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CAPiTULO I
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1. a
Apresentacao

A Entidade Adjudicante e a Autoridade Nacional de Comunicac;6es (ANACOM), pessoa
coletiva de direito publico, com natureza de entidade administrativa independente,
dotada de autonomia administrativa, financeira e de gestao, bem como de patrimonio
proprio, com sede em Lisboa, na Avenida Jose l\t1alhoa, nO 12.
Clausula 2.a
Objeto

o

presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a

celebrar na sequencia do procedimento pre-contratual que tem por objeto principal a
prestac;ao de servic;os de manutenc;ao de licenciamento de software, indicado na parte II
do presente caderno de encargos.

Clausula 3. a
Contrato

1 - 0 contrato e composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2 - 0 contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:
a)

os suprimentos dos erros e das omiss6es do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omiss6es tenham
sido

expressamente

aceites

pelo

Conselho

de

Administrac;ao

da

ANACOM;
b)

os esclarecimentos e as retificac;6es relativos ao caderno de encargos;

c)

0

d)

a proposta adjudicada;

e)

os esclarecimentos sobre a pro posta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

presente caderno de encargos;

3 - Em caso de divergencias entre os documentos referidos no numero anterior, a
respetiva prevalencia e determinada pela ordem pela qual af sao indicados.

ANACOM

•

•

rl '
' ~I\l

'RIDA[ [
ONA,I

[I '_ uML"\f i~ .. _It

•
4 - Em caso de divergencias entre os documentos referidos no n.o 2 e 0 clausulado do
contrato e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos
propostos de acordo com 0 disposto no artigo 99.0 do C6digo dos Contratos
Publicos (CCP) e aceites pelo adjudicatario, nos termos do disposto no artigo 101 ,°
desse mesmo diploma legal.
Clausula 4 a
Pre«;o

o pre90

base para efeitos do presente procedimento pre-contratual e de 147 300 euros

(cento e quarenta e sete mil e trezentos euros),
Clausula 5,a
Prazo

o

contrato mantem-se em vigor durante 0 perfodo de um ano, a contar de 31 de

dezembro de 2016,
CAPiTULO II
OBRIGA<;OES CONTRATUAIS

Sec930 I
Obriga«;oes do prestador de servi«;os

Subsec930 I
Disposi«;6es gerais

Clausula 6 ,a
Obriga«;6es principais do prestador de servi«;os

1 - Sem prejuizo de outras obriga90es previstas na legisla930 aplicavel, no caderno de
encargos ou nas clausulas contratuais , da celebra930 do contrato decorre para 0
prestador de servi90s a obriga93o de exata e pontual execu930 dos servi90s
adjudicados , de acordo com 0 previsto no presente caderno de encargos e na
proposta adjudicada ,
2 - 0 prestador de servi90s fica obrigado a recorrer a todos os meios humanos,
materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados

a

servi90 , de acordo com 0 previsto no presente caderno de encargos ,

presta930 do
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3 - A dete<;ao de situa<;oes anomalas no ambito da presta<;ao de servi<;os obriga a sua
comunica<;ao imediata a entidade adjudicante, sendo

prestador de servi<;os

0

responsabilizado pelas consequencias da sua nao comunica<;ao imediata.
Clausula 7. a

Forma de
1- 0

presta~ao

prestador de servi<;os sera

dos

servi~os

responsavel

por assegurar os servl<;os de

manuten<;ao das licen<;as indicadas na parte II do presente caderno de encargos.
2 - 0 prestador de servi<;os devera basear as suas opera<;oes nas melhores praticas
de mercado no que respeita a gestao de servi<;o,

utilizando metodologias

reconhecidas - ex. Information Technology Infrastructure Library (ITIL), de modo a
que se obtenha uma elevada eficacia nos servi<;os a prestar.
Subsec<;ao II
Disposi~6es

gerais

Clausula B.a

Sigilo e diligencia
1 - 0 prestador de servi<;os e os respetivos colaboradores estao sujeitos, nos termos
da legisla<;ao penal e dos estatutos da ANACOM, a sigilo profissional sobre os
factos cujo conhecimento Ihes advenha da presta<;ao dos servi<;os objeto do
contrato a celebrar e, seja qual for a finalidade, nao podem divulgar nem utilizar, em
proveito proprio ou alheio, diretamente ou por interposta pessoa,

0

conhecimento

que tenham desses factos.
2 - 0 prestador de servi<;os e os respetivos colaboradores estao igualmente sujeitos a
sigilo sobre toda a informa<;ao, documenta<;ao ou outros elementos de que ten ham
conhecimento, no ambito da presta<;ao de servi<;os objeto do contrato a celebrar.
3 - A informa<;ao e a documenta<;ao cobertas pelo dever de sigilo nao podem ser
transmitidas a terceiros, nem objeto de qualquer usa ou modo de aproveitamento
que nao

0

destinado direta e exclusivamente a execu<;ao do contrato.

