários produtos para cada lote desde
que os mesmos cumpram com as especificações técnicas exigidas no
lote respetivo.
Pretende‐se que o júri do concurso esclareça se cada produto
proposto deve cumprir a totalidade das especificações técnicas dos
programas a incluir por lote constantes do Anexo A ao Caderno de
Encargos. Veja‐se, por exemplo, o Lote 57 – CAD, CAM e CAE.
Poderão ser propostos produtos que sejam apenas CAD? Ou apenas
CAM? Ou apenas CAE?
Caso a resposta dependa do lote em questão, em que lotes é que será
necessário que os produtos propostos cumpram a totalidade das
especificações técnicas?

Resposta

O lote 57 compreende três tipologias de produtos.
Para cada um destes tipos de produtos estão
identificadas as respetivas especificações. Nos demais
lotes os produtos a propor devem cumprir com a
totalidade das especificações técnicas exigidas no
anexo A do caderno de encargos.

O concorrente deverá apresentar o preço do produto
que cumpra com as especificações técnicas exigidas
para o lote independentemente de se tratar do
3. Existem produtos em que o preço de cada licença depende dos produto base ou produto base com módulos
módulos adquiridos.
adicionais.
Como deve ser apresentado o preço dos produtos no caso em que Nos termos da alínea e) do artigo 5.º do caderno de
existe um licenciamento base (obrigatório) e a possibilidade de encargos, os cocontratantes não podem apresentar
licenciamento de módulos adicionais (opcionais)?
propostas condicionadas ou que possam ter custos
indiretos ou futuros relacionados com a solução
tecnológica proposta que não se encontrem previstos
nos procedimentos pré-contratuais.
4. Existem produtos em que a aquisição do licenciamento de módulos
adicionais depende da aquisição do licenciamento dos módulos base.
Esta situação é muito frequente nos ERP’s.
Confira-se resposta n.º 41.
Pretende‐se que o júri esclareça como deve esta dependência ser
referenciada na proposta a apresentar pelos vários concorrentes.

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 43 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 44 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 45 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Questões sobre o Programa do Concurso:
Artº 7º - Regras de Apresentação de Propostas
Ponto 1 – alínea b)
- No que respeita ao preenchimento do Anexo II -> Deverão ser
identificados todos os representantes dos órgãos sociais ou apenas os
que assinam o Acordo?
Ponto 1 – alínea c)
- O que é considerado como “Documento comprovativo de
autorização pelo titular do registo da marca ou do titular dos direitos
de autor para a representação ou comercialização em Portugal de
cada produto proposto”?
- Como se garante que a autorização para representação ou
comercialização de cada produto é mesmo emitida pelo titular do
registo de marca ou direitos de autor, uma vez que ao contrário do
que acontecia do AQ anterior não é pedida a apresentação do registo
de marca emitida pelo INPI ?

Resposta
No preenchimento do anexo II o concorrente apenas
necessita de indicar os órgãos sociais, de direção ou
gerência que tenham poderes para obrigar a empresa.

Qualquer documento que comprove a autorização,
emitida pelo titular do registo da marca ou do titular
dos direitos de autor, para representar ou
comercializar o produto proposto.
O Júri poderá solicitar aos concorrentes quaisquer
esclarecimentos com vista à análise das propostas,
bem como proceder à consulta de registos que se
encontrem disponíveis online.

ITEN SOLUTIONS 46 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Ponto 1 – alínea d)
- É necessária uma declaração dos titulares dos direitos de software
para cada produto comercializado ou poderá ser apresentada uma
declaração única que indique todos os produtos a propor?

Se os produtos propostos são da mesma marca bastará
uma declaração por marca. Se os produtos propostos
são de várias marcas será necessária uma declaração
por marca.

ITEN SOLUTIONS 47 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Ponto 1 – alínea e)
- O que se entende por “documento comprovativo dos termos de
Pode ser apresentada a licença GPL ou outro
utilização do software”? Dado estamos a falar de fabricantes
documento que comprove os termos de utilização do
opensource deverá ser considerado documento que refira os direitos
software proposto.
de utilização do produto ou apenas, por exemplo, a licença GPL pela
qual estes produtos se deverão reger?

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 48 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Resposta
Artigo 8º - Proposta de Preço
No que respeita ao preenchimento do formulário principal da
proposta na Plataforma:
Confira-se resposta n.º 38.
- Qual o valor que deverá ser considerado quando do preenchimento
do formulário principal na Plataforma no que respeita a cada Lote?

ITEN SOLUTIONS 49 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

No que respeita ao preenchimento do Anexo III:
- Sendo os serviços de instalação, migração tecnológica, upgrade e
Confira-se resposta n.º 12.
assistência pós-venda, serem serviços de contratação opcional, será
obrigatório apresentar preços para todos estes serviços?

ITEN SOLUTIONS 50 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- No seguimento da questão anterior como poderão ser apresentados
valores para serviços de instalação por entidades que não tenham a
capacidade de implementar as soluções propostas mas tenham
autorização dos fabricantes para as comercializar? Como se
diferenciam neste aspecto os cocontratantes?

ITEN SOLUTIONS 51 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- Quando são apresentados os serviços opcionais de APV e/ou
As peças do procedimento não fixam qualquer valor
instalação o valor para estes serviços deverá ser de alguma forma
máximo para o preço dos serviços.
indexado ao preço das licenças? Se sim, de que forma?

ITEN SOLUTIONS 52 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- O valor dos serviços a indicar será para as licenças servidor ou
utilizador? Esta pergunta prende-se com o facto de só existir uma
Deverá ser indicado o preço por unidade de
linha no formulário por tipo de serviços, a qual não está associada
licenciamento.
nem aos preços por utilizador, nem aos preços por servidor? A mesma
questão se coloca no que respeita ao aluguer.

Confira-se resposta n.º 12. Adicionalmente realça-se
que podem apresentar proposta ao presente
procedimento em agrupamento e podem recorrer à
subcontratação nos procedimentos ao abrigo do
acordo quadro, nos termos do n.º 2 do artigo 17.º do
caderno de encargos.

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 53 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
- No que respeita ao aluguer deverá ser considerado um valor fixo ou
como é normal nestes casos uma taxa indexada ao Euribor com o
respectivo spread? Se for um valor fixo deverá ser indicado o aluguer
de que tipo de licença (Utilizador ou Servidor)? E nesse caso como se
poderão garantir valores de aluguer para contratos a iniciar daqui a 4
anos? Ou com prazo de 4 anos?

Resposta
Não existe qualquer regra fixada no caderno de
encargos para a revisão de preços ou indexantes, pelo
que o preço a apresentar é fixo e será o preço máximo
que o cocontratante poderá propor em procedimentos
ao abrigo do acordo quadro.
Não é permitida a inclusão de propostas condicionadas
à aquisição de produtos no mesmo lote ou em lotes
diferentes, nos termos do n.º 5 do artigo 14.º do
programa de concurso.

ITEN SOLUTIONS 54 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- É possível apresentar alguns produtos com serviços associados e
Considerando os fatores de apreciação das propostas
outros sem serviços associados mesmo para produtos do mesmo
descritos no artigo 14.º do programa de concurso, os
Lote?
concorrentes devem indicar nas suas propostas o
preço de instalação e de assistência pós-venda para
todos os produtos propostos, garantindo-se, assim, a
comparabilidade das propostas para efeitos de
ordenação e adjudicação.

ITEN SOLUTIONS 55 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- É possível apresentar alguns produtos com valor de aluguer e outros
Sim.
sem valor de aluguer mesmo para produtos do mesmo Lote?

ITEN SOLUTIONS 56 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- A grande maioria dos fabricantes de software atribui diferentes
modalidades de licenciamento tendo em atenção o perfil do cliente.
Falamos em particular do caso do licenciamento destinado à
Educação, em que as condições de venda são diferenciadas
nomeadamente no que respeita ao preço já que este licenciamento
tem fins educativos. Sendo assim como se podem propor estes

O concorrente pode apresentar mais do que um
produto por lote desde que cumpra com as
especificações técnicas exigidas para o lote. Nos
termos previstos no n.º 3 do artigo 14.º do programa
de concurso, entende-se como produtos idênticos os
produtos com designação comercial e part number

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 57 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 58 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
produtos que apesar de incluírem características técnicas similares e
normalmente PN diferentes não podem ser adquiridos por qualquer
entidade? Como se poderá limitar a consulta apenas às entidades
adquirentes elegíveis para este tipo de aquirições uma vez que os
concontratantes são obrigados a apresentar proposta a todas as
consultas?
- No caso do Lote 62 em particular (“Ensino Técnico e Investigação”)
pressupõe-se que os produtos a incluir neste lote serão produtos
destinados ao ensino o que obrigará a que as entidades adquirentes
sejam entidades dedicadas à Educação. Sendo assim, como se
garante que as únicas entidades a consultar ao abrigo deste lote são
as entidades elegíveis para adquirir estes produtos?
- Os pacotes que incluam suites (pacotes com diversas aplicações)
destinadas ao ensino deverão ser incluídas no Lote 62 ou terão que
ser obrigatoriamente incluídas no Lote 68? Esta questão prende-se
mais uma vez com a elegibilidade das entidades adquirentes já que
estes produtos são destinados exclusivamente à educação.

Resposta
idênticos, apenas quando exista part number do
fabricante.
No que diz respeito à limitação das “entidades
elegíveis” o Júri considera não se tratar de um
esclarecimento ao caderno de encargos.

Qualquer entidade vinculada ou voluntária (com
contrato de adesão em vigor) ao Sistema Nacional de
Compras Públicas pode adquirir ao abrigo do acordo
quadro a celebrar.
Nos termos do n.º 6 do artigo 14.º do programa de
concurso, para o lote 68 os concorrentes podem
apresentar propostas de pacotes de software os quais
só podem incluir, sob pena de exclusão, produtos que
constem dos lotes 1 a 67.

ITEN SOLUTIONS 59 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- Dado existirem licenciamentos que se enquadram noutros lotes que
Devem ser incluídos no lote em que cumpram com
não o Lote 62 mas que se destinam exclusivamente à educação, estes
todas as especificações técnicas exigidas.
deverão ser incluídos no Lote em que se enquadram ou no Lote 62?

ITEN SOLUTIONS 60 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- No seguimento das questões anteriores pergunta-se se um produto
Sim, desde que cumpra com as especificações técnicas
que se enquadre nos requisitos técnicos de diversos lotes poderá ser
exigidas para os lotes para os quais são apresentados.
proposto em duplicado ou triplicado?

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

Resposta

ITEN SOLUTIONS 61 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Cada pacote de software proposto pode apresentar
- Em cada pacote podemos apresentar diversas aplicações e para
preço para diferentes modalidades de aquisição
cada aplicação poderemos apresentar mais do que um formato de
(aquisição
perpétua, subscrição ou aluguer
comercialização (licença, upgrade, subscrição anual)?
operacional).

ITEN SOLUTIONS 62 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

O anexo III permite, para cada produto proposto, a
- No caso de produtos servidores que são comercializados em
indicação de preços das licenças que exigem
modelos por utilizador, por servidor e por processador, podemos
licenciamento por utilizador (linha 62), bem como das
apresentar os vários modelos e respectivos preços debaixo de um
licenças que não exigem o licenciamento por utilizador
único produto/part-number?
(linha 75).

ITEN SOLUTIONS 63 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- Quando são referidas “ licenças nominativas”, estamos a falar de
Ambas.
licenças por utilizador ou de licenças por dispositivo?

ITEN SOLUTIONS 64 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

O Júri não compreende o que significa “agente” na
- Como serão apresentados os agentes e opções de soluções por
aceção utilizada pelo interessado. O conceito de
exemplo de backup? Faz sentido apresentar vários part-numbers por
“agente” não figura nas peças do presente
cada agente disponível? Terão que ser apresentados em separado?
procedimento.

ITEN SOLUTIONS 65 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Artigo 14º - Análise das Propostas e Critérios de Adjudicação
Ponto 5
- Tendo em atenção que “Não é permitida a inclusão de propostas
condicionadas à aquisição de produtos no mesmo lote ou em lotes
diferentes”, como deverão ser tratados os add-ons a produtos? Ou
seja, módulos adicionais que podem ser acrescentados a um produto
base, mas que sem o produto base não funcionam? Contam
igualmente como produto e nesse caso o cliente se quiser mais do que
um add-on terá que adquiri o produto completo diversas vezes?

O Júri reitera que não é permitida a inclusão de
propostas condicionadas à aquisição de produtos no
mesmo lote ou em lotes diferentes. Se o produto em
causa não cumpre com as especificações técnicas
exigidas não deverá ser apresentado.

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 66 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 67 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Resposta
- Da mesma forma, existem vários produtos que para além do
software base, requerem conectores e módulos adicionais específicos
por plataforma e funcionalidade. Sendo também que sem o software
Confira-se resposta n.º 65.
base estes conectores não funcionam, e existindo por vezes mais de
20 tipos de módulos adicionais para um produto, como deverá ser
feita a sua inclusão no Anexo III?
Ponto 8
- O que se entende por “melhor pontuação final”? A pontuação com o É a proposta com valor mais baixo.
valor mais baixo ou com o valor mais alto?
- Pressupondo que possam ser apresentadas propostas com ou sem
inclusão de serviços, uma vez que estes não são de contratação
obrigatória, como se poderão aplicar as fórmulas apresentadas?

ITEN SOLUTIONS 68 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Como se poderão classificar propostas de forma equitativa tendo em Considerando os fatores de apreciação das propostas
atenção os exemplos seguintes no que se refere ao “Software de descritos no artigo 14.º do programa de concurso, os
concorrentes devem indicar nas suas propostas o
Desktop”?
preço de instalação e de assistência pós-venda para
todos os produtos propostos, garantindo-se, assim, a
Plic
Ppós
Pinst
PontuaObs.
Venda
ção
comparabilidade das propostas para efeitos de
Concorrente
1.000,00€
100,00€
100,00€
820,00€
Presumindoordenação e adjudicação.
A

se que quem
apresenta
uma
pontuação

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Concorrente
B

1.000,00€

Plic
Concorrente
A

500,00€

Ppós
Venda
1.000,00€

Concorrente
B

1.000,00€

500,00€

400,00€

Plic

Ppós
Venda
120,00€

Pinst

Concorrente
A

1.200,00€

Resposta

800,00€

mais baixa é
quem ganha,
prejudica-se
o
concorrente
com maior
oferta.
Obs.

Pinst
100,00€

Pontuação
555,00€

895,00€

Pontuação
978,00€

Presumindose que quem
apresenta
uma
pontuação
mais alta é
quem ganha,
prejudica-se
o
concorrente
com o valor
do
licenciament
o mais baixo.
Obs.
Presumindo
que
quem
apresenta
uma
pontuação

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Concorrente
B

1.300,00€

Plic
Concorrente
A

1.300,00€

Ppós
Venda
100,00€

Concorrente
B

1.300,00€

100,00€

Pinst
200,00€

Resposta

1.040,00€

mais alta é
quem ganha,
prejudica-se
o
concorrente
com maior
oferta
e
preço mais
baixo
na
licença.

Pontuação
1.065,00€

Obs.

1.055,00€

Presumindo
que
quem
apresenta
uma
pontuação
mais alta é
quem ganha,
prejudica-se
o
concorrente
com maior
oferta
e
preço mais
baixo
na
licença.

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 69 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 70 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 71 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 72 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento

Resposta

- As mesmas questões se colocam no que respeita às fórmulas
apresentadas para análise das propostas para o “Software de
Confira-se resposta n.º 68.
servidor”.
- No que respeita à fórmula apresentada para classificação do
“Software de servidor”, ou seja, “Pontuação da Proposta = 0,5 *
Pontuação 1 + 0,5 * Pontuação 2” pressupõe que na mesma proposta
possam ser consideradas “licenças de servidor que exijam licenças por
utilizador” o que corresponde à parcela “pontuação1” e “licenças de
servidor que NÃO exigem licenças por utilizador” o que corresponde à
parcela “Pontuação2” já que relaciona estas duas possibilidades. No
entanto, em nosso entender estas duas possibilidades são
inconciliáveis não podendo ser propostas ao mesmo tempo. Sendo
assim ao aplicar-se esta fórmula uma das partes da equação terá
sempre o valor “zero”?
- No cálculo das propostas e havendo várias modalidades de
assistência pós venda possíveis, qual a razão pelo qual apenas é
considerada na fórmula de cálculo a assistência pós venda 24X7 e não
as outras modalidades como por exemplo manutenção normal,
continuidade de produto, etc?

Se não apresentar valor para uma das modalidades
previstas então será considerado “0”.

Não configura um pedido de esclarecimentos ao
caderno de encargos, mas antes um esclarecimento
quanto aos pressupostos da decisão de contratar cuja
competência não é do Júri.

Os membros de um agrupamento concorrente não
Artigo 17º - Modalidade jurídica do agrupamento adjudicatário
podem ser concorrentes no mesmo procedimento nem
- O mesmo concorrente pode apresentar proposta autonomamente e
integrar outro agrupamento concorrente, nos termos
integrar também um ou diversos agrupamentos concorrentes?
do n.º 2 do artigo 54.º do CCP.

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 73 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 74 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 75 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 76 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Questões sobre o Caderno de Encargos:
Artigo 12º- Actualização do acordo quadro
- No que se refere à actualização dos produtos é referido que “O
preço não pode ser superior ao que consta do CNCP”. Em relação a
este tema e ao tema preço em geral e tendo em atenção que o
contrato tem a possibilidade de se prolongar por 4 anos não nos
sendo possível prever neste momento como vai evoluir a taxa inflação
nos próximos anos, questiona-se se não devia haver a possibilidade
dos preços poderem vir a ser indexados a esta taxa?

Resposta
Não existe qualquer regra fixada no caderno de
encargos para a revisão de preços ou indexantes, pelo
que o preço a apresentar é fixo e será o preço máximo
que o cocontratante poderá propor em procedimentos
ao abrigo do acordo quadro.
Confira-se resposta n.º 71.

- Ao efectuar-se uma actualização do AQ se se verificar que o produto
que substitui outro entretanto descontinuado pelo fabricante tiver O caderno de encargos não prevê
notoriamente mais funcionalidades, o preço não deveria poder ser possibilidade de revisão de preços em alta.
atualizado também?

qualquer

Nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 12.º há
- No seguimento da questão anterior e pressupondo-se que não obrigação de atualização do produto sempre que se
poderá ser em nenhum caso apresentado um novo preço, será verifique a sua descontinuidade. Só haverá obrigação
obrigatório substituir o produto ou este poderá apenas ser de apresentar outro produto em substituição se o
descontinuado?
mesmo existir e desde que cumpra com o disposto no
n.º 3 do mesmo artigo.
Artigo 21º- Aquisição ao abrigo de Acordo Quadro
Ponto 1
- Acreditando pela análise das peças do procedimento que o presente Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
Acordo-Quadro vai ser muito abrangente e integrar uma vasta gama entidades
adquirentes
devem
convidar
os
de produtos/soluções, fabricantes e cocontratantes, será possível a cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do
entidade adquirente efectuar uma pré selecção dos produtos/part- qual será lançado o procedimento, nos termos do n.º 1
numbers que pretende adquiri consultando apenas as entidades do artigo 21.º do caderno de encargos.
cocontratantes que incluam esses produtos nos seus acordos, de
forma a diminuir-se tanto o trabalho administrativo das próprias

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 77 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 78 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 79 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 80 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
entidades adquirentes como das entidades cocontratantes?

