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Programa de Concurso 
 

Artigo 1.º  

Objeto do Concurso 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do 

procedimento pré-contratual que tem como objeto a adjudicação de contrato de manutenção dos 

equipamentos HP, existentes no Centro de Dados do HESE. 

 

Artigo 2.º 

Procedimento de contratação 

O procedimento de contratação reveste a forma de Concurso Público, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, na atual 

redação. 

 

Artigo 3.º  

Entidade adjudicante e órgão que tomou a decisão de contratar 

1. A entidade adjudicante é o Hospital do Espirito Santo de Évora (HESE), E.P.E., sito no Largo Senhor da 

Pobreza, 7000-811 Évora. 

2. A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de Évora, 

E.P.E., nomeado pela Resolução n.º 39/2019 do Conselho de Ministros de 20 de fevereiro de 2019, 

publicado a 20 de fevereiro na 2.ª série do Diário da República. 

 

 

Artigo 4.º  

Júri  

O CONCURSO é conduzido por um júri, composto por elementos a designar pelo órgão que tomou a decisão 

de contratar, nos termos do artigo 67.º do CCP. 

 

Artigo 5.º  

Peças concursais 

O processo do CONCURSO PUBLICO é composto pelas seguintes peças: 

a. O presente programa do CONCURSO; 

b. O CADERNO DE ENCARGOS. 
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Artigo 6.º  

Disponibilização Electrónica das Peças do Concurso 

As peças do concurso, conforme o artigo 5.º, encontram-se disponíveis de forma livre, completa e gratuita na 

Plataforma Eletrónica Vortalnext, e onde podem ser consultadas desde a data da primeira publicação do 

anúncio. 

 

 

Artigo 7.º  

Esclarecimentos e retificações relativos às peças concursais 

1. No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados podem solicitar os 

esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, previstas no 

artigo 5.º, e no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente, os erros e as omissões das peças do procedimento por si detetados. 

2. Consideram-se erros e omissões das peças procedimentais os constantes no n.º 2 do artigo 50.º do CCP. A 

lista a apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar deve identificar, expressa e 

inequivocamente, os erros e omissões do caderno de encargos detetados. 

3. Os esclarecimentos a que se refere no n.º 1, serão prestados até ao termo do segundo terço do prazo 

fixado para a apresentação das propostas. Por delegação de competências do órgão competente para a 

decisão de contratar, são prestados pelo júri do procedimento. 

4. O órgão competente para a decisão de contratar pronuncia-se sobre os erros e omissões até ao termo do 

segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, onde deve identificar os termos do 

suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites. 

5. Independentemente do disposto nos números anteriores, o órgão competente para a decisão de contratar 

pode, oficiosamente, proceder à retificação de erros ou omissões das peças do procedimento, bem como 

prestar esclarecimentos, no prazo referido no n.º 1, ou até ao final do prazo de entrega das propostas, 

devendo, neste caso, prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas. 

6. Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e omissões detetados pelos 

interessados devem ser disponibilizados na plataforma eletrónica Vortalnext e juntos às peças do 

procedimento que se encontrem patentes para consulta, devendo todos os interessados que as tenham 

obtido ser imediatamente notificados desse facto. 

7. Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças concursais a que dizem respeito e 

prevalecem sobre estes em caso de divergência. 
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Artigo 8.º 

Prazo e Modo de Apresentação de Propostas 

1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até às 18h00m inclusive, do 

12.º dia a contar da data do envio do anúncio para publicação no Diário da República.  

2. Os documentos que constituem a proposta deverão ser apresentados na plataforma eletrónica utilizada 

pela Entidade Adjudicante e deverá estar assinada em cumprimento do disposto no Decreto-lei n.º 88/2009 

de 09 de abril e na Lei n.º 96/2015 de 17 de agosto. A aposição de assinatura eletrónica qualificada deve 

ocorrer em cada um dos documentos eletrónicos que constituem a proposta. 

3. Nos casos em que o certificado digital não relacione diretamente o assinante com a sua função e poder de 

assinatura, deve o concorrente submeter na plataforma o documento eletrónico oficial indicando o poder 

de representação e assinatura do assinante. 

4. Em proposta apresentada por um agrupamento concorrente, a proposta deve ser assinada pelo 

representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à proposta os 

instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante 

comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 

5. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes, que tenham poderes para o 

obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a procuração que confira a este 

esse efeito, devidamente legalizada. 

6. O não cumprimento dos números anteriores é motivo de exclusão da proposta. 

 

 

Artigo 9.º   

Proposta 

1. A proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de 

contratar e o modo pelo qual se dispõe a fazê-lo. 

 

2. A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, conforme modelo em 

anexo (Anexo II); 

b) Valores para prestação de serviços de manutenção, com substituição de peças e níveis de serviço tal 

como descrito no Anexo I para todos os equipamentos ali descriminados;  

c) Trabalhos incluídos; 

d) Trabalhos excluídos; 
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e) O âmbito da prestação de serviços; 

f) Número de visitas de manutenção e respetivas datas (Previsão); 

g) Tempo Máximo de resposta; 

h) O preço da prestação de serviços para a vigência do contrato; 

i) O modo de faturação (Mensal). 

j) Deverá ser apresentada declaração do fabricante, mencionando a referência da presente consulta, em 

como é revendedor de contratos autorizado e possui no mínimo a certificação HPE Partner Ready 

Services Gold para a prestação de serviços de assistência nas áreas\equipamentos constantes no 

presente caderno de encargos. 

3. A proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta à Entidade Adjudicante a sua vontade de 

contratar e modo pelo qual se dispõe a fazê-lo, deve ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, 

entrelinhas ou palavras riscadas e processada informaticamente.  

4. O não cumprimento das alíneas anteriores é motivo de exclusão da proposta. 

5. Na proposta o concorrente pode ainda especificar aspetos que considere relevantes para a apreciação da 

mesma. 