4 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informa<;ao e a documenta<;ao que sejam
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obten<;ao pelo prestador
de servi<;os, e pelos seus colaboradores, ou que estes sejam legalmente obrigados
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a revelar, por fon;a da lei , de processo judicial ou a pedido de autoridades
reguladoras ou outras entidades administrativas competentes .
6 - Sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que dela resulte, a violac;:ao do
sigilo pelo prestador de servic;:os e pelos seus colaboradores prevista na presente
clausula, confere a ANACOM

0

direito a resolver imediatamente

0

contrato sem

qualquer contra partida para a outra parte.
7 - 0 prestador de servic;:os e os respetivos colaboradores estao ainda sujeitos ao
dever de diligencia sobre todos os assuntos que Ihes sejam confiados .
Clausula 9.a
Prazo do dever de sigilo

o

dever de sigilo mantem-se em vigor indefinidamente, ate autorizac;:ao expressa em

contrario pela ANACOM, a contar do cumprimento ou cessac;:ao, por qualquer causa, do
contrato, sem prejuizo da sujeic;:ao subsequente a quaisquer deveres legais relativos,
designadamente, a protec;:ao de segredos comerciais ou da credibilidade , do prestigio ou
da confianc;:a devidos as pessoas coletivas .
Subsecc;:ao III
Preven~ao

de conflitos de interesses

Clausula 10.a
Preven~ao

de conflitos de interesses

o prestador de servic;:os declara sob compromisso

de honra que:

1 - Nao mantem, nem mantera, direta ou indiretamente, qualquer vinculo ou relac;:ao
contratual, remunerada ou nao, com empresas , grupos de empresas ou outras
entidades destinatarias da atividade reguladora da ANACOM que possam originar
conflitos de interesses na prestac;:ao dos servic;:os abrangidos pelo contrato a

celebrar, durante a vigencia do mesmo, nos termos e para os efeitos do artigo 43.0
dos Estatutos da ANACOM , aprovados pelo Decreto-Lei n.o 39/2015 de 16 de
marc;:o.
2 - Nao detem qualquer participac;:ao social ou interesses nas empresas, grupos de
empresas ou outras entidades destinatarias da atividade reguladora da ANACOM
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que possam originar conflitos de interesses na prestac;ao dos servic;os
abrangidos pelo contrato a celebrar, durante a vigencia do mesmo, nos termos e
para os efeitos do artigo 43. 0 dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto
Lei n.o 39/2015 de 16 de marc;o.
3 - Nao mantem, nem mantera, direta ou indiretamente, qualquer vfnculo ou relac;ao
contratual, remunerada ou nao, com outras entidades cuja atividade possa colidir
com

0

exercfcio das atribuic;6es e competencias da ANACOM e que possa

originar conflitos de interesses na prestac;ao dos servic;os abrangidos pelo
contrato a celebrar, durante a vigencia do mesmo, nos termos e para os efeitos do
artigo 43. 0 dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei nO 39/2015 de
16 de marc;o.
4 - Se ao longo da prestac;ao de servic;os vier a ocorrer algum facto relevante
suscetfvel de originar conflito de

interesses,

nos termos

acima indicados,

compromete-se a informar a ANACOM desse facto e a tomar as medidas
necessarias para a sua superac;ao.
Secc;ao II
Obriga~6es

da ANACOM

Clausula 11 a
Pre~o

contratual

1 - Pela prestac;ao dos servic;os objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obrigac;6es constantes do presente caderno de encargos, a ANACOM deve
pagar ao prestador de servic;os
acrescida de IVA

0

a taxa legal em vigor,

prec;o constante da pro posta adjudicada,
se este for legalmente devido.

2 - 0 prec;o referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas
cuja

responsabilidade

nao

esteja

expressamente

atribufda

a

ANACOM,

nomeadamente, entre outros, os relativos:

• a manuten9ao das Iicen9as objeto do presente procedimento pre-contratual;
•

a todas as despesas inerentes ao correto cumprimento do objeto a contratar.
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Clausula 12,a
Condicoes de pagamento

1 - 0 valor global da pro posta apresentada sera faturado com a disponibiliza<;:ao dos
servi<;:os objeto do presente caderno de encargos , e pago no prazo de trinta dias
ap6s a rece<;:ao da respetiva fatura.
2 - Em caso de discordancia por parte da ANACOM, quanta aos valores indicados na
fatura, deve este comunicar ao prestador de servi<;:os , por escrito, os respetivos
fundamentos,

ficando

0

prestador

de

servi<;:os

obrigado

a

prestar

os

esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida .
3 - Oesde que devidamente em itida e observado 0 disposto no n.o 1, a fatura e paga
atraves de transferencia bancaria .
CAPiTULO III
FOR~A MAlaR E RESOlU~Ao

Clausula 13. a
Forca maior

1 - Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de servi<;:os, nem e havida como
incumprimento , a nao realiza<;:ao pontual das presta<;:oes contratuais a cargo de
qualquer das partes que resulte de caso de for<;:a maior, entendendo-se como tal as
circunstancias que impossibilitem a respetiva realiza<;:ao , alheias

a vontade da parte

afetada, que ela nao pudesse conhecer ou prever a data da celebra<;:ao do contrato
e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir for<;:a maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra , inunda<;:oes, incendios , epidemias , sabotagens ,
greves, embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo , motins
e determina<;:oes governamentais ou administrativas injuntivas .
3 - Nao constituem for<;:a maior, designadamente:
a) circunstancias que nao constituam for<;:a maior para os subcontratados do
prestador de servi<;:os, na parte em que intervenham;
b) greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servi<;:os ou
a grupos de sociedades em que este se integre , bem como a sociedade ou
grupos de sociedades dos seus subcontratados;