Artigo 23.º - Forma e prazo de vigência dos contratos celebrados ao
abrigo do acordo quadro
Ponto 1 – Alínea b)
- No que se refere a “Subscrições Online” a definição apresentada
permite a inclusão de por exemplo soluções SaaS e Cloud ?
Ponto 1 - alínea c)
- Uma vez que no ficheiro da proposta (em excel) está previsto o
aluguer por 12 meses ou por 48 meses e neste ponto do CE refere-se a
duração máxima de 3 anos o que deverá ser considerado? 36 ou 48
meses?
- É referido que o Aluguer Operacional pressupõe a opção de compra
no final do contrato sem pagamento de valor residual. Não havendo
valor residual o cálculo do aluguer será sempre com o pressuposto de
que o valor residual é zero, pelo que se pergunta como se
diferenciarão as propostas com opção de compra das propostas sem
esta opção?
Ponto 3
- Neste ponto é referido que “A celebração de novo acordo quadro
com o mesmo objeto impossibilita qualquer renovação, por parte das
entidades adquirentes, dos contratos celebrados ao abrigo do
presente acordo quadro. “ Isto significa que mesmo que o contrato
assinado entre a entidade adquirente e o cocontratante estipule a
possibilidade de renovação do mesmo, este será automaticamente
invalidado com a celebração de novo acordo quadro? Se sim, como se

Resposta

Os serviços SAAS e Cloud não estão compreendidos no
objeto do acordo quadro a celebrar.

Questão prejudicada face à retificação efetuada.
Deverá ser considerado 36 meses.

As peças do procedimento não contemplam qualquer
regra para a diferenciação desta modalidade de
aquisição.

Nos termos do n.º 3 do artigo 23.º do caderno de
encargos a celebração de novo acordo quadro com o
mesmo objeto impossibilita qualquer renovação, por
parte das entidades adquirentes, dos contratos
celebrados ao abrigo do presente acordo quadro. Este
regime decorre da Portaria n.º 772/2008, de 6 de
agosto.

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 81 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 82 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 83 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
enquadra legalmente esta invalidação?

Resposta

Ponto 4
- Neste ponto é referido que a duração máxima de um contrato é de 3 Questão prejudicada face à retificação efetuada. O
anos. Esta duração inclui também os contratos de aluguer visto que é prazo máximo é de 36 meses.
possível apresentar valores para contratos com a duração de 4 anos?
Artigo 24.º - Preço e condições de pagamento
- Ao contrário do que acontecia anteriormente em que o próprio
acordo quadro estipulava um prazo máximo de pagamento por parte
das entidades adquirentes neste acordo quadro o prazo máximo não
é estipulado? Será assim o cocontratante obrigado a aceitar
quaisquer condições de pagamento que sejam solicitadas pela
entidade adquirente, mesmo tendo-se em atenção que a entidade
cocontratante tem obrigações perante os fabricantes e perante a
própria ESPAP a qual terá que comissionar dentro do prazo estipulado
independentemente de já ter recebido o pagamento do licenciamento
e/ou serviços a fornecer?
- No que se refere aos “serviços de assistência pós venda” estes
asseguram entre outros a continuidade do produto, que inclui
updates correctivos, etc., e são serviços prestados pelos fabricantes
que ficam activos imediatamente após a aquisição do respectivo
serviço. Como se poderá pois garantir junto das entidades
adquirentes que o seu pagamento será efectuado no início de cada
anuidade do contrato, ou seja, logo após a activação do serviço?

Os prazos máximos de pagamento por parte das
entidades adquirentes são fixados por lei (cfr. artigo
299.º do CCP).

Não configura um pedido de esclarecimentos às peças
do procedimento. Adicionalmente refira-se que os
adiantamentos de preços só são permitidos nas
condições previstas no artigo 292.º do CCP.

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 84 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 85 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 86 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Artigo 25.º - Sanções nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro
O ponto 1 refere que “As entidades adquirentes devem prever
sanções por incumprimento contratual nos procedimentos ao abrigo
do presente acordo quadro. “
No ponto 2 é referido que “em caso de incumprimento dos prazos
constantes da proposta do cocontratante ou no caderno de encargos,
o cocontratante assume todos os custos inerentes à migração,
instalação, manutenção e licenciamento do produto instalado na
entidade adquirente” podendo ser aplicada a sanção diária prevista
no ponto 3 do mesmo artigo.
- Sendo que os prazos referidos poderão ser definidos pela entidade
adquirente, verifica-se a possibilidade dos prazos exigidos na consulta
não serem praticáveis, pelo que se pergunta se será justo a entidade
fornecedora ser penalizada pelo seu incumprimento?
- Esta questão coloca-se também pelo facto de constituir obrigação
dos cocontratantes apresentar proposta a todos os convites lançados
ao abrigo do acordo quadro (artigo 5º, alínea a) e ainda pelo facto de
a apresentação de propostas não válidas consubstanciar um dos
motivos de incumprimento das obrigações dos cocontratantes (alínea
h) do ponto 2 do Artigo 16.º), o que obriga como tal à apresentação
de propostas que aceitem as condições impostas na consulta mas que
eventualmente possam incluir logo à priori premissas que não sejam
possíveis de cumprir?
Artigo 26.º - Bens e serviços do acordo quadro
Ponto 4 e 5
- No ponto 4 refere-se que os produtos a incluir neste acordo quadro
só serão aceites na modalidade de “licenciamento em volume” mas
no ponto 5 diz-se que não poderá ser imposto um limite mínimo de
licenças a adquirir. Isto não será um contra-senso uma vez que a

Resposta

Não configura um pedido de esclarecimento às peças
do procedimento.

Nos termos da alínea a) do artigo 5.º do caderno de
encargos só constitui obrigação do cocontratante
apresentar proposta a todos os convites lançados ao
abrigo do presente acordo quadro, quando a solução
tecnológica que possa oferecer cumpra com as
especificações técnicas exigidas e esteja em condições
de prestar os serviços nos prazos exigidos.
O acordo quadro disciplina as relações contratuais
futuras a estabelecer entre os cocontratantes e a
ESPAP, UMC, entidades adquirentes vinculadas e
voluntárias.
As
condições
propostas
pelos
cocontratantes devem obedecer ao acordo quadro,
bem como ao exigido nos cadernos de encargos dos

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Resposta
maioria dos fabricantes impõe condições específicas para as procedimentos lançados ao abrigo do mesmo.
aquisições em volume?

ITEN SOLUTIONS 87 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Artigo 28.º Serviços conexos à aquisição de licenças de software
Ponto 3
- Em produtos cujo fabricante obrigue à aquisição de suporte base
incluído na licença inicial, deverão ser também considerados ou
permitidos os valores de assistência pós venda dado estes
corresponderem à continuidade do suporte para o ano seguinte?

ITEN SOLUTIONS 88 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- Sendo que para alguns fabricantes de software o conceito de
suporte incluí a questão da continuidade, como deverá ser efectuado
o preenchimento no anexo III da célula "Continuidade de Produto"?
Repete-se o valor? Na modalidade horário normal ou 24x7?

Nos termos da alínea e) do artigo 5.º do caderno de
encargos, na redação conferida pela retificação
constante do anexo II à presente ata, os
cocontratantes obrigam-se a prestar de forma correta
e fidedigna as informações referentes às propostas,
não apresentando propostas condicionadas ou que
possam ter custos indiretos, passados ou futuros
relacionados com a solução tecnológica proposta que
não se encontrem previstos nos procedimentos précontratuais, designadamente custos associados a
reinstatement ou renewal fees.
Considerando os fatores de apreciação das propostas
descritos no artigo 14.º do programa de concurso, os
concorrentes devem indicar nas suas propostas o
preço de instalação e de assistência pós-venda para
todos os produtos propostos, garantindo-se, assim, a
comparabilidade das propostas para efeitos de
ordenação e adjudicação.
Considerando que na componente “serviços de
assistência pós-venda” do critério de adjudicação
previsto no artigo 14.º apenas releva o valor
apresentado na proposta para a “Modalidade 24h x
7d”, este é o único campo de preenchimento
obrigatório onde poderá constar, caso o concorrente

N.º

Empresa

ITEN SOLUTIONS 89 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 90 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

ITEN SOLUTIONS 91 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento

- A aquisição de serviços pós venda não é aplicável a contratos de
licenciamento já expirados nos termos e condições de cada
fabricante, ou seja, se o cliente possuir licenciamentos sem APV válido
não poderá fazer a aquisição destes serviços. Como se garante a
elegibilidade do cliente para adquirir este tipo de serviços uma vez
que independentemente da sua elegibilidade o cocontratante é
obrigado a responder a todas as consultas?

- Para ultrapassar a questão colocada anteriormente, actualmente
alguns fabricantes de software aceitam que as renovações que não
sejam realizadas atempadamente ou durante um prazo específico,
sejam efectuadas mesmo assim desde que o cliente pague aquilo a
que normalmente se designa por “renewal fees”. Estes valores
poderão ser considerados no âmbito do acordo quadro e se sim como
serão considerados estes valores adicionais?
Ponto 4
- É indicado neste ponto que os serviços de assistência pós venda
deverão ser prestados por internet, e-mail ou telefone. É obrigatório
que existam estas três modalidades de assistência ou poderá inclui-se
apenas uma das formas de suporte indicadas (internet, e-mail ou
telefone)?

Resposta
assim entenda, o valor relativo ao serviço de
continuidade do produto.

Nos termos da alínea e) do artigo 5.º do caderno de
encargos, na redação conferida pela retificação
constante do anexo II à presente ata, os
cocontratantes obrigam-se a prestar de forma correta
e fidedigna as informações referentes às propostas,
não apresentando propostas condicionadas ou que
possam ter custos indiretos, passados ou futuros
relacionados com a solução tecnológica proposta que
não se encontrem previstos nos procedimentos précontratuais, designadamente custos associados a
reinstatement ou renewal fees.

Confira-se resposta n.º 89.

O meio para prestar os serviços de assistência pósvenda é fixado nos procedimentos ao abrigo do acordo
quadro.

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

Resposta

ITEN SOLUTIONS 92 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Não estão previstos no acordo quadro níveis de serviço
- Nos serviços de assistência pós venda é indicado que deve ser
para os serviços de assistência pós-venda, mas podem
considerada a modalidade 24X7. Para esta ou outras modalidades
ser exigidos nos procedimentos ao abrigo do acordo
existem requisitos pré-definidos de SLA´s (service level agreements)?
quadro.

ITEN SOLUTIONS 93 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

- O que se considera “outra modalidade mais vantajosa para a
entidade adquirente” e como se deverá propor a sua adjudicação
uma vez que não existe no anexo III nenhuma linha adicional para
cotar serviços diferenciados?

IDW– CONSULTARIA EM
94 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

O que é exigido no preenchimento do anexo III é a
- O part number do produto deverá ser distinto do PN da renovação e
designação comercial, ou part number do fabricante
instalação? Ou apenas é solicitado um PN único (para cada produto)
quando exista, para cada produto e não para os
que sirva para toda a componente técnica?
serviços conexos ao produto.

IDW– CONSULTARIA EM
95 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

- Para o calculo do valor da proposta preço, existe limite máximo (em
%) calculado com base do valor da licença para o estado? Assim como Confira-se resposta n.º 28.
para o preço de instalação?

IDW– CONSULTARIA EM
96 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

- O documento comprovativo de autorização pelo titular do registo de
marca e direitos de autor para representação ou comercialização em
Portugal, é obrigatoriamente por produto? É possível apresentar uma Confira-se respostas n.º 7, 36 e 46.
declaração por fabricante referindo na mesma, todos os produtos ao
qual pretendemos concorrer no Acordo Quadro?

Qualquer modalidade que seja mais vantajosa para as
entidades adquirentes para além das fixadas no
presente acordo quadro que sejam fixadas nos
procedimentos ao abrigo do mesmo.

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

Resposta

IDW– CONSULTARIA EM
97 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

É necessário incluir o certificado passado pelo próprio INPI?

Não é exigido no artigo 7.º nem no artigo 14º do
programa de concurso, mas pode ser apresentado
como comprovativo.

IDW– CONSULTARIA EM
98 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

Podemos considerar para o grupo 3 aplicações virtuais (VAP) para
Sim.
serem instaladas em ambientes virtuais?

IDW– CONSULTARIA EM
99 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

O concorrente deve apresentar proposta de preço de
Nos casos em que o licenciamento é baseado em escalões (e.q.
acordo com o anexo III ao programa de concurso. O
Licenciamento de Antivirus com escalões até 50, de 51 a 100, 101 a
Júri não deve substituir-se ao concorrente informando250, etc) como deveremos proceder?
o como apresentar os seus produtos em concreto.

IDW– CONSULTARIA EM
100 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

Relativamente ao grupo lote 9, o Snapshot backup refere-se a backup
efetuado usando as tecnologias de integração com os diversos
Ambas.
fabricantes de storage ou integração funcionalidade de software de
virtualização ?

IDW– CONSULTARIA EM
101 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

No lote 9 grupo 1, o requisito Real time Replication deverá de ser
Deverá ser entendido como replicação de dados entre
entendido como replicação de dados entre sites ou de Continous Data
sites.
Protection(CDP) de clientes de backup?

N.º

Empresa

IDW– CONSULTARIA EM
102 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

IDW– CONSULTARIA EM
103 SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO, LDA.

DIGITMARKET 104 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

DIGITMARKET 105 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Resposta
Para cumprimentos de todos os requisitos técnicos em cada lote,
existem produtos compostos por 2, 3 ou mais Part Number. A
pergunta é, onde se coloca esses PN na proposta técnica Anexo III,
Confira-se respostas n.º 15 e 18.
assim como a memoria descritiva de cada opção nos lotes respetivos?
Exemplo: no Lote 18 (Proxy server Software) o software base tem um
Part Number e o Filtro de Conteúdos tem outro Part Number.
A questão suscitada é demasiado vaga. No anexo III
estão previstas diversas modalidades de licenciamento
Existindo um produto que não é licenciado por utilizador, como se
admitidas no acordo quadro, pelo que o concorrente
determina o seu dimensionamento?
deverá apresentar o preço aplicável ao produto
proposto.
1.
O artigo 23º, nº 1 do Caderno de Encargos, identifica as
modalidades de licenciamento estando prevista, na sua alínea b), a Conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º
modalidade de subscrição online. Sobre esta modalidade, apenas é do caderno de encargos na modalidade “subscrição
referido o período máximo de duração, de 1 ano, muito embora online” as licenças adquiridas podem ser utilizadas
remeta depois para a possibilidade de renovação em cumprimento pelo período contratado o qual deve ter a duração
do acordo quadro e da legislação aplicável. Tendo em vista a boa máxima de 1 ano, sem prejuízo da possibilidade de ser
compreensão e interpretação da norma em apreço, solicita-se:
prevista a renovação nos procedimentos lançados ao
(i) a concretização do prazo máximo de duração que abrigo do acordo quadro e desde que essa renovação
efetivamente se pretende aqui fixar e a
cumpra com o previsto presente acordo quadro e
(ii) a definição clara em que consiste exatamente a modalidade demais legislação aplicável.
de subscrição online.
2.
O artigo 7º, nº 1 do Programa de Concurso, prevê a
apresentação da declaração de aceitação do conteúdo do caderno de
encargos em conformidade com o modelo constante do Anexo I. No
referido modelo de declaração, a alínea f) do seu nº 4, integra uma Sim.
declaração afirmativa quanto à aplicação da sanção acessória
prevista nos normativos para os quais remete, quando, na verdade, a
condição de participação no concurso é a de que os concorrentes não

N.º

Empresa

DIGITMARKET 106 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

DIGITMARKET 107 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

UNISYS (PORTUGAL) 108 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
tenham sido objeto de aplicação de tais sanções e decisões
condenatórias, conforme determina o artigo 55º do Código dos
Contratos Públicos (CCP). Face a esta incorreta formulação,
coincidente, aliás, com a que consta do anexo I ao CCP, solicita-se que
seja esclarecido se os concorrentes devem alterar a formulação da
referida alínea f) do nº 4 do Anexo I, para “Não foi objeto de…”.
3.
O artigo 7º nº 2 do Programa de Concurso, prevê a
possibilidade de apresentação de vários produtos para cada lote
desde que os mesmos cumpram com as especificações técnicas
exigidas no lote respetivo; face ao disposto, é correto o entendimento
de que o cumprimento das especificações técnicas pode ser satisfeito
através de um conjunto de produtos?
4.
Neste anexo, os preços unitários de aluguer operacional e de
subscrição de licenças deveriam estar espelhados no “Software
Desktop por Utilizador” e “Software de Servidor por Utilizador”.
Correto?
O que o Anexo III reflete atualmente é o “Preço unitário de Aluguer
Operacional” e o “Preço unitário de subscrição de licenças”
unicamente para “Software de Servidor – preço por máquina”.
Programa de Concurso
Art.º 7, n.2, pag. 7
1 - Solicita-se confirmação de que é correto o entendimento de que
não existe limitação ao nº de produtos que cada concorrente pode
apresentar por lote, desde que os mesmos cumpram com as
especificações exigidas no lote respetivo.

Resposta

Não, confira-se respostas n.º 15 e 18.

Os preços unitários para o aluguer operacional devem
ser propostos de acordo com a modalidade de
licenciamento que o concorrente propõe. Assim, se a
modalidade de licenciamento do produto é de
desktop, então o preço unitário para a modalidade
aluguer operacional deverá ser por utilizador
igualmente.

Sim.

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

Resposta
Considerando que para o lote 68 só podem ser
apresentados pacotes que incluam produtos propostos
para os demais lotes e que cumpram com as
especificações técnicas exigidas para os mesmos, serão
excluídas as propostas ao lote 68 que incluam
produtos que:
1 – Não foram propostos nos lotes 1 a 67;
2 – Tendo sido propostos, não cumpram com as
especificações técnicas exigidas no respetivo lote;
3 – Foram propostos, mas a proposta deva ser excluída
por não apresentar o documento a que se refere a
alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º do programa de
concurso.

UNISYS (PORTUGAL) 109 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Programa de Concurso
Art.º 14, n.6, pag. 9
2 - A pena de exclusão deve entender-se aplicada unicamente a
eventual pacote concreto proposto no Lote 68 que não cumpra com
os requisitos fixados, ou nesse caso essa exclusão será estendida a
toda a proposta apresentada pelo proponente ou a todos os produtos
propostos pelo concorrente no Lote 68?

UNISYS (PORTUGAL) 110 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Programa de Concurso
Art.º 14, n.6, pag. 9
3 - Na sequência da pergunta (ID=2) o que acontece numa situação
Confira-se resposta n.º 109.
em que o proponente propõe para o Lote 68 um pacote que inclui 2
produtos que propõe em outros 2 lotes, mas que para 1 deles a sua
proposta não é adjudicada?