6. O preço, não incluindo o I.V.A., devendo ser indicado em algarismos e por extenso, e em caso de 

divergência, os últimos prevalece sobre os indicados em algarismos.  

7. O concorrente e/ou agrupamento fica obrigado a manter a sua proposta durante um período de 66 

(sessenta e seis) dias contados da data limite fixado para apresentação das propostas. 

 

Artigo 10.º 

Indicação do preço 

1. Os preços constantes da proposta são indicados em algarismos e não incluem o IVA. 

 

2. Quando os preços constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de divergência, 

estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos. 

 

Artigo 12.º  

Propostas variantes  

Não é admitida a apresentação de propostas variantes, sendo que a sua apresentação é motivo de exclusão da 

proposta base e da proposta variante.  
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Artigo 13.º  

Prazo de manutenção das propostas 

1. Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas durante um prazo de 66 (sessenta e seis) dias 

contados da data limite à de apresentação. 

 

Artigo 14.º  

Apreciação das propostas 

1. As propostas apresentadas serão em seguida analisadas e avaliadas pelo júri do CONCURSO. 

2. O júri elaborará um relatório preliminar fundamentado sobre a análise das propostas, ordenando-as de 

acordo com o critério de adjudicação. 

3. O júri deve, no mesmo relatório, propor a exclusão das propostas cuja análise revele alguma das situações 

previstas no n.º 2 do artigo 70.º e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 146.º do CCP. 

 

 

Artigo 15.º 

 Audiência prévia 

1. O Júri do concurso deve, antes de proferida a decisão final de adjudicar e para elaborar o relatório final, 

proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes. 

2. Os concorrentes têm cinco dias, após a notificação do relatório preliminar, para se pronunciarem. 

 

Artigo 16.º  

Adjudicação de proposta apresentada por um agrupamento 

1. Se a adjudicação recair em proposta apresentada por um agrupamento, as entidades que o compõem 

devem, depois de lhe ser notificada a adjudicação, mas antes da celebração do CONTRATO, associar-se na 

modalidade de consórcio externo ou num modelo de Agrupamento Complementar de Empresas, em 

regime de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no decreto-lei n.º 231/81, de 28 de Julho. 

2. O contrato de consórcio deve indicar a entidade que exercerá a função de líder de consórcio, devendo ser-

lhe conferidos, no mesmo ato, e por procuração, os poderes referidos no n.º 1 do artigo 14.º do decreto-

lei n.º 231/81, de 28 de Julho, e ainda os poderes especiais para receber da ENTIDADE ADJUDICANTE, e 

delas dar quitação, quaisquer quantias que devam ser pagas às consorciadas em execução do CONTRATO. 
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Artigo 17.º  

Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes 

Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente às respetivas propostas e a todos os documentos que as 

instruam, os esclarecimentos que o júri do CONCURSO considere necessários para efeitos da sua análise e 

avaliação, nos termos do artigo 72.º do CCP. 

 

Artigo 18.º 

Critério de adjudicação 

1. O critério no qual se baseará a apreciação da proposta, será o da proposta economicamente mais 

vantajosa na modalidade monofatorial “avaliação do preço”, atendendo o mais baixo preço apresentado. 

2. Em caso de empate, o fator de desempate será a proposta selecionada na sequência de sorteio a 

desenrolar presencialmente com os interessados, do qual será lavrada ata por todos os presentes. 

 

Artigo 19.º  

Leilão Eletrónico 

Não haverá lugar a leilão eletrónico. 

 

Artigo 20.º  

Causas de Não Adjudicação 

Não há lugar a adjudicação quando:  

a. Nenhum concorrente haja apresentado proposta;   

b. Todas as propostas tenham sido excluídas;   

c. Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do procedimento 

após o termo do prazo fixado para a apresentação das propostas;   

d. Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, relativas 

aos pressupostos da decisão de contratar, o justifiquem. 

 

Artigo 21.º  

Minuta do contrato 

1. A minuta do CONTRATO é enviada pela ENTIDADE ADJUDICANTE ao(s) Adjudicatário(s) após a respetiva 

aprovação a qual só ocorrerá depois de comprovada a prestação da caução pelo(s) Adjudicatário(s). 

2. O(s) Adjudicatário(s) deve(m) prestar a caução devida nos termos dos artigos seguintes no prazo de 10 

(dez) dias a contar da notificação de adjudicação, devendo comprovar essa prestação junto da ENTIDADE 

ADJUDICANTE no dia imediatamente subsequente. 
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3. Podem ser efetuados ajustamentos ao conteúdo do(s) contrato(s) a celebrar nos termos dos artigos 99.º e 

100.º do CCP. 

4. A(s) minuta(s) do(s) CONTRATO(s) e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo(s) 

adjudicatário(s) quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação nos 5 (cinco) dias úteis 

subsequentes à respetiva notificação.  

 

Artigo 22.º  

Caução 

Não é exigida caução nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos.  

 

Artigo 23.º  

Documentos de habilitação 

1. (s) Adjudicatário(s) deve(m) apresentar os seguintes documentos de habilitação, no prazo de 10 (dez) dias: 

a. Declaração emitida conforme modelo constante do anexo III; 

b. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do 

artigo 55.º do CCP; 

c. Informação sobre o(s) representante(s) legal(ais) necessários à outorga do contrato (nome completo, 

número de identificação civil e data de validade), registo criminal e respetiva procuração, se aplicável; 

d. Certidão permanente; 

e. Registo criminal da empresa em como não se encontra em nenhuma das situações, previstas na alínea 

h) do artigo 55.º do CCP. 

2. O Adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no número 

anterior na Plataforma Eletrónica Vortalnext utilizada pela Entidade Adjudicante. Caso os documentos 

não venham em língua portuguesa, deve o Adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente 

legalizada.  

3. Quando os documentos a apresentar se encontrem disponíveis na Internet, o Adjudicatário pode, em 

substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à Entidade Adjudicante o endereço do sítio onde 

aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os 

referidos sítio e documentos dele constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

4. Sempre que sejam detetadas irregularidades nos documentos apresentados, que possam levar à 

caducidade da adjudicação, a Entidade Adjudicante concede um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da 

data de notificação, para que o Adjudicatário as possa suprir. 

