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CAPiTULO I
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.8
Apres entaC;30

A

Entidade Adjudicante

e

0

Ie? -

Autoridade

Nacional

de

Comunicacoes,

abreviadamente designado ICP-ANACOM, pessoa coletiva de direito publico , dotada de
autonomia administrativa e financeira e de patrimonio proprio , com sede em Usboa, na
Avenida Jose Malhoa, n° 12.

Clausula 2.a

Objeto

o

presente caderno de encargos compreende as clau5ulas a incluir no centrale a

celebrar na sequencia do procedimento pre-contratual que tern par objeto principal a
aquisiC30 de serviCDs de comunicacoes para 0 Sistema Nacional de Controlo Remota

das Esla,oes Radioelelricas (SINCRER) do ICP-ANACOM.

Clausula 3.8
Contrato

1 - 0 centralo

e composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2 - 0 contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erras e das omissoes do caderno de encargos
identificados pelos concorrentes, desde que esses erros e omiss6es lenham
side

expressamente

pelo

aceites

Conselho

de

Administrac;c1o

do

ICP-ANACOM ;
b) Os esclarecimentos e as retificac;oes relativos ao caderno de encargos;
c) 0 presente caderno de encargos;
d) A proposta adjudicada;
e) Os

esclarecimentos

sobre

a

proposta

adjudicada

prestados

pelo

adjudicatario.
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3 - Em casa de divergencias entre as documentos referidos no numera anterior, a
respetiva prevalencia

e determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

4 - Em casa de divergencias entre as documentos referidos no n .o 2 e 0 clausulado do

contrate e seus anexos, prevalecem as primeiros , sa lvo quanta aos ajustamentos
propostos de acordo com a disposto no artigo 99.0 do C6digo dos Contratos Publicos
(CCP) e aceites pelo adjudicata rio nos term os do disposto no artigo 101 .0 desse
mesmo diploma legal.

Clausula 4.

Preco

o p re~o base para efeitos do presente procedimento pre-contratual e de 387 500 euros
(trezentos e oitenta e sete mil e quinhentos).

Clc'lusula

s.a

Prazo

o

centrate mantem-se em vigor ate

a

conclusao e aceitay30 dos servicos em

conformidade com os respetivos termos e condi90es e 0 disposto na lei, sem preju[zo das
obriga96es acess6rias que devam perdurar para

al!~m

da cessaCao do contrato.

CAPiTULO II
OBRIGA<;OES CONTRATUAIS

Seccao I
Obrigacoes do prestador de servh; os

Subsec930 I
Oisposh; oes gerais
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Clausula 6,a
Obriga~oes

principais do prestador de

servi~os

1 - 8em prejuizo de autras obrigactoes previstas na legi51a930 apl icavel, no presente

caderno de encargos ou nas clausulas contratuais, da celebrat;:3o do centrate
decorre para 0 prestador de servic;:os as seguintes ohrigac;:oes principais:

a) obrigaC8o de prestaC;:8o dos servic;:os de comunic3c;oes para a sistema
SINCRER, de acordo com 0 previsto no presente caderno de encargos e na
proposta adjudicada ;

b) obrigac;ao do fornecimento de todos as equipamentos necessarios, conforme

definido no ponto 4 da parte II do presente caderno de encargos, bem como
obrigaC;:3o de instalacao/implementacao dos mesmas, e obrigaC;8o de
Operay30, manuten~ao e gestao associados durante um periodo de tres anos.

2 - A titulo acess6rio, 0 prestador de servi(fos fica ainda obrigado, designadamente, a
recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios
e adequados

a presta(fao do servi(fo, bem como ao estabelecimento, monitoriza(fc30 e

aperfei~oamento

do sistema de

organiza~ao

necessario a perfeita e completa

eXeCU(f30 das tarefas a seu cargo, de acordo com 0 previsto no presente caderno de
encargos.
Cltwsula 7.a
Forma de

presta~ao

dos

servi~os

1 - 0 prestador de servi(fos devera basear as suas opera(foes nas melhores praticas
de mercado no que respelta a gestao de

servi ~o ,

utilizando metodologias

reconhecidas - ex. ITIL, de modo a que se obtenha uma elevada eficacia no
processo de gestao do servico.

2 - 0 prestador de servi(fos obriga-se a disponibilizar manuais de utiliza<;ao em lingua
portuguesa para distribui<;ao aos utilizadores finais (em formato eletronico),
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necessarios para a boa e integral utiliza<;:ao au funcionamento dos equipamentos a
instalar no ICp·ANACOM.

CIa:U5ula 8.a
Prazo de prestac;a o dos se rvic;os

o centrale mantem-se em vigor durante 0 peri ado de Ires anos , a conl ar da data da sua
celebra9ao, sendo que as servic;os de instalac;ao/implementa9BO deverao Qcorrer nurn
prazo de noventa dias a contar dessa data.

Clausula 9.a
Loc al da prestac;ao dos servic;os

A prestac;ao dos servic;os a contratar, bem como a instalar;:ao dos respetivos
equipamentos ,

sera efetuada nas instalac;oes do ICP-ANACOM identificadas no ponto 5

da parte II do presente caderno de encargos.