UNISYS (PORTUGAL) 111 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Caderno de Encargos – Parte II
Art.º 21, n.1, pag. 17
Sim.
4 - Solicita-se confirmação que não está prevista a aquisição ao nível
do Part Number, mas unicamente ao nível do Lote.

UNISYS (PORTUGAL) 112 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Caderno de Encargos – Parte II
Art.º 23, n.4, pag. 19
5 - Na sequência da pergunta (ID=4), para as situações de aquisição
de serviços posteriormente à aquisição inicial ao abrigo deste Acordo
Quadro (e.g., de Assistência Pós-Venda ou Upgrade de Versão), como

Sim. Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro
as entidades adquirentes devem prever as
especificações técnicas dos bens e serviços a adquirir
por referência às constantes no presente acordo
quadro ou outras especificações técnicas relevantes

N.º

Empresa

UNISYS (PORTUGAL) 113 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

UNISYS (PORTUGAL) 114 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
UNISYS (PORTUGAL) 115 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Resposta
deverá a entidade adquirente proceder? Este procedimento terá que em virtude das particularidades da necessidade
ser efetuado a nível do Lote e não do Part Number?
aquisitiva e, em todo o caso, cumprindo com o
disposto no artigo 49.º do CCP.
Não podem ser excluídas propostas com fundamento
em desconformidade dos respetivos bens ou serviços
com as especificações técnicas fixadas nos termos do
número anterior desde que o concorrente demonstre,
de forma adequada e suficiente, que as soluções
apresentadas na sua proposta satisfazem, de modo
equivalente, as exigências definidas por aquelas
especificações. (cfr. n.º s 8 e 9 do artigo 21.º do
caderno de encargos)
Caderno de Encargos – Parte II
Art.º 23, n.4, pag. 19
6 - Considerando as perguntas (ID=4) e (ID=5), como devem as As entidades adquirentes devem lançar procedimentos
entidades adquirentes proceder para adquirirem somente serviços ao abrigo do acordo quadro a celebrar ainda que se
(e.g., de Assistência Pós-Venda ou Upgrade de Versão) para software trate de serviços de assistência pós-venda para
adquirido em regime de "licença perpétua", anteriormente à produtos adquiridos anteriormente.
formação deste Acordo Quadro, quando o produto em causa esteja
também neste Acordo Quadro?
Caderno de Encargos – Parte II
Art.º 23, n.1-c), pag. 18
7 - Considerando o disposto no Art.º 23, n.1-c), como interpretar o Deve considerar-se 36 meses.
ponto 5.17 "Valor da Anuidade para contratos de 48 meses" do Anexo
III?
Caderno de Encargos – Parte II
Art.º 23, n.1-c), pag. 18
Confira-se respostas n.ºs 77 e 104.
8 - Solicita-se esclarecimento do que se entende por modalidade de
licenciamento "Subscrição online". Trata-se de um modelo em que o

N.º

Empresa

UNISYS (PORTUGAL) 116 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

UNISYS (PORTUGAL) 117 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

UNISYS (PORTUGAL) 118 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
cliente adquire o direito de uso das licenças por um dado período,
num racional de implementação numa infraestrutura da sua
responsabilidade, por oposição à contratação num racional (SaaS)
software-as-a-service?
Programa de Concurso
Art.º 14, n.5, pag. 9
9 - Solicita-se esclarecimento sobre o que se entende por "propostas
condicionadas à aquisição de produtos no mesmo lote ou em lotes
diferentes", pois numa interpretação extremada deste ponto todos os
produtos apresentados a concurso irão depender da existência de
sistema operativo, pelo que todos as propostas estariam
"condicionadas à aquisição de produto no Lote 12".

Resposta

Significa apenas que na proposta do concorrente não
devem ser propostos produtos sob condição de serem
adquiridos, pela entidade adquirente, outros produtos
ou equipamentos necessários ao funcionamento do
produto proposto. Significa também que a proposta de
preço não deverá contemplar custos indiretos ou
futuros relacionados com a solução tecnológica
proposta que não se encontrem previstos nos
procedimentos pré-contratuais.

Programa de Concurso
Preços de Proposta na Plataforma
10 - Paralelamente ao Anexo III é também necessário preencher na
plataforma eletronica todos os campos relativos a preços,
Confira-se resposta n.º 38.
nomeadamente o Preço Unitário no Mapa de Quantidades e o valor
da Proposta para o Lote no Formulário Principal? Em caso afirmativo,
solicita-se instruções de como proceder, i.e., qual o mapeamento
entre o que colocar em que campos da plataforma vs Anexo III.
Programa de Concurso
Art.7º, n.1-d), pag. 7
11 - O que se entende por “Documento comprovativo de autorização
É suficiente se o representante em Portugal for titular
pelo titular do registo da marca ou do titular dos direitos de autor
do registo da marca ou do titular dos direitos de autor.
para a representação ou comercialização em Portugal de cada
produto proposto”? A ser emitido por representante em Portugal
desses Produtos, isso é suficiente?

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Resposta
Anexo III
12 - As componentes 5.20 a 5.26 são todas de preenchimento
obrigatório para todos os produtos para os quais um concorrente
UNISYS (PORTUGAL) apresente proposta? Se não, quais são os componentes de
119 SISTEMAS DE
Confira-se resposta n.º 12.
preenchimento obrigatório? Se sim, como deve o concorrente
INFORMAÇÃO, S.A.
proceder para situações em que a política comercial não preveja uma
das situações, e.g., para muitos produtos a componente 5.22 e 5.26
não são cotadas/vendidas separadamente?
Anexo III
UNISYS (PORTUGAL) 13 - Solicita-se confirmação de que o concorrente não é obrigado a
120 SISTEMAS DE
apresentar, para cada produto, proposta de preço para os 3 modelos Sim.
INFORMAÇÃO, S.A.
de licenciamento previstos, podendo somente apresentar proposta
para cada produto, para 1 ou 2 desses 3 modelos de licenciamento.
Programa de Concurso
Artigo 7º ponto 2 (pág: 7)
“Os concorrentes podem apresentar vários produtos para cada lote
desde que os mesmos cumpram com as especificações técnicas
exigidas no lote respetivo.”
121 PT COMUNICAÇÕES, S.A.
Sim.
Questão 1: É nosso entendimento, que cada produto proposto para
um dado lote deve obrigatoriamente incluir todas as especificações
técnicas descritas no Anexo A do Caderno de Encargos para esse lote.
Solicita-se a confirmação deste entendimento.
Artigo 7º ponto 2 (pág: 7)
“Os concorrentes podem apresentar vários produtos para cada lote
desde que os mesmos cumpram com as especificações técnicas
122 PT COMUNICAÇÕES, S.A.
exigidas no lote respetivo.”
Artigo 14º Ponto 3 (pág. 9)
“Serão adjudicadas, por lote, as 5 melhores propostas de preço para

«Para alguns lotes, que não o 68, para responder á
totalidade dos requisitos é necessário criar um produto
com vários part numbers do mesmo ou de fabricantes
diferentes.»
O Júri não compreende o alcance desta afirmação, mas

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Resposta
produtos idênticos, entendendo-se estes como produtos com parece indiciar que o concorrente pretende ficcionar
designação comercial e part number idênticos, apenas quando exista produtos para demonstrar o cumprimento das
part number do fabricante, e que cumpram com as especificações especificações técnicas exigidas.
técnicas do respetivo lote.”
Qual o procedimento em termos de comparabilidade
Questão 2: Para alguns lotes, que não o 68, para responder á dos produtos para efeitos de avaliação, no caso de um
totalidade dos requisitos é necessário criar um produto com vários concorrente propor um produtos constituído por mais
part numbers do mesmo ou de fabricantes diferentes.
de que um part number do mesmo
Qual o procedimento em termos de comparabilidade dos produtos ou de fabricantes diferentes para um lote, que não o
para efeitos de avaliação, no caso de um concorrente propor um lote 68.
produtos constituído por mais de que um part number do mesmo
A comparabilidade entre produtos apenas é efetuada
ou de fabricantes diferentes para um lote, que não o lote 68.
quando a designação comercial do produto, ou o part
number do fabricante quando exista, seja idêntico.
Cada produto proposto, e não um grupo de produtos
considerado no seu conjunto, deverá cumprir as
especificações técnicas exigidas para o lote.
Artigo 7º
ponto 4 (pág: 7)
“Os documentos que constituem a proposta devem ser
obrigatoriamente redigidos em português.”

123 PT COMUNICAÇÕES, S.A. Questão 3: Pretende saber-se se é correto o entendimento de que se Sim.
admite a utilização de terminologia típica dos mercados das
comunicações, por ser a linguagem utilizada no tratamento da
matéria em apreço, tal como consta da própria documentação do
procedimento (vg. part number, e-mail, software, upgrade,
networking…)
Artigo 7º ponto 1 alinea d) e e) (pág: 7)
Os documentos produzidos noutro idioma que não o
124 PT COMUNICAÇÕES, S.A.
“d) Documento comprovativo de autorização pelo titular do registo português devem ser acompanhados de tradução, sem

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Resposta
da marca ou do titular dos direitos de autor para a representação ou prejuízo de ser adotada alguma terminologia técnica
comercialização em Portugal de cada produto proposto;
no seu idioma de origem tal como previsto e
e) Para propostas baseadas em software não proprietário, em respondido na questão anterior.
substituição da alínea anterior, documento comprovativo dos termos
de utilização do software;”
Artigo 7º ponto 4 (pág: 7)
“Os documentos que constituem a proposta
obrigatoriamente redigidos em português.”

devem

ser

Questão 4: Pretende saber-se se é correto o entendimento de que se
admite a utilização de documentos comprovativos redigidos em
língua Inglesa, por ser a linguagem utilizada no tratamento da
matéria em apreço para a maioria dos fabricantes dos produtos.
Artigo 14º
Ponto 3 (pág.9)
“Serão adjudicadas, por lote, as 5 melhores propostas de preço para
produtos idênticos, entendendo-se estes como produtos com
designação comercial e part number idênticos, apenas quando exista
part number do fabricante, e que cumpram com as especificações Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do programa de
técnicas do respetivo lote.”
concurso o concorrente só deve indicar part number
125 PT COMUNICAÇÕES, S.A.
caso exista part number do fabricante. Caso não exista
Questão 5: É nosso entendimento, que se forem propostos por deve ser apresentada a designação comercial do
exemplo 20 produtos com part numbers diferentes para um mesmo produto.
lote, haverá no mínimo 20 (caso em que os part numbers são apenas
propostos por um único concorrente) e no máximo 100 (20 x 5 -caso
em que pelo menos 5 concorrentes propões os mesmos 20 part
numbers) produtos adjudicados para esse lote, ou seja, admitidos
nesse lote.

N.º

126

127

128

129

Empresa

Pedido de Esclarecimento

Resposta

Solicita-se a confirmação deste entendimento.
Questão 6: Como é operacionalizado o modelo de avaliação e
adjudicação, no caso de um concorrente propor um produto com part
PT COMUNICAÇÕES, S.A.
Confira-se resposta n.º 125.
number e descrição própria em que para esse produto existem um
part number e descrição do fabricante.
Artigo 14º Ponto 4
(pág. 9)
“A agrupação dos produtos será efetuada de acordo com a
designação comercial do produto e, caso exista, part number do A agrupação é a metodologia de tipificação dos
PT COMUNICAÇÕES, S.A. fabricante.”
produtos (como produtos idênticos ou não) a ser
aplicada pelo Júri na análise das propostas.
Questão 7: O que se entende por “Agrupação dos produtos”, tendo
em conta que não consta do artigo 1º do Caderno de Encaros
“Definições”.
Artigo 14º Ponto 8
(pág. 9 e 10)
Em caso de empate na pontuação final das propostas
“As melhores propostas de preço são as que apresentem melhor
deverá ser adotado como critério de desempate o
pontuação final de acordo com as seguintes fórmulas:….”
menor valor apresentado para o preço com maior
PT COMUNICAÇÕES, S.A.
ponderação, nos termos do número anterior, e,
Questão 8: Para os casos em que existam mais de que 5 produtos,
subsistindo o empate, o menor valor apresentado para
entenda-se com a mesma designação comercial e, caso exista o
o preço com a segunda maior ponderação e assim
mesmo part number do fabricante, com a mesma pontuação de
sucessivamente.
acordo com as formulas de avaliação deste artigo qual o critério de
desempate.
Artigo 14º Ponto 8
Se algum dos parâmetros de avaliação tiver valor
(pág. 9)
PT COMUNICAÇÕES, S.A.
comercial “0” então deve ser este o valor a preencher
“ ….PLic é o Preço da licença por utilizador (média aritmética das
no anexo III.
licenças concorrenciais e nominativas);….”

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Resposta
Questão 9: Como deverá ser feito o preenchimento do ficheiro Excel
do Anexo III “Proposta” para o caso em que o produto proposto não
suporte um ou mais dos parâmetros de avaliação do item PLic, tendo
em conta que poderão existir esses parâmetros mas terem um valor
comercial de zero.
Artigo 14º Ponto 8
(pág. 10)
“…PUtiliz é o preço da licença por utilizador, consistindo este no
cálculo da média das licenças concorrenciais e nominativas;
PMáq corresponde ao cálculo da média aritmética dos preços por
máquina física, por CPU físico, por core físico, por máquina virtual,
130 PT COMUNICAÇÕES, S.A. por CPU virtual e por core virtual…”
Confira-se resposta n.º 129.
Questão 10: Como deverá ser feito o preenchimento do ficheiro Excel
do Anexo III “Proposta” para o caso em que o produto proposto não
suporte um ou mais dos parâmetros de avaliação dos itens PUtiliz e
PMáq, tendo em conta que poderão existir esses parâmetros mas
terem um valor comercial de zero.
Caderno de Encargos
Artigo 24º Ponto 2 (pág.19)
“O preço a propor nos procedimentos lançados ao abrigo do acordo
quadro não pode ser superior ao preço máximo de referência
É o preço proposto no procedimento pré-contratual
131 PT COMUNICAÇÕES, S.A. estabelecido neste acordo quadro.”
para a celebração do acordo quadro.

132 PT COMUNICAÇÕES, S.A.

Questão 11: Qual a definição do “preço máximo de referência” tendo
em conta que não consta do artigo 1º do Caderno de Encargos
“Definições”
Anexo A do Caderno de Encargos

Sim.

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Questão 12: E nosso entendimento que no cabeçalho da tabela onde
se lê “Especificações técnicas dos programas a incluir no lote” dever
ler-se “Especificações técnicas dos produtos a incluir no lote”
Solicita-se a confirmação deste entendimento.

Resposta

Genérica

Para efeitos de análise das propostas de preço deverá
ser preenchido o anexo III, de acordo com o artigo 8.º
programa de concurso.

133 PT COMUNICAÇÕES, S.A.

134

HEWLETT-PACKARD
PORTUGAL, LDA.

135

HEWLETT-PACKARD
PORTUGAL, LDA.

136 HEWLETT-PACKARD

Questão 13: Como devem ser feitos os cálculos dos valores para
colocar no mapa de quantidades da plataforma em o “Preço
Unitário” para cada lote.
1) Artigo 14.º n.º 3 do Programa:
Solicita-se esclarecimento quanto ao entendimento que poderá haver
para um lote um cumprimento das especificações técnicas desde que
o conjunto dos produtos cumpra essas especificações não sendo
necessário o cumprimento por cada um dos produtos desde que no
seu conjunto cumpram as especificações.
2) Artigo 14.º n.º 4 do Programa:
Solicita-se esclarecimento quanto à forma como será fiscalizada a
designação comercial e/ou part number do fabricante.

Cada produto proposto, e não um grupo de produtos
considerado no seu conjunto, deverá cumprir as
especificações técnicas exigidas para o lote. Confira-se
resposta n.º 18.

3) Artigo 9.º do Caderno de Encargos:

O artigo 9.º do caderno de encargos refere-se à

Confira-se resposta n.º 5 e 45.

N.º

Empresa
PORTUGAL, LDA.

HEWLETT-PACKARD
137
PORTUGAL, LDA.

138

HEWLETT-PACKARD
PORTUGAL, LDA.

Pedido de Esclarecimento
Solicita-se esclarecimento quanto ao entendimento que não haverá
acesso, no âmbito da fiscalização, a (i) qualquer informação
relacionada com outros clientes do Cocontratante; (ii) informação
confidencial; (iii) registos ou documentos do Cocontratante
relacionados com custos suportados pelo Cocontratante a e respetiva
relação com o preço, modelos financeiros ou margens de lucro do
Cocontratante; e/ou (iv) relatórios internos de auditoria do
Cocontratante.
4) Artigo 9.º do Caderno de Encargos:
Solicita-se esclarecimento quanto ao entendimento que o direito de
auditoria apenas poderá ser realizado após pré-aviso razoável e
desde que todos custos associados à fiscalização sejam integralmente
suportados pela eSPap. Por outro lado, a eSPap apenas poderá
realizar qualquer auditoria: (i) 6 (seis) meses depois da data de início
de vigência do acordo quadro; (ii) durante o horário de expediente; e
(iii) em qualquer caso, 1 (uma) única fiscalização por cada ano de
duração do acordo quadro.
5) Artigo 23.º n.º 1 al. a) do Caderno de Encargos:
Solicita-se esclarecimento quanto ao entendimento que de facto
quanto se fala em licença perpétua fala-se na possibilidade de
utilização/titularidade de uma licença perpétua, irrevogável, gratuita,
não exclusiva, intransmissível, não suscetível de ser sublicenciada e
que abrangerá todo o território nacional, ficando, todavia,
propriedade do cocontratante a propriedade do software o que
permitira a sua comercialização a outras entidades pois em muitos
casos poderá não só haver software licenciado ao cocontratante
como, noutros, poderá este não ter legitimidade para a transmissão
da sua propriedade.

Resposta
realização de auditorias ou fiscalizações que tenham
por objeto a monitorização da qualidade da execução
dos contratos e o cumprimento das obrigações legais.

Nenhuma das condições à realização de auditorias ou
fiscalizações mencionadas pelo interessado contam do
caderno de encargos do acordo quadro.

As licenças perpétuas adquiridas pelas entidades
adquirentes passam a ser sua propriedade, ou sejam a
entidade adquire o direito à sua utilização perpétua.

N.º

139

Empresa

HEWLETT-PACKARD
PORTUGAL, LDA.

Pedido de Esclarecimento
6) Artigo 28.º do Caderno de Encargos:
Solicita-se esclarecimento quanto ao entendimento que poderão os
proponentes apresentar (até adicionando linhas/colunas ao Anexo III
ao Programa) outras variáveis de preço (por exemplo: separação das
componentes de assistência pós-venda, de instalação, de migração e
de upgrades de versão ou, ao invés, a sua conjunção (bundle)).