5. Quando o Adjudicatário for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, os diversos membros do 

agrupamento devem apresentar os documentos referidos na alínea a) e b) do n.º 1 do presente artigo, 
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bem como os documentos referidos na Portaria n.º 372/2017 de 14 de dezembro, caso a atividade por 

esse membro desenvolvida requeira a titularidade dos referidos alvarás, licenças e autorizações. 

6. Todos os concorrentes serão notificados em simultâneo da apresentação dos documentos de habilitação 

pela Entidade Adjudicante com indicação do dia em que ocorreu essa apresentação e os documentos da 

habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de todos os 

concorrentes, na Plataforma Eletrónica Vortalnext. 

 

Artigo 24.º 

 Idioma dos documentos de habilitação 

1. Todos os documentos de habilitação do Adjudicatário devem ser redigidos em língua portuguesa. 

2. Porém, e dada a natureza ou origem dos mesmos deverão fazer-se acompanhar por tradução 

devidamente legalizada, quando apresentados em língua estrangeira. 

 

Artigo 25.º  

Modo de apresentação dos documentos de habilitação 

1. O Adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no artigo 24.º do 

Programa do Procedimento para a plataforma eletrónica Vortal. 

2. Quando os documentos a que se refere na alínea b) e c) do artigo 24.º do Programa do Procedimento se 

encontrem disponíveis na Internet, o Adjudicatário pode, em substituição da apresentação da sua 

reprodução, indicar à ENTIDADE ADJUDICANTE o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, 

bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sítio e documentos dele 

constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

 

Artigo 26.º  

Apresentação dos documentos de habilitação por agrupamentos 

1. Quando o Adjudicatário for um agrupamento de pessoas singulares ou coletiva os documentos previstos 

nas alíneas a) a b) do artigo 24.º do Programa do Procedimento devem ser apresentados por todos os 

seus membros. 

2. Os restantes documentos referidos no artigo 24.º do Programa do Procedimento devem ser apresentados 

por todos os seus membros cuja atividade careça da sua titularidade. 

 

Artigo 27.º  

Notificação da apresentação dos documentos de habilitação 

1. Todos os concorrentes serão notificados em simultâneo da apresentação dos documentos de habilitação 

pelo adjudicatário com indicação do dia em que ocorreu essa apresentação. 
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2. Os documentos da habilitação apresentados pelo adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de 

todos os concorrentes, na Plataforma Eletrónica VORTAL. 

 

Artigo 28.º 

Caducidade da Adjudicação 

A adjudicação caduca nomeadamente: 

a. Por não apresentar os documentos de habilitação exigidos no presente Programa do Concurso; 

b. Por não apresentar os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido; 

c. Por facto que lhe seja imputável, o Adjudicatário prestar falsas declarações e/ou apresentar 

documentos falsos, nos termos dos artigos 87.º do CCP; 

d. Por facto que lhe seja imputável, o Adjudicatário não outorgar o CONTRATO no dia e hora previsto; 

e. E no caso de um agrupamento o mesmo não se tiver associado nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do 

CCP, seguindo-se quanto ao mais o regime previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 105.º do CCP. 

 

Artigo 29.º 

 Despesas da apresentação da candidatura e da elaboração da proposta 

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação das candidaturas e propostas constituem encargo 

dos concorrentes. 

 

Artigo 31.º 

Prazo de Vigência 

1. O contrato tem início a 01 de março de 2020 e cessa a 31 de dezembro de 2020. 

2. A execução total ou parcial do presente procedimento está condicionada ao respetivo cabimento 

orçamental atribuído aquando a aprovação do Orçamento para 2020. 

 

Artigo 32.º  

Agência para a Modernização Administrativa, IP  

O presente procedimento não tem início sem o respetivo parecer prévio favorável da AMA, de acordo com 

Decreto – Lei nº 107/2012 de 18 de maio de 2012. 

 

Artigo 33.º 

 Legislação aplicável 

Ao presente procedimento de concurso público aplica-se o disposto no Código dos Contratos Públicos nos 

termos do decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e da declaração de retificação n.º 18-A/2008, e respetivas 

atualizações. 
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Caderno de Encargos 
CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 
Artigo 1.º  

Objeto do Contrato 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do 

procedimento pré-contratual que tem como objeto a adjudicação de contrato de manutenção dos 

equipamentos HP, existentes no Centro de Dados do HESE. 

 
Artigo 2.º 

Prazo de Vigência 

O contrato tem início no dia 1 de março de 2020 e cessa a 31 de dezembro de 2020. 

 

 

Artigo 3.º   

Preços base e preço contratual 

1. O preço base unitário, constitui o preço máximo que a entidade adjudicante está disposta a pagar. Caso a 

proposta apresente um preço superior é excluída.  

2. O preço contratual do procedimento é de 98.609,36 €, repartido da seguinte forma: 

a. 1 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020: valor máximo previsto da adjudicação de 

98.609,36 €; 

 

Artigo 4.º 

Aspetos submetidos à concorrência 

1. Nos termos do artigo 42.º do CCP, é submetido à concorrência é o fator preço conforme definido no artigo 

18.º do programa do procedimento. 

2. O incumprimento dos pressupostos no Clausulado Técnico implica a exclusão da proposta. 

 

Artigo 5.º 

Aspetos não submetidos à concorrência 

1. Nos termos do n.º 5 do artigo 42.º do CCP, os concorrentes devem observar nas suas propostas, e como 

eventuais futuros Adjudicatários, garantir, sem encargos adicionais para a Entidade Adjudicante, os 

aspetos não submetidos à concorrência referidos no Clausulado Técnico do presente Caderno de Encargos. 