•
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governamentais,

administrativas,

ou

judiciais

de

natureza

sancionatoria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo prestador de
servi<;:os de deveres ou onus que sobre ele recaiam ;
d) manifesta<;:6es populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servi<;:os
de normas legais ;
e) incendios ou inunda<;:6es com origem nas instala<;:6es do prestador de servi<;:os
cuja causa , propaga<;:ao ou propor<;:6es se devam a culpa ou negligencia sua ou
ao incumprimento de normas de seguran<;:a ;
f)

avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servi<;:os nao
devidas a sabotagem ;

g) eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.
4 - A ocorrencia de circunstancias que possam consubstanciar casos de for<;:a maior
deve ser imediatamente comunicada

a outra parte.

5 - A for<;:a maior determina a prorroga<;:ao dos prazos de cumprimento das obriga<;:6es
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for<;:a maior.
Clausula 14 a
Resolu~ao

por parte da ANACOM

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu<;:ao do contrato previsto na lei , a
ANACOM pode resolver

0

contrato , a titulo sancionatorio , no caso de

0

prestador

de servi<;:os violar de forma grave ou reiterada qualquer das obriga<;:6es que Ihe
incumbem .
2 - 0 direito de resolu<;:ao exerce-se mediante declara<;:ao enviada ao prestador de
servi<;:os e nao determina a repeti<;:ao das presta<;:6es ja realizadas, a menos que tal
seja determinado pela AI\lACOM .
Clausula 15.a
Resolu~ao

por parte do prestador de

servi~os

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resolu<;:ao previstos na lei ,

0

prestador de

servi<;:os pode resolver 0 contrato quando:
qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de seis meses
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ou quando 0 montante em divida exceda vinte e cinco por cento do prec;:o
contratual, excluindo juros.
2 - 0 direito de resoluc;:ao e exercido mediante declarac;:ao enviada a ANACOM, que
produz efeitos trinta dias ap6s a recec;:ao dessa declarac;:ao, salvo se esta ultima
cumprir as obrigac;:6es em atraso nesse prazo , acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.
3 - A resoluc;:ao do contrato nos termos dos numeros anteriores nao determina a
repetic;:ao das prestac;:6es ja realizadas pelo prestador de servic;:os, cessando, porem,
todas as obrigac;:6es deste ao abrigo do contrato , com excec;:ao daquelas a que se
refere

0

artigo 444 .° do CCP.
CAPiTULO IV
RESOlUC;Ao DE LlTiGIOS

Clausula 16. a
Foro competente

Para resoluc;:ao de todos os litfgios decorrentes do contrato fica estipulada a
competencia do tribunal administrativo de cfrculo de Lisboa, com expressa renuncia a
qualquer

outr~.

CAPiTULO V
DISPOSIC;OES FINAlS

Clausula 17 .a
Subcontratacao e cessao da posiCao contratual

A subcontratac;:ao pelo prestador de servic;:os e a cessao da posic;:ao contratual por
qualquer das partes depende da autorizac;:ao da outra, nos termos do CCP.

Clausula 18. a
Comunicacao e notificacoes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificac;:6es e
comunicac;:6es entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos
do CCP, para

0

domicflio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato.
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das informa90es de contacto constantes do contrato deve ser

a outra parte.
CIc'lUsula 19 a
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sao continuos, correndo em sabados , domingos e dias
feriados ,
Clausula 20 a
Legisla(f30 aplicavel

o contrato e regulado pela legisla9aO portuguesa .
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PARTE II
ESPECIFICAC;6ES TECNICAS

REQUISITOS
Part Number

Oesigna~ao

Quant.

CX2-00093

WinEntforSAwMOOP ALNG SA MVL Pltfrm

536

269-12442

OfficeProPlus ALNG SA MVL Pltfrm

536

76A-00013

EntCAL ALNG SA MVL Pltfrm OvcCAL wSrvcs

536

359-00792

SQLCAL ALNG SA MVL OvcCAL

536

395-02504

ExchgSvrEnt SNGL SA MVL

8

H04-00268

SharePointSvr SNGL SA MVL

1

076-01920

Prjct SNGL SA MVL

810-04760

SQLSvrEnt SNGL SA MVL

7

7JQ-00343

SQLSvrEntCore SNGL SA MVL 2Lic CoreLic

4

228-04433

SQLSvrStd SNGL SA MVL

1

T9L-00223

SysCtrStd ANGL SA MVL 2Proc

2

087-01159

VisioPro SNGL SA MVL

15

086-01253

VisioStd SNGL SA MVL

10

9EO-00073

VSPremwMSON ALNG SA MVL

1

P73-05898

WinSvrStd SNGL SA MVL 2Proc

135

40