Resposta
Não. Caso o concorrente pretenda apresentar mais do
que 5 produtos por cada lote, conforme previsto no
artigo 7.º do programa de concurso, deverá adicionar
colunas de produtos ao anexo III da proposta de preço
e proposta técnica, respeitando a formatação e o
conteúdo do documento. Não é admissível a adição de
novas linhas com outras variáveis de preço além das
que se encontram previstas no anexo III da proposta.
Deverá ser considerado o horário das 9h às 18h,
conforme retificação efetuada ao n.º 4 do artigo 28.º
do caderno de encargos.

7) Artigo 28.º n.º 3 do Caderno de Encargos:
Solicita-se esclarecimento quanto à definição de “horário normal” no
tocante a serviços de suporte.
8) Anexo III: Solicita-se esclarecimento quanto a forma como deve ser
HEWLETT-PACKARD
141
respondido às células com indicação do preço quando não aplicável. Sim.
PORTUGAL, LDA.
Deverá ser colocado a sigla "N/A"?
Nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do caderno de
encargos, não podem ser apresentados produtos préinstalados em equipamentos. Este procedimento não
contempla a aquisição, gratuita ou onerosa, de
HEWLETT-PACKARD
9) Solicita-se esclarecimento quanto a possibilidade de, nos diversos hardware. Adicionalmente, nos termos da alínea e) do
142
PORTUGAL, LDA.
lotes, colocação de soluções com recurso a Appliances.
artigo 5.º do programa de concurso não apresentando
propostas condicionadas ou que possam ter custos
indiretos ou futuros relacionados com a solução
tecnológica proposta que não se encontrem previstos
nos procedimentos pré-contratuais
SAP PORTUGAL Âmbito Jurídico
Nos termos da alínea a) do artigo 5.º do caderno de
SISTEMAS, APLICAÇÕES E 1. Relativamente aos “serviços conexos de instalação, migração encargos, os cocontratantes só têm obrigação de
143 PRODUTOS
tecnológica e assistência pós-venda”, a que fazem referência os apresentar propostas a todos os convites lançados ao
INFORMÁTICOS,
artigos do CE: 2.º (Objecto do acordo quadro), 5.º (Obrigações dos abrigo do acordo quadro quando as soluções
SOCIEDADE
cocontratantes) 25.º (respectivas sanções), e 28.º (Serviços tecnológicas que possam oferecer cumpram com as
HEWLETT-PACKARD
140
PORTUGAL, LDA.

N.º

Empresa
UNIPESSOAL, LDA

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
144
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
145

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E

Pedido de Esclarecimento
conexos à aquisição de licenças de software), a SAP pretende ver
esclarecido o modo, e em que termos, pode vir a pode ser
obrigada a apresentar propostas que prevejam a obrigação de
cobrir todas as vertentes deste serviços conexos, e a extensão dos
mesmos.
1.1. O artigo 5.º c) faz referência diferentes tipos de suporte:
“instalação de produtos”, “migrações tecnológicas”, “integrações
de software” e “formações necessárias”, referindo-se à obrigação
dos cocontratantes em manter uma estrutura capaz de assegurar
todos os serviços compreendidos no objecto do contrato. É
correcto o entendimento de que a obrigação de manter uma
estrutura capaz de assegurar todos os serviços compreendidos no
objecto do contrato referido no artigo 5.º/ a), será em função dos
serviços a que a proposta apresentada se refere?
Designadamente, no âmbito de uma proposta que apenas ofereça
serviços de manutenção/assistência pósvenda, será correcto
entender que não há qualquer obrigação de manter uma
estrutura capaz de assegurar estes serviços, que na verdade são
alheios ao objecto – manutenção/assistência pós-venda.
1.2. O artigo 28.º, 1. faz referência a serviços associados à
aquisição de licenças de software, os serviços de “assistência pósvenda”, “instalação”, “migração”, e de “up-grades de versão”. É
correcto o entendimento de que o facto desta contratação dos
serviços previstos no artigo 28.º, n.º 1 ser “opcional”, tal como
previsto no artigo 28.º n.º 2., significa que, da totalidade destes 3
serviços, os concorrentes podem apresentar propostas que
incluam apenas um deles?
1.3. É correcto o entendimento, quanto à extensão do conceito de
“serviço de assistência”, que o mesmo nunca será entendido

Resposta
especificações técnicas exigidas e estejam em
condições de prestar os serviços nos prazos exigidos.

Considerando os fatores de apreciação das propostas
descritos no artigo 14.º do programa de concurso, os
concorrentes devem indicar nas suas propostas o
preço de instalação e de assistência pós-venda para
todos os produtos propostos, garantindo-se, assim, a
comparabilidade das propostas para efeitos de
ordenação e adjudicação.
Nos termos dos n.sº 3 e 5 do artigo 28.º do caderno de
encargos, são considerados serviços de assistência pós-

N.º

Empresa
PRODUTOS
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
146
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
147
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

148

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E

Pedido de Esclarecimento
como devendo dar resposta a toda e qualquer necessidade
específica do cliente, sendo suficiente que o serviço de assistência
pós-venda preste a assistência que o concorrente presta de modo
uniforme para todos os seus clientes?

Resposta
venda o conjunto de serviços de suporte às licenças
instaladas na entidade adquirente, quer estas tenham
sido adquiridas ao abrigo do acordo quadro ou tenham
sido adquiridas antes da sua entrada em vigor. Os
serviços de assistência pós-venda poderão ter
adicionalmente associados serviços que asseguram a
continuidade do produto, que incluem o direito a
updates corretivos e updates dentro da mesma versão
no decorrer do contrato e outros serviços adicionais
como o suporte em formação, otimização e
integrações.

1.4. É correcto o entendimento de que a referência a updates
referidos no artigo 28.º, n.ºs 5 e 8 serão os updates que os
São todos os updates corretivos e updates dentro da
cocontratantes tenham disponíveis dentro da sua estratégia
mesma versão do produto.
comercial, sem com isso signifique uma obrigação de cobrir todas
as eventuais necessidades das entidades adquirentes?
2. Artigo 16.º, e Artigo 25.º, n.ºs1 e 2 do CE, referentes à aplicação
de
eventuais
sanções
económicas,
penalidades
ou
indeminizações, no âmbito dos contratos celebrados ao abrigo
deste Acordo Quadro: É correcto o entendimento de que no
âmbito dos contratos celebrados ao abrigo deste acordo quadro,
os concorrentes podem apresentar validamente propostas que
limitem a sua responsabilidade civil em casos de mera culpa, a um
máximo de 100% do valor da respectiva adjudicação, nos termos
aliás permitidos pela remissão para o CC pelo artigo 325.º/4 do
CCP?”.
3. Artigo 17.º Subcontratação: É correcto o nosso entendimento de
que a utilização de recursos internos de qualquer filial do Grupo a

Não configura um pedido de esclarecimento às peças
do procedimento.

O designado “outsourcing” de recursos como ação de
uma organização em obter mão-de-obra de fora da

N.º

Empresa
PRODUTOS
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
149
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
150
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
151
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL 152
SISTEMAS, APLICAÇÕES E

Pedido de Esclarecimento
Resposta
que pertença o concorrente, ainda que contratados através de empresa, sem transferência da responsabilidade pela
Empresas de Trabalho Temporal, não será tida como uma execução do contrato (produto final) não constitui
subcontratação, para efeitos do exposto neste Artigo?
subcontratação para os efeitos previstos no artigo 17.º
do caderno de encargos.
Não existe uma relação direta entre a obrigação de
4. Artigo 12.º, 2. b) Actualização do Acordo Quadro: Em que medida atualização do acordo quadro por inovação tecnológica
se pode considerar que o co-contratante está obrigado a assumir e a obrigação de atualização por via da redução de
uma redução dos preços por via de inovações tecnológicas? Como preço. A atualização por inovação tecnológica pode
e quem estabelece o valor de dita redução? Os acordos levar à redução do preço, mas não obrigatoriamente.
celebrados com o Estado referem-se a acordos nos quais os co- Os acordos a que se refere a alínea b) do artigo 12.º do
contratantes também sejam parte?
caderno de encargos são celebrados entre o Estado,
fabricantes ou os cocontratantes.
5. Disponibilização de forma integral da Propriedade Intelectual:
Uma vez que uma empresa que detém a propriedade intelectual
de determinado software, caso transfira a respectiva
“propriedade”, deixaria de poder distribuir, reproduzir, transferir,
ou licenciar o seu próprio software, gostaríamos de ver Sim.
esclarecido o sentido do termo “propriedade” do artigo 23.1.b) do
CE. É correcto o entendimento que o termo “propriedade” neste
âmbito deve ser entendido apenas como “direito de uso”
perpétuo das licenças de software que sejam adquiridas?

6. Clausula 5.º m) - contratos celebrados com o Estado: esta
Confira-se resposta n.º 149.
referência refere-se a contratos no qual o concorrente seja parte?

7. Política de exportação: A política de exportação da SAP, na sua O conteúdo dos contratos a celebrar entre as
essencialidade, restringe o uso do nosso software, em entidades adquirentes e os cocontratantes deve

N.º

Empresa
PRODUTOS
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Pedido de Esclarecimento
Resposta
determinados países ou por determinadas pessoas, identificados respeitar os termos e condições dispostos no acordo
pelas leis de exportação da Alemanha e dos Estados Unidos da quadro, bem como os termos e condições exigidos nos
América. A este respeito é essencial, para a nossa actividade, o cadernos de encargos dos respetivos procedimentos.
respeito nos nossos licenciamentos da seguinte cláusula: “O
Software, Documentação e Materiais da SAP estão sujeitos à
legislação de controlo de exportação de vários países, incluindo
mas não se limitando à legislação dos Estados Unidos da América
e da Alemanha. O Licenciado aceita que não apresentará o
Software, a Documentação ou outros Materiais da SAP a
qualquer organismo público para considerações de licenciamento
ou outra aprovação regulamentar, sem consentimento prévio por
escrito da SAP, e não exportará o Software, a Documentação e
Materiais da SAP para países, pessoas ou entidades proibidas por
tal legislação. O Licenciado será também responsável pelo
cumprimento de todas as regulamentações governamentais
aplicáveis ao país onde o Licenciado está sedeado e de quaisquer
países estrangeiros, relativamente à utilização do Software, da
Documentação ou de outros Materiais da SAP, por parte do
Licenciado e/ou suas Filiais.”. É possível que as propostas que a
SAP venha a apresentar, relativamente a cada contrato a celebrar
no âmbito deste Acordo Quadro, fiquem sempre sujeitas a esta
cláusula, de uma forma válida?

SAP PORTUGAL Âmbito Geral / Técnico
SISTEMAS, APLICAÇÕES E
8. Relativamente aos “serviços conexos de instalação, migração
PRODUTOS
153
tecnológica e assistência pós-venda”, a que fazem referência os Sim.
INFORMÁTICOS,
artigos do CE: É correto o entendimento de que não existe
SOCIEDADE
limitação nos valores a apresentar em cada um destes serviços?
UNIPESSOAL, LDA

N.º

Empresa
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
154
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
155
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
156
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
157
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
158
PRODUTOS
INFORMÁTICOS,

Pedido de Esclarecimento

Resposta

9. Artigo 7º, n.º 1, alíneas d), e) e f) do PC, não foi indicada a Confira-se retificação efetuada ao artigo 7.º do
nomenclatura dos ficheiros/ documentos a anexar. É correcto o programa de concurso constante do anexo II à
nosso entendimento de que podem ser de livre escolha?
presente ata.
10.Em relação às métricas de licenciamento mencionadas no Anexo
III tendo por base o Artigo 26º, n.º 4 do CE, poderão ser utilizadas
volumetrias ou métricas diferentes das dos preços por utilizador,
Os preços a indicar devem respeitar as unidades
por máquina, por CPU ou core, como por exemplo, volumes de
definidas no anexo III ao programa de concurso.
faturação/orçamento, número de faturas, número de
colaboradores? Em caso afirmativo podem ser indicados pacotes
de licenciamento?
11.Lote 11:
Requisito “mobile devices support”: Suporte para uso
- O que se pretende endereçar com o requisito “Mobile devices smartphones.
Support”?
Requisito “social network software”: Suporte para
- O que se entende por “Social network software”?
software de rede social mais comum.

12.Lote 15:
Software que suporte vídeo ou música partilhado por
- Que processos de ‘Social media’ pretendem suportar no contexto
uma comunidade.
deste lote?
13.Lote 50:
- ‘Cloud Service lifecycle Management’ é designação para “Cloud Service lifecycle Management”: Pode ser
aplicação de serviço a clientes baseada em cloud?
baseado em cloud remota, local ou hibrida.
- É possível detalhares um pouco o requisito ‘Service Cost

N.º

Empresa
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
159
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
160
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
161
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

SAP PORTUGAL 162 SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS

Pedido de Esclarecimento

Resposta

Support’?

14.Lote 51:
- No contexto de Supply Chain Management que requisitos de Os comuns de gestão logística e imobilizado.
‘Asset Management’ pretendem endereçar?

15.Lote 55:
Qualquer alerta relacionado com a gestão logística e
- É possível darem-nos exemplos de ‘Alerts on key events’ que
de imobilizado.
pretendam gerir no contexto de Enterprise Asset Management?
16.No ponto 8b) do artigo 14º do PC, considera-se que o
licenciamento por servidor é feito “por máquina física, por CPU
físico, por core físico, por máquina virtual, por CPU virtual e por
core virtual” (parâmetro PMáq). O modelo de licenciamento em
runtime é muito comum e é, tipicamente, indexado ao valor de
outros produtos e não à dimensão de servidor. P. ex., uma
aplicação que utiliza uma base de dados e em que o preço da
base de dados é uma percentagem do valor da aplicação. Existem
também modelos de licenciamento indexados a volumes de dados
e não ao processamento das máquinas. Seria possível considerar
um modelo de valorização para estas situações de forma a
proporcionar todas as opções e produtos disponíveis?
17.Quanto aos lotes, agradecemos o detalhe da diferença entre os
lotes 10 e 35. O lote 35 corresponde aos motores de base de
dados e respectivas opções e o lote 10 às ferramentas de gestão e

Os preços a indicar devem respeitar as unidades
definidas no anexo III ao programa de concurso.

O lote 35 corresponde a motores de bases de dados
com ou sem acesso a ferramentas de gestão e o lote
10 é específico para ferramentas de gestão.

N.º

Empresa
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Pedido de Esclarecimento
administração? (Em muitos casos, estas duas áreas estão
associadas.)

Resposta

Nos termos do n.º 4 do artigo 14.º do programa de
concurso o concorrente só deve indicar part number
caso exista part number do fabricante.
Nos termos do n.º 5 do artigo 14.º do programa de
concurso não é permitida a inclusão de propostas
condicionadas à aquisição de produtos no mesmo lote
ou em lotes diferentes. Adicionalmente, nos termos do
n.º 2 do artigo 26.º do caderno de encargos, os
cocontratantes devem cumprir todas as condições e
especificações técnicas mínimas constantes do
presente acordo quadro por cada produto proposto.
Os pacotes de software a propor no lote 68 não têm
que incluir todos os produtos objeto dos lotes 1 a 67,
mas apenas poderá compreender produtos que se
encontrem nos referidos lotes. Isto é, poderá ser um
pacote constituído por 2 ou mais produtos, desde que
estes produtos tenham sido propostos para os lotes 1 a
67 e cumpram com as especificações técnicas exigidas
para os mesmos.

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
163
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

18.No tocante ao ponto nº 5 do Artigo 14º do PC, gostaríamos de
saber se é correto o nosso entendimento de que não poderão
existir propostas de aquisição com mais do que um part-number?

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
164
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

19.No tocante ao nº 6 do Artigo 14 como proceder para enquadrar
no lote 68 todas as combinações de produtos possíveis constantes
nos lotes anteriores?

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
165
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

20.Em relação ao ponto 6 do Artigo 28.º do CE, Serviços conexos à
aquisição de licenças de software: São considerados serviços de
instalação o conjunto de serviços necessários, incluindo Não foi suscitado qualquer esclarecimento, já que o
configurações do sistema e parametrizações, para colocar o interessado apenas copiou o texto do n.º 6 do artigo
software adquirido em funcionamento na plataforma de 28.º do caderno de encargos.
hardware a que se destina, não se incluindo, em qualquer
circunstância, serviços de consultoria ou desenvolvimento de

N.º

Empresa

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
166
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
167
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
168
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
169
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA
170 SAP PORTUGAL -

Pedido de Esclarecimento
software à medida?
21.Em relação aos Serviços de Instalação:
21.1. Considera-se como serviço de instalação apenas a
instalação técnica do produto numa infraestrutura tecnológica
existente (HW e Sistema Operativo) da Entidade Publica
Contratante? Ou pretende-se que este serviço também inclua a
instalação / configuração da infraestrutura tecnológica
disponibilizada (HW e Sistema Operativo) pela Entidade Publica
Contratante?
21.2. Considera-se as configurações do sistema e
parametrizações, as necessárias para a correcta instalação do
software ou pretende-se incluir os serviços associados à sua
implementação (análise de requisitos, implementação de
funcionalidades, configuração técnica e colocação em produção)
de cada software?

Resposta

Conforme resulta do n.º 6 do artigo 28.º do caderno de
encargos os serviços de instalação compreendem as
configurações e parametrizações necessárias ao
funcionamento do produto adquirido.

Conforme resulta do n.º 6 do artigo 28.º do caderno de
encargos os serviços de instalação não compreendem
serviços de consultoria ou desenvolvimento de
software à medida.

21.3. Qual a fronteira entre os serviços de instalação técnica e os
serviços de implementação pretendidos pela eSPap e como O Júri não compreende a referência a serviços de
preconizam que seja definido, no contexto da resposta ao implementação já que estes serviços não se encontram
presente AQ, o âmbito da implementação do software adquirido referidos no caderno de encargos.
por cada Entidade Publica Contratante?
21.4. É aceitável pela eSPap que a entidade Contraente possa
Não configura um pedido de esclarecimentos ao
propor a inclusão de serviços pré-definidos de instalação e
caderno de encargos e extravasa os limites de
implementação, de acordo com as boas práticas de
competência da atuação deste Júri.
implementação de soluções SAP e um âmbito típico bem definido?
22.Em relação aos Serviços de Migração:

Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as

N.º

Empresa
SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

Pedido de Esclarecimento
22.1. Considera-se que os serviços de migração deverão pressupor
a disponibilização de templates pelo Contraente para serem
preenchidos pela Entidade Publica Contratante, para efeitos de
migração de dados? Que outra estratégia é preconizada pela
eSPap para esta actividade?

Resposta
entidades adquirentes devem prever as especificações
técnicas dos bens e serviços a adquirir por referência
às constantes no presente acordo quadro ou outras
especificações técnicas relevantes em virtude das
particularidades da necessidade aquisitiva e, em todo o
caso, cumprindo com o disposto no artigo 49.º do CCP.
O caderno de encargos do acordo quadro não faz
qualquer referência à utilização de templates.
Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades adquirentes devem prever as especificações
técnicas dos bens e serviços a adquirir por referência
às constantes no presente acordo quadro ou outras
especificações técnicas relevantes em virtude das
particularidades da necessidade aquisitiva e, em todo o
caso, cumprindo com o disposto no artigo 49.º do CCP.