2. O incumprimento dos pressupostos no Clausulado Técnico implica a exclusão da proposta. 
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Artigo 6.º 

Documentos integrantes do Contrato 

1. O CONTRATO integra os seguintes documentos: 

a. O clausulado contratual; 

b. Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes 

que tenham sido expressamente aceite pelo Contraente Público; 

c. Os esclarecimentos e as retificações relativas ao Caderno de Encargos; 

d. O presente Caderno de Encargos; 

e. A Proposta Adjudicada; 

f. Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA prestados pelo Co-contratante durante o procedimento 

concursal. 

2. O Contraente Público pode excluir expressamente do CONTRATO os termos ou condições constantes da 

PROPOSTA que se reportem a aspetos de execução do CONTRATO não regulados pelo presente Caderno 

de Encargos e que não sejam considerados estritamente necessários à sua execução, ou sejam 

considerados desproporcionados. 

3. Em caso de divergência entre os documentos que integram o CONTRATO designados nas alíneas b) a f) do 

n.º 1 a prevalência obedece à ordem por que aí vêm enunciados. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior e o clausulado contratual, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 

99.º do CCP e aceites pelo Co-contratante nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo código. 

5. Os aditamentos ao CONTRATO devem estabelecer a sua própria prevalência relativamente aos restantes 

documentos. 

 

Artigo 7.º 

Faturação 

1. As faturas são enviadas obrigatoriamente para o Serviço de Aprovisionamento – Stocks. Devem incluir, a 

seguinte informação: 

a. Número da nota de encomenda; 

b. Número de compromisso; 

c. A relação dos serviços realizados. 
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2. O Co-contratante não poderá faturar serviços que não constem da sua proposta, e que não tenham sido 

objeto de execução do Contrato. Caso o faça, o custo será da sua responsabilidade, não havendo lugar a 

qualquer faturação. 

3. Não há lugar a faturação adicional, para além do determinado no presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 8.º  

Penalidades 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do CONTRATO, a ENTIDADE ADJUDICANTE pode exigir do 

ADJUDICATÁRIO o pagamento de uma multa pecuniária, nos termos e nas condições estabelecidas nos 

números seguintes. 

2. Por cada hora de atraso face ao nível de serviço, o ADJUDICATÁRIO, obriga-se a indemnizar a ENTIDADE 

ADJUDICANTE no valor de 10% para o equipamento em causa. 

3. Verificando-se rescisão unilateral do contrato, o segundo outorgante, obriga-se a indemnizar o primeiro 

outorgante em 5% (cinco por cento) do valor faturado até à data da rescisão. 

 

Artigo 9.º  

Prazo de Pagamento 

1. O prazo de pagamento é de 60 (sessenta) dias de calendário a contar da data de entrada da fatura nas 

instalações do Contraente Público, a qual só pode ser emitida após o vencimento da obrigação e emissão 

da respetiva nota de encomenda. A nota de encomenda será emitida pelo período de determinação dos 

fundos disponíveis, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 8.º do decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho, sendo nela necessariamente inscrito, sob pena de nulidade, um número de compromisso válido e 

sequencial. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com o fornecimento dos bens objeto 

do contrato.  

3. O HESE reserva-se o direito de descontar aos pagamentos mencionados o valor das penalidades em que o 

Co-contratante, nos termos do presente Caderno de Encargos. 

4. Em caso de discordância por parte do Contraente Público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve 

este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Co-contratante obrigado 

a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nota de crédito.  
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Artigo 10.º  

Atrasos nos Pagamentos 

1. Salvo se o atraso não for lhe for imputável, o Contraente Público está obrigado ao pagamento de juros de 

mora, sempre que exista atraso no cumprimento das obrigações pecuniárias, ao Co-contratante sobre o 

montante em dívida à taxa legalmente fixada pela Direção Geral do Tesouro e Finanças pelo período 

correspondente à mora. 

2. Em caso de desacordo, entre as partes, sobre o montante devido, deve o Contraente Público efetuar o 

pagamento sobre a importância em que existe concordância do Co-contratante. 

a. No caso dos montantes pagos serem inferiores àqueles que sejam efetivamente devidos ao Co-

contratante, em função da apreciação de reclamações deduzidas, tem este direito a juros de mora 

sobre essa diferença, nos termos do n.º 1. 

3. O atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes obrigações de 

pagamento do Contraente Público. 

4. Em caso de incumprimento imputável ao Contraente Público, o Co-contratante, independentemente do 

direito de resolução do contrato, nos termos do disposto no artigo 332.º do CCP, pode invocar a exceção 

de não cumprimento nos termos do 327.º do mesmo código. 

5. O presente artigo apenas é aplicável, conforme disposto no artigo 12.º do decreto-lei n.º 62/2013. 

 

Artigo 11.º  

Adiantamentos 

O Contraente Público não concederá qualquer adiantamento. 

 

Artigo 12.º  

Subcontratação e Cessão da Posição Contratual 

1. O Co-contratante não pode subcontratar e/ou ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem prévia autorização do Contraente 

Público. 

2. Salvo autorização, o subcontratado e/ou cessionário proposto pelo Co-contratante deve apresentar toda a 

documentação exigida associada às condições de qualificação do Programa do concurso. 

 

3. Para efeitos da autorização prevista no n.º 1, o Contraente Público deve apreciar, nomeadamente, se o 

subcontratado e/ou cessionário não se encontra em nenhuma das situações impeditivas previstas no 

artigo 55.º do CCP e a existência ou não de indícios de que a cessão da posição contratual ou a 
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subcontratação resultem de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear as regras da 

concorrência. 

4. A autorização da subcontratação e/ou da cessão da posição contratual pelo Contraente Público depende, 

também, do disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 318.º do CCP. 

5. Nos casos de subcontratação, o Co-contratante é integralmente responsável perante o Contraente Público 

pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais, nos termos do 321.º do CCP. 

 

Artigo 13.º  

Outros encargos 

Todos os encargos e despesas legais com a celebração do CONTRATO são da responsabilidade Co-contratante. 

 

Artigo 14.º 

Poder de Fiscalização  

1. O Contraente Público exercerá o poder de fiscalização durante a execução do contrato, ao abrigo dos 

artigos 303.º a 305.º do CCP. 