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
171
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

22.2. Para além das migrações de dados entre sistemas, que
outro tipo de actividades são pretendidas ao nível do contexto de
processos, recursos humanos e tecnologia existente? Como
preconizam que seja definido o âmbito genérico destas
actividades para cada produto de software apresentado?

SAP PORTUGAL SISTEMAS, APLICAÇÕES E
PRODUTOS
172
INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE
UNIPESSOAL, LDA

22.3. É aceitável pela eSPap que a entidade Contraente possa
propor a inclusão de serviços pré-definidos de migração, de
Confira-se resposta n.º 171.
acordo com as boas práticas de implementação de soluções SAP e
um âmbito típico bem definido?

173

COMPANHIA
I.B.M.PORTUGUESA, S.A.

CADERNO DE ENCARGOS
PARTE II - DOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO AO ABRIGO DO
ACORDO QAUDRO
Artigo 26º - Bens e serviços do acordo quadro
Confira-se respostas n.ºs 34, 35 e 142.
“4. Os produtos a incluir neste acordo quadro só poderão ser aceites
na tipologia de licenciamento em volume, não podendo ser
apresentados produtos comercializados a retalho ou pré-instalados

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

Resposta

em equipamentos”

174

COMPANHIA
I.B.M.PORTUGUESA, S.A.

175

COMPANHIA
I.B.M.PORTUGUESA, S.A.

176

COMPANHIA
I.B.M.PORTUGUESA, S.A.

Questões: O que se entende por produtos pré-instalados em
equipamentos?
Podem dar exemplos?
Quais os requisitos que definem um produto como sendo préinstalado?
Artigo 29º Consórcio
Questão: É nosso entendimento, em face do disposto neste Artigo
Sim.
29º, que a descrição adequada do Artigo 29º é Agrupamento em vez
de Consórcio. Confirmam este entendimento?
ANEXO II – DADOS DE INFORMAÇÃO GERAL DO CANDIDATO E OS
LOTES A QUE CONCORRE
Questão: Atendendo a que este anexo tem um logótipo de outra O logotipo não necessita de ser substituído.
entidade – ANCP, agradecese que confirmem que o seu conteúdo
está correcto e apenas o logótipo da ANCP deve ser substituído pela
da entidade adjudicante ESPAP.
ANEXO III – PROPOSTAS TÉCNICAS E DE PREÇO
SECÇÃO 5 - VALOR DA PROPOSTA DE PREÇO (OS VALORES A
APRESENTAR NÃO INCLUEM IVA)
a. “Preço das licenças de software”
O concorrente deve apresentar proposta de preço de
acordo com o anexo III ao programa de concurso. O
Questão: Relativamente à identificação do preço das licenças de
Júri não deve substituir-se ao concorrente informandosoftware e considerando que há produtos de software que são
o como apresentar os seus produtos em concreto.
licenciados por CPU e core, de forma agregada, ou por CPU e core
com variantes (gerações diferentes de hardware), como pode ser
preenchida a matriz atendendo a que não se pode fazer a “junção”
de linhas da tabela, nem se pode criar linhas novas?

N.º

177

178

Empresa

COMPANHIA
I.B.M.PORTUGUESA, S.A.

C.I.L. - CENTRO DE
INFORMÁTICA, S.A.

ORACLE PORTUGAL 179 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LDA
180

ORACLE PORTUGAL SISTEMAS DE

Pedido de Esclarecimento
b. “Preço unitário da subscrição das licenças” / “Serviços de
Assistência pós venda" / "Preço por unidade de licenciamento”

Resposta

Onde na secção "Serviços de Assistência pós venda" / "Preço por
unidade de licenciamento", se pedem valores para:
----- Modalidade horário normal
----- Modalidade 24h x 7d
----- Continuidade do Produto (2)
----- Serviços adicionais (3)
(2) Inclui o direito a updates corretivos e updates dentro da Confira-se resposta n.º 176.
mesma versão, no decorrer do contrato.
(3) Suporte em formação, otimização, integrações.
Questão: Considerando que o suporte aos nossos produtos de
software inclui, de forma agregada, o suporte em “modalidade
horário normal” e em modalidade 24h x 7d, designado por
“subscrição e suporte”, como pode ser preenchida a matriz
atendendo a que não se pode fazer a “junção” de linhas da tabela,
nem se pode criar linhas novas ?
Após análise das peças do procedimento, solicitamos informação
sobre o Lote 27, nomeadamente que tipo de fraudes se pretende Intrusões ilegais ao nível da rede.
prevenir.
O concorrente deve apresentar proposta de preço de
A) PERGUNTAS CADERNO DE ENCARGOS
acordo com o anexo III ao programa de concurso. Para
1.Pode-se apresentar proposta de preços por Core, por CPU, por o Software de Servidor, o Anexo III prevê a
Máquina e por Plataforma Tecnoclogica (ex: Intel, Risk, etc)?
apresentação de preços por utilizador, por máquina,
por CPU e/ou por core.
2.Como apresentar produtos cujas metricas de licenciamento Oracle Reitera-se que o concorrente deve apresentar
não correspondem às métricas previstas no CE (ex: numero de proposta de preço de acordo com o anexo III ao

N.º

Empresa
INFORMAÇÃO LDA

ORACLE PORTUGAL 181 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LDA
ORACLE PORTUGAL 182 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LDA
ORACLE PORTUGAL 183 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LDA

ORACLE PORTUGAL 184 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO LDA

LINK CONSULTING 185 TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
LINK CONSULTING 186 TECNOLOGIAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento
empregados, faturas emitidas, etc)?

Resposta
programa de concurso. O Júri não deve substituir-se ao
concorrente informando-o como apresentar os seus
produtos em concreto.
3.Com base nos artigos 3º e 28º do CE, qual a fórmula de revisão do Não está previsto no caderno de encargos deste
IPC prevista para os serviços associados aos produtos incluídos no acordo quadro qualquer revisão de preços com base
AQ?
no IPC.
4.Dado que estamos a apresentar produtos com serviços associados
no AQ, poderão os serviços associados ser adquiridos Sim.
autonomamente?
5.Com base no facto de que as várias entidades que podem As questões relativas à execução do acordo quadro e
subscrever o AQ já estão a usar produtos e serviços que ao funcionamento do Sistema Nacional de Compras
potencialmente possam ser incluídos neste novo AQ, podemos Públicas extravasam as competências de atuação deste
considerar a contratação dos serviços como uma extensão, e não Júri no esclarecimento de dúvidas relacionadas com as
como uma opção?
peças do procedimento.
6.De acordo com o CCP , todos os produtos já instalados nas
entidades ao abrigo deste AQ tem condições específicas que não O acordo quadro a celebrar não interfere com os
podem ser modificadas por um novo AQ, e, de acordo com o artigo contratos em execução, salvo no que diz respeito às
33º, o direito aplicado a este AQ é o CCP. Assim sendo, não fica claro renovações conforme previsto no n.º 3 do artigo 23.º
quais são as condições que prevalecem para os serviços associados a do caderno de encargos.
produtos já instalados, artigo 28º, ponto 3 ou artigo 33º?
- No final do ponto 1.c) do artº 23 do caderno de encargos indicam
“…com ou sem opção de compra no final do contrato sem Entende-se que no caso de a entidade optar pela
pagamento de valor residual”.
compra da licença no final do contrato, não há lugar ao
Poderiam esclarecer o que entendem por “sem pagamento de valor pagamento de qualquer valor adicional.
residual”.
- No caso de serem apresentados pacotes de software como previsto O concorrente deve apresentar proposta de preço de
no artº 2 ponto 2 i), como deveram ser apresentados os respectivos acordo com o anexo III ao programa de concurso. O
preços caso esse pacotes sejam constituídos por produtos com
Júri não deve substituir-se ao concorrente informandotipo de licenciamento diferentes?
o como apresentar os seus produtos em concreto.

N.º

Empresa

INOVAR TRUNCATURA 187 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, LDA

INOVAR TRUNCATURA 188 SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, LDA

189

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

190

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

191

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

192

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

Pedido de Esclarecimento

Resposta
Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 14.º do programa
de concurso, serão adjudicadas, por lote, as 5
No ponto 3 do 14º Artigo, do Programa de Concurso, é indicado que
melhores propostas de preço para produtos idênticos,
serão adjudicadas as 5 melhores propostas, de produtos idênticos.
entendendo-se estes como produtos com designação
comercial e part number idênticos, apenas quando
Questionamos se, serão adjudicadas apenas as 5 melhores por preço
exista part number do fabricante, e que cumpram com
ou as 5 melhores por marca ou part number?
as especificações técnicas do respetivo lote.
Confira-se resposta n.º 17.
Entendem-se como produtos idênticos os produtos
Como serão considerados no caso do "Lote 67 - ERP/ERM com designação comercial e part number idênticos,
Estabelecimentos de Ensino", o que é idêntico?
apenas quando exista part number do fabricante.
Programa de Concurso
Pergunta 1
Página 9 – Artigo 14.º - Ponto 3
Significa que o mesmo software, desde que com autorização pelo Está correto o entendimento. Serão adjudicadas as 5
titular do registo de marca, pode ter várias empresas a apresentar melhores propostas por produto.
proposta para a mesma solução?
E se houver 5 ou mais propostas serão sempre consideradas 5
melhores propostas?
No contexto deste acordo quadro, entende-se como
Pergunta 2.
“software de desktop” e “software de servidor” as
Página 9 – Artigo 14.º - Ponto 8
duas modalidades aceites para o licenciamento do
O que deve ser entendido por Software Desktop?
software proposto.
Pergunta 3.
Página 9 – Artigo 14.º - Ponto 8
Ver questão anterior.
O que deve ser entendido por Software Servidor?
Pergunta 4.
O preço a apresentar no anexo III do programa de
Página 9 – Artigo 14.º - Ponto 8
concurso é fixo e será o preço máximo que o
O Preço da Instalação deve ser independente da localização cocontratante poderá propor em procedimentos ao

N.º

Empresa

193

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

194

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

195

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

Pedido de Esclarecimento
Resposta
geográfica do cliente final? Ou pode ser um valor tendo em conta abrigo do acordo quadro. No acordo quadro, o preço a
zonas geográficas?
apresentar deve ser independente da localização
geográfica da entidade adquirente.
Pergunta 5.
Página 9 – Artigo 14.º - Ponto 8, Alínea a) Software desktop
A fórmula da pontuação proposta, tem como base o PLic (preço da A pontuação final da proposta será calculada com base
licença por utilizador). No caso de um software que tenha preço no preço apresentado pelos concorrentes para cada
único, independentemente do número de utilizadores ou de produto proposto.
máquinas, como se aplica a fórmula? Ou como será calculada a
pontuação da Proposta?
Pergunta 6.
Página 9 – Artigo 14.º - Ponto 8, Alínea b) Software Servidor
A pontuação para a proposta de software servidor tem como base
50% da Pontuação 1 e 50% da Pontuação 2.
A Pontuação1 é referente propostas para licenças servidor que
exigem licenças por utilizador.
Está correta a interpretação.
A Pontuação2 é referente a propostas para licenças de servidor que
NÃO exigem licenças por utilizador. Ou seja a Pontuação máxima da
proposta neste item será no máximo 0,5. A forma de ser possível ter
como pontuação máxima seria o mesmo software permitir os 2 tipos
de licenciamento. Está correta a nossa interpretação?
Pergunta 7.
O concorrente deve apresentar proposta de preço de
Página 9 – Artigo 14.º - Ponto 8, Alínea b) Software Servidor
acordo com o anexo III ao programa de concurso.
Considerando um sistema em que possui um licenciamento por
utilizador ao nível da aplicação do servidor, e um valor por posto que
Reitera-se que a pontuação final de cada proposta será
se liga ao sistema central. De que forma é aplicada a fórmula?
calculada com base no preço apresentado pelos
Para efeitos de explicação, consideremos 2€ por utilizador e 10€ por
concorrentes para cada produto proposto.
posto.

N.º

196

Empresa

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

197

MICROIO - SERVIÇOS DE
ELECTRÓNICA, LDA

198

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

INFORMÁTICA EL CORTE
199
INGLÊS
INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS
INFORMÁTICA EL CORTE
201
INGLÊS
200

Pedido de Esclarecimento
Documento: Caderno de Encargos
Pergunta 8.
Página 13 – Artigo 12.º - Ponto 2, Alínea a)
Sempre que sejam feitas alterações na aplicação que impliquem a
mudança de versão do software (por exemplo, 4.1.40 para 4.1.43) há
obrigatoriedade de atualização de acordo quadro?
Pergunta 9.
Página 16 – Artigo 20.º - Ponto 3
De acordo com este ponto, o co-contratante terá de liquidar a
faturação relativa ao semestre em causa até ao 30.º dia a contar da
data da emissão da fatura. No caso das faturas não regularizadas, a
data da emissão da fatura pela eSPap estas serão consideradas para
o cálculo dessa remuneração? E se a data de vencimento da fatura
do eSPap ainda não estiverem regularizadas todas as faturas
correspondentes a essa remuneração, terão de ser igualmente
liquidadas.
- Alinea d),ponto 1, Artigo 7 do Programa do concurso - além da
declaração de autorização por parte do fabricante, necessitamos de
saber se o mesmo, deverá fazer prova de detenção do registo da
marca (documento do INPI).
- Dado os Serviços de Assistência Pós venda, serem por: Internet, email ou telefone. Caso um determinado produto já disponha de uma
destas modalidades (mas não as outras, ex: e-mail e querer suporte
telefónico), como apresentar o upgrade do serviço. (Sem que o
mesmo conte para o valor de análise do produto)
- Caso um produto já disponha dos serviços descritos nos pontos 5.20
a 5.23 Anexo III devemos colocar 0 ou não preencher o campo.
- Necessitamos confirmação se o aluguer operacional é a 36 ou 48
meses. Pensamos existe uma discrepância entre o artigo 23 do CE e o

Resposta

Sim.

Nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do caderno de
encargos, os cocontratantes remuneram a ESPAP com
uma periodicidade semestral, por um valor líquido
correspondente a 3% sobre o total da faturação
emitida, sem IVA, às entidades adquirentes, naquele
período. O apuramento da remuneração da ESPAP é
calculado sobre a faturação emitida.

Não é exigido no artigo 7.º nem no artigo 14º do
programa de concurso, mas pode ser apresentado
como comprovativo.
Os preços a apresentar no anexo III do programa de
concurso devem corresponder aos serviços definidos
no artigo 28.º do caderno de encargos.
Devem ser preenchidos os campos referidos com o
valor zero.
Deve ser considerado 36 meses de acordo com a
retificação efetuada ao anexo III do programa de

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
Anexo III ponto 5.17

202

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

203

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

204

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

205

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

206

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

207

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

Resposta
concurso que consta do anexo II à presente ata.

- No artigo 23 ponto c) define adicionalmente que o aluguer
operacional pode ser, com ou sem opção de compra no final do
O interessado não fez qualquer pedido de
contrato, sem pagamento de valor residual. A definição deste ponto
esclarecimento.
(ter ou não ter, a posse no final do contrato) pode ser vantajosa para
a ESPAP, dado interferir significativamente no preço dos produtos.
Os serviços “Cloud” ou “Hosted Services” não estão
compreendidos no objeto do acordo quadro a
- Necessitamos saber se podemos apresentar produtos baseados em
celebrar.
Cloud ou hosted Services (CRM Online ou CRM SalesForce) neste
Na subscrição online não está definida a localização
concurso dado existir slot de preços para subscrição Online.
onde está instalado o produto, podendo encontrar-se
baseado em cloud ou hosted services.
A subscrição online e o aluguer operacional são duas
- Quais as diferenças entre Subscrição Online por 12 meses e Aluguer modalidades de licenciamento de software permitidas
Operacional 12 meses.
neste acordo quadro, em alternativa à aquisição de
licenças perpétuas.
- É obrigatório apresentar a proposta de aluguer Operacional ou Considerando os fatores de apreciação das propostas
Subscrição para todos os produtos a que nos candidatemos? Caso descritos no artigo 14.º do programa de concurso, não
não seja obrigatório podemos deixar o campo não preenchido, ou é obrigatória a apresentação de preços para as
deve ser assinalado de alguma forma.
modalidades de aluguer operacional ou subscrição.
- Como apresentar os valores para os produtos, em que a unidade de O concorrente deve apresentar proposta de preço de
licenciamento seja o Terabyte
acordo com o anexo III ao programa de concurso.
· Como definir os preços dos serviços de Instalação (por unidade de
O preço do serviço de instalação deverá ser
licenciamento) para software Servidor, quando existem licenças
apresentado de acordo com o solicitado no anexo III
concorrenciais ou nominativas para os desktops além da licença
do programa de concurso, ou seja, em relação com a
servidor.
unidade de licenciamento proposta para o produto
Pensamos que neste caso pode não ser linear a unidade de
concreto.
licenciamento, nomeadamente nos casos em que seja necessário

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento
instalar software no servidor mas também software nos clientes.

INFORMÁTICA EL CORTE
208
INGLÊS

- Agradecemos que nos seja exposto como aplicar a unidade de
licenciamento nos serviços de Migração, dado estes não dependerem
do produto mas da sua inclusão numa solução existente.
Como Sugestão prática proporíamos o valor hora/homem.

INFORMÁTICA EL CORTE
209
INGLÊS

- Dado a existência do Artigo 17 em que se cede a posição contratual
a uma segunda entidade, gostaríamos de saber se podemos vir
utilizar uma empresa financeira para realizar o contrato de Aluguer
operacional

210

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

211

INFORMÁTICA EL CORTE
INGLÊS

QUIDGEST212 CONSULTORES DE
GESTÃO, S.A.

Resposta
Nos termos do artigo 2.º do caderno de encargos, este
acordo quadro tem por objeto o licenciamento de
software bem como, independentemente da
modalidade, dos respetivos serviços conexos de
instalação, migração tecnológica e assistência pósvenda, pelo que os serviços de migração objeto deste
acordo quadro dependem do produto a implementar.
A autorização para a cessão da posição contratual
dependerá da autorização prévia da ESPAP ou da
entidade adquirente, consoante se trate de ceder a
posição no acordo quadro ou em qualquer contrato
celebrado ao abrigo do mesmo.

- Dado existir um conjunto de fabricantes que não permitem o
Upgrade da Versão das licenças sem que exista um contrato de
O interessado não fez qualquer pedido de
Manutenção ou Software Assurance permanente. Assim e no sentido
esclarecimento.
de evitar conflitos futuros, recomendaríamos que fosse obrigatório
definir estas características nas funcionalidades do anexo III.
Nos termos do n.º 8 do artigo 28.º do caderno de
- Gostaríamos de clarificar se a definição de serviços de Upgrade é encargos, são considerados serviços de upgrades de
exclusivo à própria licença que permita o upgrade, ou se engloba o versão o conjunto de serviços que asseguram os
serviço de instalação da mesma.
upgrades de versão nas licenças já instaladas nas
entidades adquirentes.
Q1. No número 2 do artigo 7º do Programa de Concurso, é referido
que “os concorrentes podem apresentar vários produtos por cada
lote desde que os mesmos cumpram com as especificações técnicas Confira-se respostas n.º 15 e 18.
exigidas no lote respectivo”. Dada a diversidade de soluções
abrangidas em cada um dos lotes, é correcta a interpretação que

N.º

Empresa

QUIDGEST213 CONSULTORES DE
GESTÃO, S.A.

QUIDGEST214 CONSULTORES DE
GESTÃO, S.A.
COMPTAEQUIPAMENTOS E
215
SERVIÇOS DE
INFORMATICA, S.A.
COMPTAEQUIPAMENTOS E
216
SERVIÇOS DE
INFORMATICA, S.A.
217

COMPTAEQUIPAMENTOS E

Pedido de Esclarecimento
cada part number pode responder apenas a um ponto das
especificações técnicas descritas no Anexo A? Em caso de resposta
negativa, existe algum limite mínimo de requisitos a cumprir por part
number?
Q2. No artigo 14º do Programa de Concurso é referida a
apresentação por parte dos concorrentes de documento
comprovativo de autorização pelo titular do registo da marca ou dos
titulares de direitos de autor. O que se entende por esta declaração?
Qual a entidade que a deverá emitir? É correcto o entendimento que
este requisito é comprovado através da apresentação de uma
declaração por parte do fabricante do software proposto, na qual
seja indicada a designação comercial e respectivo part number?
Q3. No artigo 21º do Caderno de Encargos, é estipulada a forma de
aquisição ao abrigo do acordo quadro. Neste processo, as entidades
adquirentes devem convidar a totalidade dos co-contratantes de
determinado lote, ou o convite é efectuado para a totalidade dos
proponentes de determinado part number?

Resposta

O documento a que se refere o n.º 1 do artigo 14.º é
qualquer documento que comprove a autorização,
emitida pelo titular do registo da marca ou do titular
dos direitos de autor, para representar ou
comercializar o produto proposto.
Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades
adquirentes
devem
convidar
os
cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do
qual será lançado o procedimento, nos termos do n.º 1
do artigo 21.º do caderno de encargos.

No âmbito dos produtos de software, é possível propor um mesmo
produto/part number para vários lotes distintos dado o mesmo Confira-se respostas n.º 15 e 18.
responder a diferentes tipos de funcionalidades e requisitos?
“O Documento comprovativo de autorização pelo titular do registo
da marca ou do titular dos direitos de autor para a representação ou
comercialização em Portugal de cada produto proposto;” poderá ser
um contrato existente com um determinado fabricante para
determinada linha de produtos ou terá que ser um documento
específico para este efeito?
Anexo III_Proposta: No caso dos serviços de Migração, o que se
poderá entender “Preço por unidade de licenciamento” Estando uma

O documento a que se refere o n.º 1 do artigo 14.º é
qualquer documento que comprove a autorização,
emitida pelo titular do registo da marca ou do titular
dos direitos de autor, para representar ou
comercializar o produto proposto.
Conferir resposta ao esclarecimento n.º 208.

N.º

Empresa
SERVIÇOS DE
INFORMATICA, S.A.

COMPTAEQUIPAMENTOS E
218
SERVIÇOS DE
INFORMATICA, S.A.

COMPTAEQUIPAMENTOS E
219
SERVIÇOS DE
INFORMATICA, S.A.

220 ALTRANPORTUGAL, S.A.

221 ALTRANPORTUGAL, S.A.

Pedido de Esclarecimento
migração dependente das características da tecnologia de destino
tanto como das de origem, como poderemos balizar estes valores?
Dever-se-á ter em consideração limitação por horas máximas de
trabalho?
AnexoIII_Proposta: Os Serviços de Instalação, e de Serviços de
Upgrade de versão são igualmente cotados em termos de “Preço por
unidade de licenciamento”. Os valores de licenciamento a aplicar
com base nas unidades de licenciamento não são lineares – instalar
software em alguns casos para 1 licença e para 100 terá o mesmo
custo, dependendo da arquitetura que se pretender. Como transpor
essa situação para um simples valor / unidade de licenciamento?
Consideramos um valor standard?
Anexo_A_LS_2013: Para responder a um dado lote é mandatório que
o software proposto responda à totalidade das Especificações
técnicas que constituem esse lote? Ex. Lote 38, descreve
especificações de Content Management, Records Management,
Information Rights Management …

Resposta

O preço do serviço de instalação deverá ser
apresentado de acordo com o solicitado no anexo III
do programa de concurso, ou seja, em relação com a
unidade de licenciamento proposta para o produto
concreto.

Sim.
Confira-se respostas n.º 15 e 18.

Não. As declarações referidas nas alíneas a) e b) do n.º
1 do artigo 7.º do programa de concurso só devem ser
1- Relativamente ao PConcurso, artigo nº 7, 1. b), é nosso apresentadas uma vez, independentemente do
entendimento que devemos apresentar uma declaração Anexo I por número de lotes a que concorre. A indicação dos lotes
cada lote aos quais se pretende apresentar proposta. O nosso a que concorre é feita no documento referido na alínea
entendimento esta correto?
b), bem como na proposta de preço referida na alínea
c) ambas do n.º 1 do artigo 7.º do programa de
concurso.
2- Caso a resposta seja negativa, concluímos que será necessário
apresentar uma declaração Anexo I com indicação de todos os lotes
Ver resposta anterior.
aos quais se pretende apresentar proposta. A nossa conclusão esta
correta?

N.º

Empresa

222 ALTRANPORTUGAL, S.A.

223 ALTRANPORTUGAL, S.A.

224 ALTRANPORTUGAL, S.A.

225 ALTRANPORTUGAL, S.A.

226 ALTRANPORTUGAL, S.A.

227 ALTRANPORTUGAL, S.A.

Pedido de Esclarecimento
Resposta
3- Relativamente ao PConcurso, artigo nº7, 1 c), é nosso
entendimento que devemos apresentar apenas 1 declaração Anexo
Sim.
II-A independentemente dos lotes aos quais se pretende apresentar
proposta. O nosso entendimento esta correto?
Para análise das propostas apenas releva que a
4- Relativamente ao PConcurso, artigo nº11º, 3., caso a assinatura eletrónica qualificada utilizada para assinar
colaboradora que submete a proposta na plataforma tenha poderes os documentos que constituem a proposta obedeça às
para apenas submeter a mesma, é nosso entendimento que caso não regras constantes do artigo 11.º do programa de
seja fornecido uma declaração comprovativa da sua função e dos concurso. Não importará saber, por isso, quem
seus poderes, o concorrente será desqualificado. O nosso submete a documentação na plataforma, mas apenas
entendimento esta correto?
quem
assina
eletronicamente
a
referida
documentação.
5- Relativamente ao PConcurso, artigo nº 7º1 d), na modalidade de
Sim, é suficiente que um dos membros detenha o
consórcio externo, no nosso entender é suficiente um dos membros
comprovativo.
cumprir com o requisito de ter de apresentar o comprovativo de
A modalidade de agrupamento a constituir é o
autorização e ser titular da marca. A nossa compreensão é a correta?
agrupamento complementar de empresas, conforme
Caso a resposta seja positiva, o chefe de consorcio poderá não ser o
previsto no artigo 29.º do caderno de encargos.
detentor do comprovativo?
Não existe qualquer limite de nacionalidade para os
6- É autorizada a modalidade de consórcio com um membro que não
membros de qualquer agrupamento que se apresente
nacional?
a concurso.
As regras sobre a apresentação de propostas por
7- Em caso afirmativo, quais os documentos que devem ser
agrupamentos encontram-se estabelecidas no CCP (cfr.
apresentados?
artigo 57.º)
O preço dos serviços conexos deverá ser apresentado
8- Os serviços conexos a prestar devem ser separados pelo
de acordo com o solicitado no anexo III do programa
valor/hora para cada um dos serviços de formação, integração e
de concurso, ou seja, em relação com a unidade de
migração?
licenciamento proposta para o produto concreto.

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

228 ALTRANPORTUGAL, S.A.

9- É possível indicar qual o montante mínimo e máximo espectável de
horas de serviços conexos a consumir na duração do Acordo Quadro?

SIAG - SISTEMAS
229 INTEGRADOS DE APOIO
À GESTÃO, S.A.

1) Dispomos de um certificado digital qualificado (qualidade de
mandatário), conforme documento em anexo. A questão que se
coloca é se este certificado é suficiente para assinar todos os
documentos a apresentar no âmbito do presente concurso,
nomeadamente, proposta, declarações emitidas pela empresa
fornecedora, etc..?

SIAG - SISTEMAS
230 INTEGRADOS DE APOIO
À GESTÃO, S.A.

SIAG - SISTEMAS
231 INTEGRADOS DE APOIO
À GESTÃO, S.A.

2) O licenciamento dos nossos produtos tem por base duas
alternativas:
licenciamento por utilizador nomeado ou licenciamento por core. Em
cada uma das alternativas referidas, existem escalões de preço para
diferentes quantidades. Como especificar os escalões no template de
Excel fornecido (Anexo III)?
3) No template de Excel (Anexo III) disponibilizado por V/Exas.,
nomeadamente, nos pontos 5.20 a 5.26 (serviços relacionados com o
fornecimento) como devem ser apresentados os preços (só existe um
espaço para um preço) quando existirem preços diferentes conforme
a unidade de licenciamento em causa?

Resposta
Não há mínimos ou máximos, uma vez que estes
serviços serão adquiridos pelas entidades adquirentes
na medida das suas necessidades.
O certificado utilizado para a submissão do presente
pedido de esclarecimento foi emitido a José Pedro
Farinho Vieira como mandatário com procuração da
GEDI-GABINETE DE ESTUDOS E DIVULGAÇÃO
INFORMATICA S.A.. Se a proposta for submetida pela
mesma empresa (GEDI), então o certificado é
suficiente. Desconhecemos a relação entre a empresa
que consta do certificado de assinatura eletrónico
utilizado e a empresa que consta da plataforma (SIAG)
pelo que seria importante elucidarem, em sede de
proposta, esta relação, sob pena de não ser possível
verificar a relação entre o assinante e a empresa em
questão nos termos do n.º 3 do artigo 11.º do
programa de concurso.
O concorrente deve apresentar proposta de preço de
acordo com o anexo III ao programa de concurso. O
Júri não deve substituir-se ao concorrente informandoo como apresentar os seus produtos em concreto.
Os preços dos serviços conexos ao licenciamento de
software devem ser apresentados de acordo com o
solicitado no anexo III do programa de concurso, ou
seja, em relação com a unidade de licenciamento
proposta para o produto concreto.

N.º

Empresa

Pedido de Esclarecimento

SIAG - SISTEMAS
232 INTEGRADOS DE APOIO
À GESTÃO, S.A.

4) Ainda no que se refere ao template de Excel (Anexo III)
disponibilizado por V/Exas., questiona-se se ão aceites alterações ao
mesmo? Aumentar o n.º de linhas para, por exemplo, indicar os
vários preços para as várias unidades de licenciamento?

SIAG - SISTEMAS
233 INTEGRADOS DE APOIO
À GESTÃO, S.A.

5) Ao lote 68 pode-se responder com vários produtos que consistam,
cada um, numa diferente combinação de quaisquer outros já
incluidos noutros lotes?

234

ESPECTRO SISTEMAS
INFORMAÇÃO, S.A.

1 - Esclarecimento sobre Lote 24
É aceitável a instalação de hardware para o fornecimento de uma
licença de software ?
Nas especificações técnicas deste lote não é indicado o número de
utilizadores a autenticar nem a forma de autenticação. É possível
esclarecer este ponto?

235

ESPECTRO SISTEMAS
INFORMAÇÃO, S.A.

2 - Esclarecimento sobre Lote 26, 27 e 28
Se o conjunto das especificações técnicas destes lotes forem todas
abrangidas por um produto já cotado noutro lote (neste caso Lote
24) como deverermos endereçar o valor por utilizador a cotar nos
lotes em pedido de esclarecimento?

236

ESPECTRO SISTEMAS
INFORMAÇÃO, S.A.

3 - Esclarecimento sobre Lote 27
Que fraude(s) se pretende prevenir?

Resposta
Não é permitido acrescentar linhas no Anexo III, uma
vez que os preços devem ser apresentados de acordo
com o solicitado nesse anexo. Podem, no entanto, ser
acrescentadas colunas, caso o concorrente pretenda
apresentar mais do que 5 produtos por cada lote (cfr.
n.º 3 do artigo 7.º do programa de concurso).
De acordo com o n.º 6 do artigo 14.º do programa de
concurso, para o lote 68 os concorrentes podem
apresentar propostas de pacotes de software os quais
só podem incluir, sob pena de exclusão, produtos que
constem dos lotes 1 a 67.
Nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do caderno de
encargos, não podem ser apresentados produtos préinstalados em equipamentos. Este procedimento não
contempla a aquisição, gratuita ou onerosa, de
hardware.
O número de utilizadores a autenticar poderá ser
definido nos procedimentos ao abrigo do acordo
quadro.
Nos termos do n.º 2 do artigo 26.º do caderno de
encargos,
os
produtos
apresentados
pelos
cocontratantes devem cumprir todas as condições e
especificações técnicas mínimas constantes do acordo
quadro para o lote em que são propostos. Se o
concorrente tiver um produto que cumpre com todas
as especificações técnicas de mais do que um lote
poderá apresenta-lo nos respetivos lotes.
Intrusões ilegais ao nível da rede.

N.º

Empresa

SAS
237 INSTITUTE,SOFTWARE,
LIMITADA

SAS
238 INSTITUTE,SOFTWARE,
LIMITADA

SAS
239 INSTITUTE,SOFTWARE,
LIMITADA
SAS
240 INSTITUTE,SOFTWARE,
LIMITADA

SAS
241 INSTITUTE,SOFTWARE,
LIMITADA

Pedido de Esclarecimento
A especificação técnica de conexões Ipsec e SSL VPN não é
mencionada noutro lote.
É possível esclarecer de onde vêm estas ligações e onde são
terminados os túneis?

Resposta

Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades
adquirentes
devem
convidar
os
Todas as empresas fornecedoras de tecnologias que constem no
cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do
mesmo lote, serão consultadas?
qual será lançado o procedimento, nos termos do n.º 1
do artigo 21.º do caderno de encargos.
No anexo III, os campos relativos aos requisitos
mínimos de hardware, entre os quais o “espaço no
disco rígido”, devem ser preenchidos com informação
O espaço em disco pretendido é unicamente para instalação?
adicional relativamente ao produto proposto com o
objetivo de auxiliar as entidades adquirentes no
processo de aquisição. Estes campos não devem ser
preenchidos nos produtos em que não são aplicáveis.
Contrato de software - As cláusulas do contrato de licenciamento de
Confira-se resposta n.º 152.
software serão negociadas diretamente com a entidade adjudicante?
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 23.º do
Propriedade do software - No que diz respeito ao artigo 23 ponto 1
caderno de encargos, quando é adquirida uma licença
alínea a), considera-se que a licença perpetua com utilização por
de software na modalidade de “licença perpétua”, a
tempo indeterminado do software, possa continuar a ser
licença adquirida passa a ser de utilização por tempo
propriedade do adjudicatário?
indeterminado pela entidade adquirente.
Significado do documento comprovativo - No programa de concurso,
artigo 7, ponto 1 alínea E), o que significa o “documento
Desde que o documento comprove os termos de
comprovativo dos termos de utilização do software”?
utilização. Confira-se resposta n.º 47.
É possível considerar o termos de licenciamento standard do
adjudicatário?

N.º

Empresa

SAS
242 INSTITUTE,SOFTWARE,
LIMITADA

NOVABIT 243 INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, LDA.

NOVABIT 244 INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, LDA.

Pedido de Esclarecimento
No que diz respeito ao artigo 16, ponto 1 e ao artigo 25, ponto 1 do
caderno de encargos, com exceção dos danos causados por fraude
ou negligência grosseira, é possível estabelecer um limite máximo, a
acordar com a entidade adjudicante, para o reembolso dos prejuízos
causados?
Questão 1
No anexo III e no Programa de Concurso, aparecem os termos,
licenças Concorrenciais e Nominativas.
Sendo um termo desconhecido para nós, gostaríamos de saber o que
é cada uma delas.
Questão 2
No Programa de concurso, nas alíneas d) e e) do artigo nº7, é
solicitado um documento, quer seja ele do titular ou documento
comprovativo da utilização. A Novabit, tem várias soluções
instaladas nas escolas, as mesmas constam da listagem das exceções
que o Ministério da Educação, fez chegar às escolas, mas não
possuímos qualquer registo do software desenvolvido por nós. Tal
fato se deve que muito dele, é WEB Base e não se pode depositar
nem registar. Como poderemos ultrapassar este obstáculo?

Resposta

A questão extravasa o âmbito de competências do Júri.

No contexto deste acordo quadro, entende-se como
“licenças concorrenciais” e “licenças nominativas” as
duas modalidades aceites para o licenciamento por
utilizador, dos produtos propostos.

O documento a que se refere o n.º 1 do artigo 14.º é
qualquer documento que comprove a autorização,
emitida pelo titular do registo da marca ou do titular
dos direitos de autor, para representar ou
comercializar o produto proposto.
Para propostas baseadas em software não proprietário
deve ser apresentado documento comprovativo dos
termos de utilização do software.

Poderá ser apresentada uma declaração de honra/compromisso em
que o software é desenvolvido por nós?
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
245 DESENVOLVIMENTO,
INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E

Na Plataforma electrónica:
Para efeitos de análise das propostas de preço deverá
1. De que forma deve ser preenchido o mapa de quantidades na
ser preenchido o anexo III, de acordo com o artigo 8.º
plataforma Gatewit/ESPAP, uma vez que é solicitado um preço
programa de concurso.
unitário por cada lote.

N.º

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

Pedido de Esclarecimento

Resposta

No Programa de Concurso:
2. Na alínea d) do artigo 7º, para um único fabricante é suficiente
Confira-se respostas n.º 7, 36 e 46.
apresentar uma única declaração onde constem todos os produtos
(part-numbers) propostos?

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

Os preços dos serviços conexos ao licenciamento de
software deverão ser apresentados de acordo com o
solicitado no anexo III do programa de concurso, ou
seja, em relação com a unidade de licenciamento
3. É correcto o nosso entendimento que os valores de serviços
proposta para o produto concreto.
conexos à aquisição de licenças de software, especificamente os
serviços de migração e os serviços de upgrade de versão, não
Considerando os fatores de apreciação das propostas
integram as formulas apresentadas no ponto 8 do artigo14º? E é
descritos no artigo 14.º do programa de concurso, os
obrigatória a apresentação destes valores no anexo III para todos os
concorrentes devem indicar nas suas propostas o
produtos?
preço de instalação e de assistência pós-venda para
todos os produtos propostos, garantindo-se, assim, a
comparabilidade das propostas para efeitos de
ordenação e adjudicação.

NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
248 DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
INTEGRAÇÃO,

4. Nas alíneas a) e b) do ponto 8 do artigo 14º, na descrição da Está correto o entendimento exposto. O serviço em
variável PPósVenda é correcto o nosso entendimento que nunca é horário normal não é avaliado no critério de
avaliado o serviço em horário normal?
adjudicação para a constituição do acordo quadro.