2. O Contraente Público exercerá o direito de rescisão do CONTRATO a título de sanção, caso o Co-

contratante não cumpra, ou não cumpra rigorosamente, as cláusulas do presente Caderno de Encargos, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 333.º CCP. 

 

Artigo 15.º  

Responsabilidade extracontratual 

1. O Co-contratante responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no âmbito do 

CONTRATO, pela culpa ou pelo risco. 

2. O Co-contratante responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos do comissário, 

pelos prejuízos causados por terceiros contratados no âmbito do CONTRATO. 

3. Pelas multas e indemnizações a pagar pelos prejuízos causados respondem, em primeiro lugar, as 

importâncias que o Co-contratante tenha a receber, em segundo lugar, as cauções e, finalmente, os 

restantes bens do Co-contratante. 

 

Artigo 16.º 

Incumprimento do Contrato 

1. Caso o Co-contratante não cumpra de forma exata e pontual às obrigações contratuais por facto que lhe 

seja imputável, o Contraente Público notificá-lo-á para suprir as mesmas dentro de um prazo razoável.  

2. O n.º 1 não será aplicado, salvo quando o cumprimento da obrigação contratual se tenha tornado 

impossível ou o Contraente Público tenha perdido o interesse pela mesma. 
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Artigo 17.º  

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for impedido 

de cumprir as obrigações assumidas no CONTRATO. 

2. Nenhuma das partes incorrerá em qualquer obrigação de indemnizar, compensar ou ressarcir a outra por 

quaisquer prejuízos incorridos ou a incorrer para cumprimento das suas obrigações contratuais por força 

de caso fortuito ou de força maior. 

3. Para os efeitos dos números anteriores, considera-se caso de força maior o facto praticado por terceiro 

pelo qual a parte não seja responsável, direta ou indiretamente, ou que, para a sua verificação, não tenha 

comprovadamente contribuído, bem como qualquer facto natural, situação imprevisível ou inevitável 

cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunstâncias pessoais das partes, 

nomeadamente: 

a. Atos de guerra ou de subversão; 

b. Epidemias; 

c. Ciclones; 

d. Tremores de terra, fogo, raios, inundações que afetem as instalações ou a capacidade produtiva das 

partes; 

e. Greves gerais ou sectoriais que impliquem quebra total da capacidade produtiva das partes. 

4. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior que impeçam o cumprimento total ou parcial do 

CONTRATO ou que impliquem atrasos ou prejuízos na execução do CONTRATO ou o agravamento do seu 

custo deve comunicar e justificar tais situações à outra parte, indicando o prazo previsível para o 

restabelecimento da situação. 

 

5. O Co-contratante deve, no prazo de 8 (oito) dias a contar do conhecimento da ocorrência, por correio 

eletrónico, fax ou por carta registada com aviso de receção, notificar o Contraente Público da duração 

previsível do acontecimento e dos seus efeitos na execução do CONTRATO, juntando certificado das 

entidades competentes que ateste a realidade e exatidão dos factos alegados e oferecendo prova de, em 

tempo devido, ter esgotado todos os meios para reduzir ao mínimo o atraso e os prejuízos na execução do 

CONTRATO. 

6. Se o Co-contratante não puder, por razões que não lhe sejam imputáveis, apresentar os certificados 

referidos no número anterior dentro do prazo aí previsto, deve apresentá-los logo que possível, 

apresentando igualmente a justificação para tal atraso. 
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7. O incumprimento pelo Co-contratante do disposto nos números anteriores implica a sua responsabilidade 

pelo incumprimento das obrigações contratuais em causa, não podendo invocar os direitos previstos nos 

nºs 1 e 2. 

 

Artigo 18.º  

Extinção ou suspensão do Contrato  

1. Sem prejuízo do previsto no artigo 330.º do CCP, no tocante à extinção do CONTRATO, o Contraente Público 

tem o direito de extinção do CONTRATO, sem que o ADJUDICATÁRIO tenha direito a qualquer 

indemnização, nos seguintes casos: 

a. Se se verificar grave ou por mais de uma vez inobservância das disposições do CONTRATO ou 

quaisquer circunstâncias que revelem a existência de má-fé por parte do Co-contratante; 

b. Quando se verificar o referido no n.º 4 do artigo 10.º do Caderno de Encargos; 

c. Quando o início da Prestação de Serviços não se verifique no prazo fixado; 

d. Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo HESE; 

e. Se o Co-contratante, sem prévia autorização, transmitir a terceiros ou emergentes da presente 

Prestação de serviços. 

2. O Contraente Público deve notificar o Co-contratante da decisão de extinção do CONTRATO por carta 

registada, com aviso de receção. 

3. A execução das prestações que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, suspensa 

de acordo com o disposto no artigo 297.º do CCP. 

 

4. Em caso de suspensão do contrato, o recomeço da execução, será efetuada nos termos do artigo 298.º do 

CCP. 

5. Em caso de resolução ou suspensão do CONTRATO, por qualquer título, o Co-contratante é obrigado a 

entregar de imediato toda a documentação e informação, independentemente da forma que esta revista, 

produzida no âmbito do CONTRATO e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos, 

propriedade exclusiva do Contraente Público. 

6. O Co-contratante pode extinguir o CONTRATO por incumprimento grave e reiterado das obrigações 

contratuais por parte do Contraente Público, desde que tal incumprimento seja a esta imputável, devendo 

notificar previamente o Contraente Público do motivo da extinção, e dando-lhe um prazo não inferior a 

sessenta dias para sanar tal incumprimento. 

7. O direito de resolução referido nos números anteriores exerce-se mediante declaração enviada ao Co-

contratante.  
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8. Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo Contraente Público. 

9. Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou quaisquer circunstâncias que 

revelem a existência de má-fé por parte do Co-contratante. 

 

Artigo 19.º 

Conflito de interesses e imparcialidade 

1. O Co-contratante deve prosseguir a sua atividade de acordo com a lei aplicável e com as regras de boa fé, 

tomando todas as medidas necessárias para evitar a ocorrência de quaisquer situações que possam resultar 

em conflito com os interesses do Contraente Público. 

2. O Co-contratante obriga-se a não praticar qualquer acto ou omissão do qual possa resultar quaisquer ónus 

ou responsabilidades para o Contraente Público ou para os seus direitos e interesses. 

 
Artigo 20.º 

Objeto do dever de sigilo 

1. O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 

comercial ou outra, relativa ao Hospital do Espírito Santo de Évora, de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 

nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a 

revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes.  

 

Artigo 21.º 
Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou 

cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 

relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da 

confiança devidos às pessoas coletivas.  
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Artigo 22.º  

Caução 

Não é exigida caução nos termos do n.º 2 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos.  

 

Artigo 23.º 

 Notificações e comunicações 

1. Quaisquer notificações e comunicações a efetuar entre as partes, nos termos do CONTRATO ou da lei 

aplicável, devem ser escritos e redigidos em português e efetuados através de correio eletrónico, fax ou 

correio registado com aviso de receção, devendo ser endereçadas para as moradas indicadas no 

CONTRATO e presumindo-se efetuadas nas seguintes condições: 

 

Transmissão Data de efetividade 

Correio eletrónico Na data de respetiva expedição 

Fax Na data constante do relatório de transmissão 

Correio registado com aviso de receção Na data da assinatura do aviso 

 

 

2. As notificações e as comunicações que tenham como destinatário a ENTIDADE ADJUDICANTE e que sejam 

efetuadas através de correio eletrónico ou fax, após as 17 (dezassete) horas do local de receção ou em dia 

não útil nesse mesmo local, presumem-se feitos às 10 (dez) horas do dia útil seguinte. 

3. Qualquer das partes pode, em qualquer momento, comunicar à outra a mudança de algum dos endereços 

ou contactos indicados no CONTRATO. 

 

Artigo 24.º 

Revisão de preços 

O CONTRATO não será sujeito a revisão de preços, em circunstância alguma, durante a sua execução. 

 

Artigo 25.º 

Contagem de prazos 

A contagem dos prazos durante a execução do CONTRATO decorrerá, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 471.º do CCP. 

 

Artigo 26.º  

Direito aplicável 

1. O CONTRATO fica sujeito ao disposto na legislação portuguesa aplicável, com renúncia expressa a qualquer 

outra. 
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2. Sem prejuízo de outras leis e regulamentos especialmente aplicáveis, a tudo o que não esteja 

expressamente previsto ou regulado no presente caderno de encargos e na demais regulamentação do 

CONCURSO e do CONTRATO aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos nos termos do 

decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e da declaração de retificação n.º 18-A/2008, e respetivas 

alterações. 

 

Artigo 27.º  

Foro competente 

1. Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um acordo sobre a 

situação em litígio, dentro dos princípios da boa-fé contratual, antes de recorrer a meios contenciosos. 

2. No caso de as partes não conseguirem chegar a um acordo, nos termos do número anterior, deve o litígio 

ser dirimido de acordo com a legislação portuguesa aplicável e é competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Beja, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Artigo 28.º 

Gestor do Contrato 

O Contraente Público deve designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, conforme o artigo 290.º-A do CCP. 
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Clausulado Técnico 

 
Artigo 29.º 

Especificações Técnicas  
1. O presente procedimento tem por objeto a celebração de Contrato de Prestação de Serviços, que assegure 

a manutenção dos equipamentos HP, existentes no Centro de Dados do HESE os quais devem obedecer às 

especificações técnicas enumeradas do n.º 2. O não cumprimento das especificações, implica a exclusão da 

proposta. 

 

2. Especificações técnicas são as seguintes: 

 
 

a) Manutenção preventiva e reativa dos servidores constantes do anexo I bem como serviços aí 

presentes; 

b) Fornecimento de atualizações de software (Eva, Servidores, Data Protetor, bem como todo o 

equipamento ao abrigo do contrato descrito no Anexo I); 

c) Suporte de software que preveja a criação de patches de sistema operativo ou desenvolvimento 

de novas versões de firmware para a correção de bugs; 

d) Reduzir a probabilidade de paragens não planeadas devido a problemas conhecidos, corrigíveis 

pela instalação pró-activa de “patches” e “firmwares”; 

e) Antecipar o esgotamento de recursos (por exemplo parâmetros de “kernel”) e evitar a 

consequente indisponibilidade dos sistemas; 

f) Minimizar imprevistos durante serviços de alteração do ambiente através do aconselhamento 

técnico e recomendação de boas práticas; 

g) Acelerar processos de reparação devido ao conhecimento e documentação do ambiente e 

configurações; 

h) Aumentar o conhecimento da entidade adjudicante sobre a tecnologia e as soluções, permitindo-

lhe uma exploração mais eficiente dos recursos disponíveis; 

i) Atribuir um engenheiro de suporte, para o suporte do ambiente informático do adjudicante. O 

engenheiro de suporte deverá trabalhar em conjunto com o pessoal técnico e administradores de 

sistemas da entidade adjudicante para desenvolver um plano de suporte. O engenheiro de suporte 

deverá gerir a realização dos serviços técnicos, efetuar reuniões de seguimento da evolução do 
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serviço de suporte e transferir o seu conhecimento sob a forma de recomendações. Também 

deverá coordenar os recursos adicionais do adjudicante, quando são necessários conhecimentos 

especializados (armazenamento de dados, servidores, SAN e redes). O engenheiro de suporte 

estará disponível nos dias úteis, durante as horas normais de expediente do adjudicatário. Se 

necessário, o adjudicatário poderá estar disponível noutras ocasiões conforme acordado e 

previamente agendado entre as partes; 

j) Aconselhamento técnico e operacional que deverá consistir em o adjudicatário ajudar a entidade 

adjudicante a alinhar os objetivos de TI com os seus recursos e a otimizar as potencialidades da 