N.º

Empresa
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
249 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
250 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
251 DESENVOLVIMENTO,
INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E

Pedido de Esclarecimento

Resposta

5. Artigo 17.º do Programa de Concurso (“PC”) vs. artigo 29.º do
Caderno de Encargos (“CE”): O artigo 17.º do PC refere consórcio, a
A modalidade de agrupamento a constituir é o
epígrafe do artigo 29.ª do CE refere consórcio, mas o corpo do artigo
agrupamento complementar de empresas, conforme
29.º contraria estas disposições e refere ACE. Em caso de
previsto no artigo 29.º do caderno de encargos.
adjudicação, qual a modalidade jurídica sob a qual os membros do
agrupamento adjudicatário deverão associar-se: ACE ou consórcio?

No Caderno de Encargos:
6. Na alínea a) do artigo 5, está o concorrente obrigado a apresentar
proposta mesmo quando estando presente no lote, não tem o
produto/part-number visado? No caso de não ser obrigado, é
necessária alguma comunicação na plataforma indicando o facto e a
justificação de não apresentar proposta, ou pode simplesmente não
responder?

Nos termos da alínea a) do artigo 5.º do caderno de
encargos, os cocontratantes só têm obrigação de
apresentar proposta aos convites lançados ao abrigo
do acordo quadro se as soluções tecnológicas que
possam oferecer cumpram com as especificações
técnicas exigidas e estejam em condições de prestar os
serviços nos prazos exigidos.

7. No que respeita a todas as sanções pecuniárias previstas no artigo
As sanções pecuniárias devem cumprir com os limites
19.º, presumimos que tenham como limite global máximo os 20%
previstos legalmente.
fixados no artigo 329.º, n.º 2 do CCP. É correcto este entendimento?

N.º

Empresa
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
252 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
253 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
254 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.

Pedido de Esclarecimento

Resposta

8. No artigo 20.º, onde se lê ‘data de emissão da factura’ deverá lerse ‘data de recepção da factura’, de forma a coadunar-se com os Deverá ser considerada a data da receção.
prazos de pagamento previstos no artigo 299.º do CCP?

9. De acordo com o ponto 2 do artigo 21º, é correcto o nosso
entendimento de que todos os procedimentos a lançar ao abrigo do
Acordo Quadro serão obrigatoriamente efectuados unicamente
através da plataforma electrónica da ESPAP, independentemente da
entidade adjudicante?

Nos termos do n.º 2 do artigo 21.º do Caderno de
Encargos, os procedimentos lançados por entidades
vinculadas ao SNCP devem ser efetuados através da
plataforma eletrónica do SNCP. As entidades de
adesão voluntária ao SNCP não têm obrigação de
efetuar os procedimentos na plataforma eletrónica do
SNCP.

10. Artigo 25.º do CE: Em caso de incumprimento qual o como limite
global máximo para as sanções a aplicar pelas entidades As sanções pecuniárias devem cumprir com os limites
adquirentes? Deve presumir-se ser o limite de 20% previsto no artigo previstos legalmente.
329.º, n.º 2 do CCP?

N.º

255

256

257

258

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

Pedido de Esclarecimento

Resposta

11. No ponto 5 do artigo 26.º é indicado que não pode ser imposto
um número mínimo de licenças. Será possível, no preço, indicar um
valor base para o produto e um valor para cada licença? E preços
diferentes para diferentes tipologias de licenças?

O concorrente deve apresentar proposta de preço de
acordo com o anexo III ao programa de concurso. O
Júri não deve substituir-se ao concorrente informandoo como apresentar os seus produtos em concreto.

12. No ponto 1 do artigo 28.º são indicados os serviços associados à
aquisição de licenças que podem ser adquiridos através deste Acordo As peças do procedimento não fixam qualquer valor
Quadro. Existe algum limite de valor, absoluto ou relativo, para cada máximo para os preços dos serviços.
um dos tipos de serviços identificados?

13. A cotação dos mesmos serviços pode ser efectuada de forma
autónoma à cotação das licenças do software, por exemplo o valor
das licenças ser por utilizador e o custo da migração ser em função
do volume de dados ou processos a migrar?

O preço dos serviços conexos deverá ser apresentado
de acordo com o solicitado no anexo III do programa
de concurso, ou seja, em relação com a unidade de
licenciamento proposta para o produto concreto.

14. No ponto 7 do artigo 28.º, o que se entende por serviços de Nos termos do n.º 7 do artigo 28.º do caderno de
migração? Ou seja, como exemplo: está incluído neste serviço a encargos, são considerados serviços de migração

N.º

Empresa
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
259 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
260 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
261
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,

Pedido de Esclarecimento
Resposta
migração dos processos e regras de negócio quando se migra do quaisquer serviços e meios necessários à migração
software ERP X para um outro software ERP Y?
tecnológica tendo em consideração todo o contexto de
processos, recursos humanos e tecnologia existente na
entidade adquirente.
Confira-se resposta n.º 171.

15. No ponto 1 do artigo 21.º, quais as regras a aplicar para as
seguintes situações em procedimentos aquisitivos a lançar ao abrigo
do acordo quadro, em termos de resposta pelos concorrentes:
a) Consulta para um lote e vários part-numbers, e o concorrente está
presente no lote e não tem todos os part—numbers visados na
consulta.
b) Consulta para mais de um lote e vários part-numbers, e o
concorrente não está presente em todos os lotes.

Nos termos da alínea a) do artigo 5.º do caderno de
encargos, os cocontratantes obrigam-se a apresentar
proposta a todos os convites lançados ao abrigo do
presente acordo quadro, desde que as soluções
tecnológicas que possam oferecer cumpram com as
especificações técnicas exigidas e estejam em
condições de prestar os serviços nos prazos exigidos.

Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
16. No âmbito do artigo 21.º, é indicado que devem ser convidados entidades
adquirentes
devem
convidar
os
todos os co-contratantes do lote. É mesmo este o objectivo ou antes cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do
todos os co-contratantes do lote + part-number?
qual será lançado o procedimento, nos termos do n.º 1
do artigo 21.º do caderno de encargos.

17. Ainda no âmbito do artigo 21.º, os procedimentos aquisitivos ao
abrigo deste acordo quadro irão referenciar obrigatoriamente
apenas o lote ou também obrigatoriamente o(s) part-number(s)
pretendido(s)? Neste último caso pode um concorrente responder

Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades
adquirentes
devem
convidar
os
cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do
qual será lançado o procedimento, nos termos do n.º 1

N.º

Empresa
INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
262 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
263 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
264
DESENVOLVIMENTO,
INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,

Pedido de Esclarecimento
Resposta
com um part-number dentro do mesmo lote, desde que considere e do artigo 21.º do caderno de encargos.
demonstre que esse produto cumpre as especificações técnicas, no Não está prevista a aquisição por part-number.
contexto da explanação do ponto 9 deste mesmo artigo?

18. É possível responder a um lote cujos requisitos são cumpridos
através da conjugação de dois produtos diferentes de fornecedores Confira-se respostas n.º 15 e 18.
diferentes?

19. Se houver mais do que um produto em que o concorrente está
qualificado, no mesmo lote, em caso de resposta a uma consulta
terão de ser apresentadas todas as soluções qualificadas para esse
lote?

O concorrente deverá apresentar um produto que
cumpra com as especificações técnicas exigidas pela
entidade adquirente por consulta, salvo se foram
admitidas propostas variantes pela entidade.

20. Quando a aquisição de um produto inclui um ano de manutenção
obrigatório, como é feita a avaliação? Havendo produtos com a
aquisição da manutenção obrigatória, utilizando part-numbers
diferentes, como deverá ser apresentado o valor produto e da
respectiva manutenção?

O que é exigido no preenchimento do anexo III é a
designação comercial, ou part number do fabricante
quando exista, para cada produto e não para os
serviços conexos ao produto.
Confira-se resposta ao esclarecimento n.º 87.

N.º

Empresa
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
265 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
266 INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, S.A.
NOVABASE BUSINESS
SOLUTIONS - SOLUÇÕES
DE CONSULTORIA,
DESENVOLVIMENTO,
267
INTEGRAÇÃO,
OUTSOURCING,
MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO DE SISTEMAS

Pedido de Esclarecimento

21. É possível propor licenciamento OEM?

Resposta

Nos termos do n.º 4 do artigo 26.º do caderno de
encargos, os produtos a incluir neste acordo quadro só
poderão ser aceites na tipologia de licenciamento em
volume, não podendo ser apresentados produtos
comercializados a retalho ou pré-instalados em
equipamentos.

Relativamente ao “Anexo III – Proposta técnica e de preço”:
22. Na linha 5.19, é nosso entendimento que o preço unitário da
O entendimento exposto está correto, nos casos em
subscrição das licenças é o valor da subscrição anual por utilizador
que a modalidade apresentada para o licenciamento é
(anual/utilizador). Este entendimento está correcto? Em caso de
por utilizador.
resposta negativa, onde podemos cotar este tipo de licenciamento
(subscrição anual por utilizador)?

No anexo III estão previstas diversas modalidades de
23. Como apresentar o preço de licenciamento por ‘bandas’ de licenciamento admitidas no acordo quadro, pelo que o
utilizadores?
concorrente deverá apresentar o preço aplicável ao
produto proposto.

N.º

Empresa
DE INFORMAÇÃO, S.A.

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

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

270

HEWLETT-PACKARD
PORTUGAL, LDA.

Pedido de Esclarecimento

Resposta

Deve colocar todas as opções de licenciamento no
24. É obrigatório fornecer preços, em cada produto, para todos os mesmo produto, exceto nas situações em que a
tipos de licenciamento ou apenas para a(s) modalidade(s) de modalidade de licenciamento determine que se trata
licenciamento preconizada(s) para esse produto?
de um produto diferente.
Ver esclarecimento n.º 11

Nos termos do n.º 5 do artigo 28.º do caderno de
encargos, os serviços de assistência pós-venda poderão
ter adicionalmente associados serviços que asseguram
a continuidade do produto, que incluem o direito a
updates corretivos e updates dentro da mesma versão
no decorrer do contrato e outros serviços adicionais
25. Deverão ser contemplados serviços de instalação dos updates
como o suporte em formação, otimização e
correctivos e updates dentro da mesma versão no contexto da
integrações.
continuidade do produto (linha 5.22)?
Na componente “Continuidade do Produto” do Anexo
III do programa do concurso (linha 5.22) deve ser
inscrito o valor para os serviços que asseguram a
continuidade do produto, que incluem o direito a
updates corretivos e updates dentro da mesma versão
no decorrer do contrato.
1) Artigo 14.º n.º 3 do Programa:
Solicita-se esclarecimento quanto ao entendimento que poderá haver
para um lote um cumprimento das especificações técnicas desde que Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 134.
o conjunto dos produtos cumpra essas especificações não sendo
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necessário o cumprimento por cada um dos produtos desde que no
seu conjunto cumpram as especificações.
2) Artigo 14.º n.º 4 do Programa: Solicita-se esclarecimento quanto à
forma como será fiscalizada a designação comercial e/ou part
number do fabricante.
3) Artigo 9.º do Caderno de Encargos: Solicita-se esclarecimento
quanto ao entendimento que não haverá acesso, no âmbito da
fiscalização, a (i) qualquer informação relacionada com outros
clientes do Cocontratante; (ii) informação confidencial; (iii) registos
ou documentos do Cocontratante relacionados com custos
suportados pelo Cocontratante a e respetiva relação com o preço,
modelos financeiros ou margens de lucro do Cocontratante; e/ou (iv)
relatórios internos de auditoria do Cocontratante.
4) Artigo 9.º do Caderno de Encargos: Solicita-se esclarecimento
quanto ao entendimento que o direito de auditoria apenas poderá
ser realizado após pré-aviso razoável e desde que todos custos
associados à fiscalização sejam integralmente suportados pela
eSPap. Por outro lado, a eSPap apenas poderá realizar qualquer
auditoria: (i) 6 (seis) meses depois da data de início de vigência do
acordo quadro; (ii) durante o horário de expediente; e (iii) em
qualquer caso, 1 (uma) única fiscalização por cada ano de duração
do acordo quadro.
5) Artigo 23.º n.º 1 al. a) do Caderno de Encargos: Solicita-se
esclarecimento quanto ao entendimento que de facto quanto se fala
em
licença
perpétua
fala-se
na
possibilidade
de
utilização/titularidade de uma licença perpétua, irrevogável,
gratuita, não exclusiva, intransmissível, não suscetível de ser
sublicenciada e que abrangerá todo o território nacional, ficando,
todavia, propriedade do cocontratante a propriedade do software o

Resposta

Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 135.

Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 136.

Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 137.

Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 138.
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que permitira a sua comercialização a outras entidades pois em
muitos casos poderá não só haver software licenciado ao
cocontratante como, noutros, poderá este não ter legitimidade para
a transmissão da sua propriedade.
6) Artigo 28.º do Caderno de Encargos: Solicita-se esclarecimento
quanto ao entendimento que poderão os proponentes apresentar
(até adicionando linhas/colunas ao Anexo III ao Programa) outras
variáveis de preço (por exemplo: separação das componentes de
assistência pós-venda, de instalação, de migração e de upgrades de
versão ou, ao invés, a sua conjunção (bundle)).
7) Artigo 28.º n.º 3 do Caderno de Encargos: Solicita-se
esclarecimento quanto à definição de “horário normal” no tocante a
serviços de suporte.
8) Anexo III: Solicita-se esclarecimento quanto a forma como deve ser
respondido às células com indicação do preço quando não aplicável.
Deverá ser colocado a sigla "N/A"?
9) Solicita-se esclarecimento quanto à possibilidade de poderem ser
endereçadas Appliances, que pelos seus fabricantes são consideradas
componentes de SW. Por exemplo no caso dos IPS, podem ser
fornecidos com Appliance e como Virtual Appliance. Ambas são
consideradas válidas no âmbito desta consulta?
1. Questão 1
Considerandos:
Na alínea d) do ponto 1 do Artigo 7.º - Regras para apresentação das
propostas - do Programa de Concurso é referido que as propostas
devem ser acompanhadas de “Documento comprovativo de
autorização pelo titular do registo da marca ou do titular dos direitos
de autor para a representação ou comercialização em Portugal de
cada produto proposto”

Resposta

Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 139.

Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 140.

Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 141.

Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 142.

O documento a que se refere o n.º 1 do artigo 14.º é
qualquer documento que comprove a autorização,
emitida pelo titular do registo da marca ou do titular
dos direitos de autor, para representar ou
comercializar o produto proposto.
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No ponto 1 do Artigo 14.º - Análise das propostas e critério de
adjudicação – é referido que “Só serão aceites propostas dos
concorrentes que apresentem documento comprovativo de
autorização pelo titular do registo da marca ou do titular dos direitos
de autor para a representação ou comercialização em Portugal de
cada produto proposto ou, para propostas baseadas em software
não proprietário, documento comprovativo dos termos de utilização
do software, de cada produto proposto”.
Pergunta
Partindo do princípio que o software a propor é desenvolvido pelo
interessado/concorrente, sendo este o “fabricante” e, por
conseguinte, o proprietário do direito de comercialização, que
documento deverá ser apresentado para provar essa titularidade e
respetivo direito de comercialização?
2. Questão 2
Considerandos:
No ponto 3 do Artigo 14.º - Análise das propostas e critério de
adjudicação - do Programa de Concurso é referido “Serão
adjudicadas, por lote, as 5 melhores propostas de preço para
produtos idênticos, entendendo-se estes como produtos com
designação comercial e part number idênticos, apenas quando exista
part number do fabricante, e que cumpram com as especificações
técnicas do respetivo lote.
Pergunta(s)
a) Ao referir as “5 melhores propostas de preço para produtos
idênticos…” entendemos que estão a referir-se a um mesmo
fabricante. É correto este entendimento?
b) Como se procederá no caso de produtos apresentados por uma
única empresa/fabricante? Esse produto/concorrente será

Resposta

a) Não. Nos termos previstos no n.º 3 do artigo 14.º do
programa de concurso, entende-se como produtos
idênticos os produtos com designação comercial e part
number idênticos, apenas quando exista part number
do fabricante.
b) Não.
c) De acordo com o critério de adjudicação definido no
caderno de encargos serão selecionadas as 5 melhores
propostas por produto.
Confira-se resposta ao esclarecimento n.º 17.
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automaticamente selecionado?
c) Posto de uma outra forma: se, por exemplo, 10 concorrentes
apresentarem 10 produtos diferentes para responder a um mesmo
lote, quantos serão selecionados? Os 10 ou apenas 5?
3. Questão 3
a) O que se entende por “software de desktop”?
4. Questão 4
Entendendo-se por software de desktop o licenciamento por posto de
trabalho/equipamento e, caso o software a propor tenha por base
uma solução WEB, cujo licenciamento se faz por licença servidor e/ou
por número de utilizadores, gostaríamos que nos esclarecessem o
seguinte:
a) Como será feita a avaliação das propostas nos casos em que não
houver licenciamento desktop?
b) Como deverá ser preenchido o Anexo III, mas concretamente os
campos referentes ao ponto 5 - Valor da proposta de preço para o
item “software de desktop”?
5. Questão 5
Considerandos:
Sendo o objeto do presente Acordo Quadro a “Seleção de
cocontratantes para a aquisição e, opcionalmente, aluguer
operacional de licenças de software e dos respetivos serviços conexos
de instalação, migração tecnológica e de assistência pós-venda, em
todo o território nacional”
e
Tendo em consideração que o Cadernos de Encargos, no seu Artigo
1.º - Definições – alínea e) -apresenta a definição de Custo total da

Resposta

No contexto deste acordo quadro, entende-se como
“software de desktop” e “software de servidor” as
duas modalidades aceites para o licenciamento do
software proposto.

Ver resposta ao esclarecimento anterior.
O Júri não deve substituir-se ao concorrente
informando-o como apresentar os seus produtos em
concreto.

O conceito de Custo Total de Utilização que consta no
caderno de encargos deve ser usado nos
procedimentos pré-contratuais celebrados ao abrigo
do acordo quadro, nos termos da alínea b) do n.º 1 do
artigo 6.º do caderno de encargos. Esta avaliação a ser
efetuada pelas entidades adquirentes deve contemplar
os custos relacionados com hardware como parâmetro
necessário à avaliação total da solução tecnológica,
ainda que o hardware não seja submetido à
concorrência e, como tal, adquirido ao abrigo deste
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utilização (Total Cost of Ownership - TCO) – como sendo a
“Estimativa financeira dos custos diretos e indiretos relacionados
com a aquisição de software, incluindo o hardware necessário, a
instalação, manutenção, assistência pós-venda, formação e o custo
de migração de uma solução tecnológica para outra”
Pergunta-se:
Tratando de um Acordo Quadro para ”licenciamento de software e
serviços conexos” porque considera a definição de “custo total de
utilização” o “hardware necessário”? Deverão ser considerados
custos com Hardware? Quais?
1) No documento “Programa de concursos”
a) No artigo 1, ponto 2: É coreto o nosso entendimento que o aluguer
operacional ou os serviços citados são opcionais (incluindo os
serviços pós-venda)? Isto é o cliente pode optar por adquirir o
licenciamento software, sem os serviços pós-venda?