sua infraestrutura de TI. Para além das diretrizes e conselhos prestados pelo engenheiro de 

suporte durante as operações rotineiras, o adjudicatário deverá ajudar a minimizar o risco e 

possíveis interrupções na atividade através da assistência na gestão de modificações; 

k) O adjudicatário deverá efetuar um plano de suporte que deverá ser desenvolvido pelo seu 

engenheiro de suporte depois de se reunir com a equipa da entidade adjudicante e descrever os 

serviços que irá prestar, definir funções e responsabilidades, fornecer informações específicas 

sobre o local da instalação, e documentar o seu ambiente informático. O plano deverá ser 

atualizado durante o período de vigência do contrato. Estas informações apoiam as operações 

diárias, prestam assistência em futuras ações de planeamento e ajudam a acelerar o isolamento 

de falhas; 

l) O adjudicatário deverá possuir certificação de serviços HPE Partner Ready Servces Gold ou 

Platínum a apresentar junto à proposta. 
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Anexo I – Mapa de quantidades 

 
Part Number Qtd Descrição de Equipamento Nº de Série Nível de Serviço 

416653-B21 1 HP BL460c G1 5110 1G 1P Svr CZJ727061U H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

416653-B21 1 HP BL460c G1 5110 1G 1P Svr CZJ727061K H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

416655-B21 1 HP BL460c G1 5150 2G 1P Svr CZJ642013G H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

443529-B21 1 HP BL680c G5 E7320 QC 2P Svr CZJ74300Y6 H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

435457-B21 1 HP BL460c G1 E5320 2G 1P Svr CZJ80707H3 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

459486-B21 1 HP BL460c G1 E5420 2G 1P Svr CZJ82105RL H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

459486-B21 1 HP BL460c G1 E5420 2G 1P Svr CZJ82105S7 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

507779-B21 1 HP BL460c G6 E5540 6G 1P Svr CZJ9490AWZ H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

507779-B21 1 HP BL460c G6 E5540 6G 1P Svr CZJ9490AX4 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

603718-B21 1 HP BL460c G7 CTO Blade CZJ113045V H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

603718-B21 1 HP BL460c G7 CTO Blade CZJ113045W H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

603718-B21 1 HP BL460c G7 CTO Blade CZJ113045X H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

603718-B21 1 HP BL460c G7 CTO Blade CZJ113045Y H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

603718-B21 1 HP BL460c G7 CTO Blade CZJ113045Z H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

603718-B21 1 HP BL460c G7 CTO Blade CZJ1130460 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

603718-B21 1 HP BL460c G7 CTO Blade CZJ1130461 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

603718-B21 1 HP BL460c G7 CTO Blade CZJ1130462 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

416565-421 1 HP DL360G5 5160 1G EU Svr CZJ64200H9 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

435943-421 1 HP DL360R05 E5335 EU Svr CZJ826A3T4 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

457925-421 1 HP DL360R05 E5420 2G EU Svr CZJ842A163 H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

403413-421 1 HP DL580R04 X7041 DC 4GB 2P EU Svr GB8625B63R H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

403413-421 1 HP DL580R04 X7041 DC 4GB 2P EU Svr GB8625B63C H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AG637A 1 HP EVA4400 Dual Controller Array SGA90100J5 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AG638A 1 HP M6412 Fibre Channel Drive Enclosure SGA91400KD H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AG638A 1 HP M6412 Fibre Channel Drive Enclosure SGA91400KE H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AJ711A 16 HP 400GB 10K FC EVA M6412 Enc HDD diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

T5497A 1 HP CV EVA 4400 Unlimited LTU sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AF002A 1 HP Universal Rack 10642 G2 Shock ALL GB4645004C H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AD554B 1 HP EVA4000-A 2C1D Array GB806475F2 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

293556-B22 8 HDD 146GB FC 10K 1" ALL ADD-ON ALL diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AD542B 1 HP M5314B FC Drive Enclosure SGM7190C8H H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

293556-B22 8 HDD 146GB FC 10K 1" ALL ADD-ON ALL diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 8 
293556-B22 - HDD 146GB FC 10K 1" ALL 
ADD diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

293556-B22 10 HDD 146GB FC 10K 1" ALL ADD-ON ALL diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

T3726B 1 HP CV EVA 3000/4000 Unlimited Lic sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 10 
293556-B22 - HDD 146GB FC 10K 1" ALL 
ADD 0 0 

AD542B 1 HP M5314B FC Drive Enclosure SGM82911LV H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 8 
AG425A - HP EVA 300GB 15K FC Add on 
HDD diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AD542B 1 HP M5314B FC Drive Enclosure SGA02500H1 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 
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AJ711AR 8 
HP 400GB 10K FC EVA M6412 Enc Rmkt 
HDD diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AP731B 24 HP EVA M6412A 450GB 10K FC Drive diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AG638B 1 HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure SGA042025M H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AG638B 1 HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure SGA045007Y H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 8 
364622-B22 - HP EVA 300GB 10K FC ADD 
ON diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 2 
AG425A - HP EVA 300GB 15K FC Add on 
HDD diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSERVZ 1 60383-421 - HP ML310T05 E3110 1G A1 SAT CZ182100AB H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

OTHSTORZ 1 470062-580 - HP ML350T3 X3.06 641 SP4155 8148KZRZ3M H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 1 470062-580 - HP ML350T3 X3.06 641 SP4155 80FFKZRZ3G H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

404664-B21 1 HP BL460c G1 5063 2G 1P Svr CZJ64702F2 H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

404664-B21 1 HP BL460c G1 5063 2G 1P Svr CZJ63905DY H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

404664-B21 1 HP BL460c G1 5063 2G 1P Svr CZJ63905E0 H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

403321-B21 1 HP BLc7000 1 PH 2 PS 4 Fan Full Icde Kit GB8647WR93 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

404664-B21 1 HP BL460c G1 5063 2G 1P Svr CZJ63905DX H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

404664-B21 1 HP BL460c G1 5063 2G 1P Svr CZJ63905DZ H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

404664-B21 1 HP BL460c G1 5063 2G 1P Svr CZJ63905EC H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

418241-B21 1 HP ZBLc7000 FIO 16 Insight Ctrl License sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

443527-B21 1 HP BL680c G5 CTO Blade GB88458RS7 H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

457928-421 1 HP DL360R05 X5260 2G EU Svr CZJ845A91K H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

457928-421 1 HP DL360R05 X5260 2G EU Svr CZJ845A91F H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

H0JD5AC 2 HPE TS Support Credits SVC 0 HPE TS Support Credits SVC 

AB206A 1 HP server 8-way rp7420 FAST Solution DEH4727DNA H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B2491BA 1 MirrorDisk/UX License for Servers sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B2491BA#2AH 8 Single processor license sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B9007AA 1 HP aC++/ANSI C Developer's Bundle sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B9007AA#2AH 8 HP aC++/ANSI C Dev Per Processor Core sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B9089AC 8 HP-UX HP9000 FOE w/o Sys PCL LTU sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B3936EA 1 HP Serviceguard Manual sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B3936EA#ABA 1 Manual for MC/ServiceGuard, HP U.S. - E sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B3935DA 1 HP Serviceguard LTU sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B3935DA#2AH 8 Single processor license sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B3935DA#ABA 1 MC/ServiceGuard SW & LTU, HP-U U.S. - E sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AB206A 1 HP server 8-way rp7420 FAST Solution DEH4727DN9 H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B2491BA 1 MirrorDisk/UX License for Servers sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B2491BA#2AH 8 Single processor license sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B9007AA 1 HP aC++/ANSI C Developer's Bundle sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B9007AA#2AH 8 HP aC++/ANSI C Dev Per Processor Core sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B9089AC 8 HP-UX HP9000 FOE w/o Sys PCL LTU sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B3935DA 1 HP Serviceguard LTU sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B3935DA#2AH 8 Single processor license sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B3935DA#ABA 1 MC/ServiceGuard SW & LTU, HP-U U.S. - E sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

B3936EA 1 HP Serviceguard Manual sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  
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B3936EA#ABA 1 Manual for MC/ServiceGuard, HP U.S. - E sw H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

507019-B21 1 HP BLc7000 CTO 3 IN LCD ROHS Encl GB8003FMX3 H8B35AC - Proactive Care adv 24x7 Resp 4H 

507864-B21 1 HP BL460c G6 CTO Blade OEM GB8003FMX4 H8B35AC - Proactive Care adv 24x7 Resp 4H 

AJ820A 1 HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch GB8003FMX1 H8B35AC - Proactive Care adv 24x7 Resp 4H 

AJ820A 1 HP B-series 8/12c BladeSystem SAN Switch GB8003FMX0 H8B35AC - Proactive Care adv 24x7 Resp 4H 

C6N33A 1 HP Insight Control Enc FIO Bundle 16 Lic PRX1CY6ML1 H8B35AC - Proactive Care adv 24x7 Resp 4H 

C6N27A 1 HP Insight Control Lic PRFG3LCG59 H8B35AC - Proactive Care adv 24x7 Resp 4H 

C6N28A 6 HP Insight Control Flex Lic sw H8B35AC - Proactive Care adv 24x7 Resp 4H 

H0JD5AC 1 HPE TS Support Credits SVC 0 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 1 AD608B - HP MSL6030 1 Ult 960 Dr FC Tape USX645Z01L H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 1 A7985A - HP StorageWorks 4/16 SAN Switch USB641X8Y3 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

OTHSTORZ 1 A7985A - HP StorageWorks 4/16 SAN Switch USB640X84H H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AG638B 1 HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure SGA03702ZW H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

AG638B 1 HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure SGA03702ZY H7J32AC - Foundation Care 9x5 NBD  

690142-B21 1 HP BL420c Gen8 1Gb FLB CTO Blade CZ251108K5 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

690142-B21 1 HP BL420c Gen8 1Gb FLB CTO Blade CZ251108K4 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AG638B 1 HP M6412-A Fibre Channel Drive Enclosure SGA451001X H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

AJ872B 10 HP EVA M6412 600GB FC 15K Hard Drive diversos H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

BC393A 2 HP SAS Nm 1-Srv Lic for B320i sw H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

0 0 0 0 0 

B6953AA 1 HP Data Prot One Drv UNIX/NAS/SAN LTU 0 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B6965BA 2 HP Data Prot On-line Backup Windows LTU 0 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

B6961BA 1 HP Data Prot Stater Pack Windows LTU 0 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

MCF80009709 1 Q-00628765 0 H7J34AC - Foundation Care 24x7 Resp 4Hr 

 
 

  



 

 
Página 27 de 28 

 

 
Anexo II  

Modelo de Proposta 
 
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme 

aplicável] 

 

1 - _____________________________  (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal 

de (1) ___________________ (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, 

números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à 

execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de_________ (designação ou referência ao procedimento em 

causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, 

que a sua representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de 

encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em anexo (3): 

a) ______________________________________ 

b) ______________________________________ 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, ao disposto na 

legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do 

Código dos Contratos Públicos. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da proposta 

apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação muito grave, nos 

termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do 

direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 

qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos Contratos 

Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 

1 do artigo 55.º do referido Código. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número 

anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta 

apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 

determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como 

membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, 

sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

 

[Local e data] 

 

[assinatura (4)]. 

 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(3) 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 

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 



 

Anexo III  

 Modelo de declaração 

 
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º] 

 
1 - ___________________________ (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (1) __________________________  (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso 
de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento 
de“………………..” (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a 
sua representada (2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos 
Contratos Públicos: 

 
 
2 - O declarante junta em anexo [ou indica ___________________como endereço do sítio da Internet onde podem ser 

consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações 
previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da adjudicação 

e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode 
determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente 
ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação 
de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

 
[Local e data] 
 
[assinatura (5)]. 
 

 
 
 
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 
(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 

 
 