Resposta
acordo quadro.
Mais se esclarece que, nos termos do n.º 4 do artigo
26.º do caderno de encargos, não podem ser
apresentados
produtos
pré-instalados
em
equipamentos. Este procedimento não contempla a
aquisição, gratuita ou onerosa, de hardware.

Nos termos do n.º 2 do artigo 28.º do caderno de
encargos, os serviços conexos à aquisição de licenças
de software são de contratação opcional.

O registo do INPI não é exigido no artigo 7.º nem no
artigo 14º do programa de concurso, mas pode ser
b) No artigo 14, ponto 1, é referido que deve “ser apresentado uma apresentado como comprovativo.
autorização pelo titular do registo da marca ou do titular dos direitos
de autor para a representação ou comercialização em Portugal”.
O documento a que se refere o n.º 1 do artigo 14.º é
No caso de produtos próprios, é suficiente a apresentação do registo qualquer documento que comprove a autorização,
no INPI, pela GFI, da marca do produto?
emitida pelo titular do registo da marca ou do titular
dos direitos de autor, para representar ou
comercializar o produto proposto.
c) No artigo 14, ponto 8. Como devem ser preenchidos os valores
para os softwares que devem incluir o 1º ano de suporte
obrigatoriamente?
Confira-se resposta n.º 87.
Uma vez que o serviço pós-venda é opcional, o valor de suporte
referente ao 1º ano deve ser incluído no Preço da Licença (Plic)?
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d) No artigo 14, ponto 8. Como é calculado a média aritmética do
PMáq?
- é efetuada a média aritmética de todos os itens referidos,
independentemente de estes serem aplicáveis ou
não?
- é efetuada a média aritmética de todos os itens que forem
diferentes de 0 ?
e) No artigo 14, ponto 8. O que são considerados serviços de
instalação?
É solicitado um valor para os serviços de instalação do software na
organização, sem realização da respetiva configuração?
Pois, cada organização pode requerer configurações mais ou menos
complexas, dependendo das suas necessidades: integrado no seu
Domínio ou não, com instalação de patch no sistema operativo ou
não, em arquitetura centralizadas ou não, etc... o que impede a
valorização de serviços de instalação incluindo configuração, com um
valor de referência único, para todos as necessidades.

2) No documento “Caderno de encargos”
a) No artigo 22, ponto 1, é referido que a adjudicação é efetuada ao
nível do lote. Não está previsto a possibilidade de adjudicação ao
nível da Part / Number, de forma a limitar as consultas a
determinada tecnologia ? Por exemplo para limitar à uma tecnologia
de um determinado fabricante de base de dados já existente numa
organização ?

Resposta

O cálculo das médias aritméticas referidas no
programa de concurso no n.º 8 do artigo 14.º é
efetuado com todos os itens referidos.

Os serviços de instalação encontram-se definidos no
n.º 6 do artigo 28.º do caderno de encargos.

Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades
adquirentes
devem
convidar
os
cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do
qual será lançado o procedimento, nos termos do n.º 1
do artigo 21.º do caderno de encargos. Nos
procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades adquirentes devem indicar nas peças do
procedimento qual a solução tecnológica que têm
instalada para que os cocontratantes possam propor as
melhores
soluções
que
garantam
a
ininterruptabilidade do serviço, a continuidade da
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Resposta
solução ou uma nova solução, incluindo os serviços
associados ou conexos que a mesma possa exigir, nos
termos previstos no n.º 3 do artigo 21.º do caderno de
encargos.
Cfr. respostas n.º 76, 214, 237 e 260.

3) Anexo A do Caderno de Encargos
a) Em cada lote estão referidos especificações a cumprir para cada
produto. Para serem elegíveis, os produtos devem cumprir todos os
requisitos do lote ?
Por exemplo:
- No lote 5 “Server virtualization” - esta referido “Suporte para VHD e
Sim, deve cumprir todas as especificações técnicas do
VMDK”, só podem ser considerados produtos que tenham suporte
lote.
para os 2 formatos ou pode ser um produto que tenham suporte
para um dos formatos apenas?
- No lote 47 “Office Suite” - está referido “Diagram Modeling”. No
caso da Suite proposta não contemplar esta componente, apesar de
responder aos outros requisitos, não poderá ser proposta para este
lote?
O artigo 7.º do programa de concurso estabelece as
regras para a apresentação das propostas. As
b) No lote 68 (Pacotes de software), é possível efetuar pacotes de
propostas devem ser constituídas pelos documentos
produtos que estejam propostos nos lotes 1 a 67.
indicados no n.º 1 daquele artigo, entre os quais o
No preenchimento do Anexo III, é necessário referenciar os produtos
Anexo III, onde deve ser concretizada a totalidade da
que constituem o pacote? Se sim, como deve ser preenchido o Anexo
proposta técnica e de preço do concorrente. O anexo
III ?
III foi retificado permitindo que o concorrente indique
o pacote proposto e os produtos que nele se incluem.
Considerando os lotes descritos no ponto 3 do Artigo 1.º do O concorrente deve apresentar proposta de preço de
Programa de Concurso e verificando-se a existência de uma oferta acordo com o anexo III ao programa de concurso. O
global da Microsoft específica para o setor da Educação, com Júri não deve substituir-se ao concorrente informando-
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condições extremamente vantajosas para as respetivas entidades
elegíveis, vimos pelo presente solicitar esclarecimento sobre a melhor
forma de apresentação desta oferta. Tratando-se de produtos
específicos diferenciados dos de Setor Público, uma das formas
válidas de submissão poderia passar pela inserção em cada um dos
lotes, sendo no entanto fundamental que se pudessem criar
condições para explicitação dos respetivos critérios de elegibilidade
para acesso, na medida em que estes produtos apenas podem ser
fornecidos a entidades do setor da educação. O mesmo se aplica ao
Setor Empresarial do Estado. Neste sentido gostaríamos de obter
esclarecimento sobre a melhor forma para submissão de ofertas
específicas apenas aplicáveis a subsetores do estado.
Para efeitos do cumprimento da alínea d) do ponto 1 do Artigo 7.º do
Programa de Concurso, será suficiente a apresentação da declaração
de autorização do fabricante para a comercialização do produto
proposto, ou deverá a mesma ser acompanhada dos respetivos
registos de marca em nome desse mesmo fabricante?
No que se refere às atualizações do acordo quadro, previstas no
número 2 do Artigo 12º do Caderno de Encargos, caso um
determinado produto de um dado fabricante venha a ser substituído
por um outro produto que cubra integralmente as funcionalidades do
original e que respeite em simultâneo os requisitos do lote, sem
aumento do preço base estabelecido para o original, poderá a
entidade cocontratante proceder a substituição do mesmo no
catálogo do acordo quadro?
Para efeitos do ponto 4 do Artigo 19.º qual o prazo, e com base em
que que evento em concreto, se verifica a situação de incumprimento
da obrigação de atualização?

Resposta
o como apresentar os seus produtos em concreto.
No que diz respeito à explicitação de critérios de
elegibilidade para determinados produtos, o Júri
considera não se tratar de um esclarecimento ao
caderno de encargos.
Cfr. Resposta ao esclarecimento n.º 56.

O documento a que se refere a alínea d) do n.º 1 do
artigo 7.º do programa de concurso é qualquer
documento que comprove a autorização, emitida pelo
titular do registo da marca ou do titular dos direitos de
autor, para representar ou comercializar o produto
proposto.
Sim. Nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 12.º do
caderno de encargos, a atualização de produto por
inovação tecnológica não determina a eliminação no
CNCP do produto anterior, exceto se se verificar a
descontinuidade do mesmo.

A situação de incumprimento verifica-se quando for de
conhecimento da ESPAP.
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Nos termos do n.º 1 do Artigo 21.º do Caderno de Encargos, para a
celebração posterior de procedimentos aquisitivos ao abrigo do
presente acordo quadro, as entidades adquirentes devem dirigir o
convite a todos os cocontratantes dos lotes ou apenas àqueles que,
de acordo com o objeto do concurso, solução tecnológica instalada e
necessidades concretas em presença, reúnam condições para o
respetivo fornecimento, conforme definido pelo Artigo 259.º do CCP?

Resposta
Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades
adquirentes
devem
convidar
os
cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do
qual será lançado o procedimento, nos termos do n.º 1
do artigo 21.º do caderno de encargos. Nos
procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades adquirentes devem indicar nas peças do
procedimento qual a solução tecnológica que têm
instalada para que os cocontratantes possam propor as
melhores
soluções
que
garantam
a
ininterruptabilidade do serviço, a continuidade da
solução ou uma nova solução, incluindo os serviços
associados ou conexos que a mesma possa exigir, nos
termos previstos no n.º 3 do artigo 21.º do caderno de
encargos.
Cfr. respostas n.º 76, 214, 237, 260 e 289.
Nos procedimentos ao abrigo do acordo quadro as
entidades
adquirentes
devem
convidar
os
cocontratantes do lote do acordo quadro ao abrigo do
qual será lançado o procedimento, nos termos do n.º 1
do artigo 21.º do caderno de encargos.
Os serviços “Cloud” ou “Hosted Services” não estão
compreendidos no objeto do acordo quadro a
celebrar.
Na subscrição online não está definida a localização
onde está instalado o produto, podendo encontrar-se
baseado em cloud ou hosted services.

Neste mesmo âmbito, caso o procedimento em questão implique o
fornecimento de vários produtos em vários lotes, poderá a entidade
adjudicante circunscrever o convite apenas às entidades
cocontratantes com capacidade para fornecimento global dos
diversos produtos abrangidos?
Na alínea b) do número1 do Artigo 23.º do Caderno de Encargos,
considera-se admissível o licenciamento de SW com base numa
subscrição online. Neste âmbito consideram-se elegíveis para o
presente acordo quadro o licenciamento de produtos on-line
baseados em Cloud ou Hosted Services como por exemplo Office 365,
MS CRM Online, Salesforce.com, etc., numa ótica de serviços on-line?
Na modalidade de Aluguer Operacional a 3 anos, considerada na
A questão extravasa o âmbito de competências do Júri.
alínea c) do número1 do Artigo 23.º do Caderno de Encargos,
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considera-se obrigatória a aprovação prévia pela entidade
adjudicante de uma portaria de extensão de encargos que autorize o
compromisso plurianual pela totalidade dos 3 anos da duração do
respetivo contrato, ou poderá a mesma ser estabelecida sem a
obtenção do compromisso financeiro plurianual, ficando apenas a
sua efetividade no segundo e terceiro anos dependente da respetiva
cabimentação e compromisso prévio, no exercício orçamental em
questão?
Refere-se ainda nesta mesma alínea, que no modelo de aluguer
operacional poderá ser considerada a opção por duas modalidades
alternativas, designadamente uma modalidade sem opção de
compra no final do contrato, ou uma modalidade com opção de
compra no final sem pagamento de valor residual. Considerando-se
que a opção por uma ou por outra modalidade, poderá apresentar
um custo diferente para entidade adjudicante e verificando-se que o
Anexo III apenas dispõe de uma única entrada para preço, como
deverão proceder as entidades que disponham de produtos para os
quais sejam elegíveis ambas as modalidades de aluguer operacional
(com ou sem opção de compra), mas com um custo diferenciado
entre elas?
Ainda em relação a este mesmo ponto verifica-se a existência de
uma inconsistência entre o prazo de 36 meses referido na alínea c)
do número1 do Artigo 23.º do Caderno de Encargos e o prazo de 48
meses referido na respetiva grelha do Anexo III, solicitando-se a
clarificação de qual o prazo que deve ser considerado para efeitos de
resposta.
No ponto 7 do artigo 28.º do Caderno de Encargos, consideram-se
incluídos no âmbito do presente procedimento todos os serviços
necessários à migração tecnológica de um produto, tendo em

Resposta

As peças do procedimento não contemplam qualquer
regra para a diferenciação desta modalidade de
aquisição.

Deve ser considerado o prazo de 36 meses.

Para efeitos de análise das propostas de preço deverá
ser preenchido o anexo III, de acordo com o artigo 8.º
programa de concurso.

N.º

Empresa

303 MICROSOFT

Pedido de Esclarecimento
consideração todo o contexto de processos, recursos humanos e
tecnologia da entidade adquirente. Tendo em consideração que a
complexidade e esforço inerente à adequada migração de um dado
produto apenas poderá ser estimado no contexto concreto do
respetivo cenário de utilização, propõe-se que o preço do serviço de
migração seja apresentado em termos de Preço por Hora e não de
Preço por Unidade de Licenciamento, conforme referido no Anexo III.
Para resposta ao ponto 8 do artigo 28.º do Caderno de Encargos,
diversos fabricantes dispõe de serviços de upgrade de versão
aplicáveis a licenças já adquiridas, que implicam a continuidade do
respetivo serviço de upgrade numa base anualizada, desde o
momento da respetiva aquisição, deixando o cliente de ter direito à
sua utilização, caso se verifique uma interrupção na contratação do
respetivo serviço. Neste sentido, verificando-se a existência de
condições específicas de elegibilidade para acesso a serviços, em que
componente da proposta poderão as entidades cocontratantes
especificar os respetivos critérios de elegibilidade para acesso aos
serviços de upgrade?

Resposta

Nos termos da alínea e) do artigo 5.º do caderno de
encargos, na redação conferida pela retificação
constante do anexo II à presente ata, os
cocontratantes obrigam-se a prestar de forma correta
e fidedigna as informações referentes às propostas,
não apresentando propostas condicionadas ou que
possam ter custos indiretos, passados ou futuros
relacionados com a solução tecnológica proposta que
não se encontrem previstos nos procedimentos précontratuais, designadamente custos associados a
reinstatement ou renewal fees.

ANEXO II
RETIFICAÇÕES
ACORDO QUADRO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E SERVIÇOS CONEXOS

Alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º do Programa de Concurso:
 Onde se lê:
«d) Documento comprovativo de autorização pelo titular do registo da marca ou do titular dos
direitos de autor para a representação ou comercialização em Portugal de cada produto proposto;»
 Deverá ler-se:
«d) Documento comprovativo de autorização pelo titular do registo da marca ou do titular dos
direitos de autor para a representação ou comercialização em Portugal de cada produto proposto,
que deve ser enviado com a designação “comprovativo_[designação_comercial_produto_lote]”;»

Alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º do Programa de Concurso:
 Onde se lê:
«e) Para propostas baseadas em software não proprietário, em substituição da alínea anterior,
documento comprovativo dos termos de utilização do software;»
 Deverá ler-se:
«e) Para propostas baseadas em software não proprietário, em substituição da alínea anterior,
documento comprovativo dos termos de utilização do software, que deve ser enviado com a
designação “comprovativo_[designação_produto_lote]”;»

N.º 8 do artigo 14.º do Programa de Concurso:
 Onde se lê:
«8 - As melhores propostas de preço são as que apresentem melhor pontuação final de acordo com
as seguintes fórmulas:»
 Deverá ler-se:
«8 - As melhores propostas de preço são as que apresentem melhor pontuação final, entendendo-se
como tal as que apresentem o valor mais baixo, de acordo com as seguintes fórmulas:»

Aditamento do n.º 9 ao artigo 14.º do Programa de Concurso:
«9 – Em caso de empate na pontuação final das propostas deverá ser adotado como critério de
desempate o menor valor apresentado para o preço com maior ponderação, nos termos do número
anterior, e, subsistindo o empate, o menor valor apresentado para o preço com a segunda maior
ponderação e assim sucessivamente.»

Artigo 17.º do Programa de Concurso:
 Onde se lê:
«Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento adjudicatário, e apenas estes, devem
associar-se, antes da celebração do acordo quadro, na modalidade de consórcio externo de
responsabilidade solidária nos termos constantes do Caderno de Encargos do presente concurso. »
 Deverá ler-se:
«Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento adjudicatário, e apenas estes, devem
associar-se, antes da celebração do acordo quadro, na modalidade de agrupamento complementar
de empresas com responsabilidade solidária nos termos constantes do Caderno de Encargos do
presente concurso. »

Anexo III do Programa de Concurso – Proposta de preço e proposta técnica – linha 86 ponto 5.17:
 Onde se lê:
«5.17 Valor da anuidade para contratos de 48 meses»
 Deverá ler-se:
«5.17 Valor da anuidade para contratos de 36 meses»

Anexo III do Programa de Concurso – Proposta de preço e proposta técnica – Aditamento linha 17:
 É aditada uma linha “identificação do pacote” onde os concorrentes podem identificar o pacote que
propõem para que seja possível percecionar que produtos se incluem no referido pacote caso o
concorrente apresente mais que um.

Alínea f) do n.º 4 do modelo constante do anexo I do Programa de Concurso – Modelo de declaração
a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP:
 Onde se lê:
«f) Tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º 19/2012,
de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de inabilidade fixado
na decisão condenatória;»
 Deverá ler-se:
«f) Não tenham sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo
21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei n.º
19/2012, de 8 de maio, e no n.º 1 do artigo 460.º do presente Código, durante o período de
inabilidade fixado na decisão condenatória;»

Alínea e) do artigo 5.º do caderno de encargos:
 Onde se lê:
«Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às propostas, não apresentando
propostas condicionadas ou que possam ter custos indiretos ou futuros relacionados com a solução
tecnológica proposta que não se encontrem previstos nos procedimentos pré-contratuais;»
 Deverá ler-se:
«Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às propostas, não apresentando
propostas condicionadas ou que possam ter custos indiretos, passados ou futuros relacionados com
a solução tecnológica proposta que não se encontrem previstos nos procedimentos pré-contratuais,
designadamente taxas de reativação ou custos associados a reinstatement ou renewal fees;»

N.º 3 do artigo 20.º do caderno de encargos:
 Onde se lê:
«3. A ESPAP emitirá a fatura correspondente ao semestre em causa após a receção dos relatórios de
faturação, devendo o pagamento em causa ser efetuado pelo cocontratante até ao 30.º dia a contar
da data de emissão da fatura.»

 Deverá ler-se:
«3. A ESPAP emitirá a fatura correspondente ao semestre em causa após a receção dos relatórios de
faturação, devendo o pagamento em causa ser efetuado pelo cocontratante até ao 30.º dia a contar
da data de receção da fatura.»

N.º 4 do artigo 28.º do caderno de encargos:

 Onde se lê:
«4. Os serviços de suporte referidos no número anterior deverão ser prestados pelos canais
internet, e-mail ou telefone, nas modalidades de horário normal, de 24 horas x 7 dias, ou outra
modalidade mais vantajosa para a entidade adquirente.»
 Deverá ler-se:
«4. Os serviços de suporte referidos no número anterior deverão ser prestados pelos canais
internet, e-mail ou telefone, nas modalidades de horário normal (9h às 18h), de 24 horas x 7 dias, ou
outra modalidade mais vantajosa para a entidade adquirente.»

Epígrafe do artigo 29.º do Caderno de encargos:
 Onde se lê:
«Artigo 29.ª Consórcio»
 Deverá ler-se:
«Artigo 29.º Agrupamento»