Secc;:;o II
Obrigac;6es do ICP -ANACOM

ClaU5ula 10.'
Prec;o c ontratual

1 - Pelo fornecimento dos serv;<;:os objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das
demais obriga<;:6es constantes do presente caderno de encargos , 0 ICP-A NACOM
deve pagar ao prestador de servi<;:os 0 pre<;:o constante da proposta adjudicada ,
acrescido de IVA

a taxa legal em vigor, se este for legal mente devido.

2 - 0 pre<;:o referido no numero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade

nao

esteja

expressamente

atribuida

ao

ICP-ANACOM ,

nomeadamente, entre out res, as relativos :
•

ao transporte des equipamentos ebjeto do centrato para as instala<;:6es do
ICP-ANACOM;

• a instala<;:ao. no ICP-ANACOM . dos equipamentos objeto do contrato ;

•
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it fOrmal(30 aos utilizadores finais do ICP-ANACOM , no manuseamento dos
equipamentos;

•

it manuten930 preventiva e corretiva dos equipamentos ;

•

a quaisquer encargos decorrentes da utiliza((ao de marcas registadas,
patentes au licenc;as;

•

a todas as despesas inerentes it correta prestayZlO dos servilfos a contratar.

Clausuta 11 .a
Condic;oes de pagamento

1 - 0 valor global da proposta apresentada sera fracionado e faturado mensalmente,
sendo que as quantias devidas pelo ICP-ANACOM, devem ser pagas no praza de

trinta dias ap6s a reCe((30 pelo mesma das respetivas faturas.

2 - A primeira fatura sera emitida apos conclusao dos servic;os de implementac;ao, e
as restantes sucessivamente nos meses seguintes ate final do contrato.

3 - Em caso de

discord~mcia

por parte do ICP-ANACOM, quanto

aos

valores

indicados nas faturas, deve este comunicar ao prestador de servi<;:os, por escrito,
as respetivos fundamentos, ficando a prestador de servi<;:os obrigado a prestar
os esclarecimentos necessarios au proceder a em is sao de nova fatura carrig ida.

4 - Oesde que devidamente emitidas e observado 0 disposto no n.o 1, as faturas
sao pagas atraves de transferencia bancaria.

CAPiTULO III
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOlUl;:Ao

Clausula 12.a
Penalidades contratuais

1 - Pelo incumprimento de obriga<;:6es emergentes do contrato, a ICP-ANACOM
pode exigir do prestador de servic;:os 0 pagamento de penas pecuniarias , nos
seguintes term as:
9
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pelo incumprimento do prazo de instalacao/implementacao dos equipamentos
objeto do contralo, dais par cento do valor global do centrale por cada dia uti!
de atraso ;

pelo incumprimento dos niveis de servico , penas pecuniarias de montantes
iguais ao tempo de paragem na ligacao que nao esteja a assegurar 0 serviC(o ,
sempre que tal paragem ocorra por um periodo superior a doze horas numa
estacao remota e a quatro horas num centro de comando.

2 - A totalldade das penas pecuniarias a aplicar nao podera ultrapassar vinle por
cente do valor contratual .

3 - 0 valor mensal de penalidades a aplicar naD

poden~

ficar sujeito a qualquer

limite respeitante a qualquer percentagem do valor de faturacao mensa I
(global).

4 - Em casa de resoluyao do contrato por incumprimento do prestador de serviyos ,
a ICP-ANACOM pode exigir-Ihe uma pena pecuniaria de ate cinco par cento do
valor contratual.

5 - Na determinay30 da gravidade do incumprimento, a ICP-ANACOM tem em
conta, nomeadamente, a dUray30 da infray30, a sua eventual reiteray30 , 0
grau de culpa do prestador de serviyos e as consequencias do incumprimento.

6 - 0 ICP-ANACOM pode compensar

as

pagamentos

devidos ao abrigo do

contrato com as penas pecuniarias devidas nos term os da presente clausula .

7 - As penas pecuniarias previstas na presente clausula nao obstam a que 0 ICP
ANACOM exija uma indemnizayao pelo dana excedente.

Clausula 13."
Forc;a maior

1 - Nao podem ser impostas penalidades ao prestador de serviyos, nem

e havida como

incumprimento, a nao realizayao pontual das prestayoes contratuais a cargo de
10
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qualquer das partes que resulle de casa de fon;: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 au preyer a data da celebraC;3o do centrale e

cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel cantornar au evilar.

2 - Podem constituir fon;:a maior, se se verificarem as requisitos do mimero anterior,
designadamente, tremores de terra , inunda\=oes, incendios, epidemias , sabotagens ,
greves, embargos au bloqueios internacionais, atas de guerra au terrorismo, matins e
determina90es governamentais ou administrativas injuntivas.

3 - Nao constituem forc;a maior, designadamente:

a} Circunstancias que

n~o

constituam for.;:a maior para os subcontratados do

prestador de serviyos, 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 ;
c) Oetermina.;:oes

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.;:oes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servi.;:os de
norm as legais;
e) Incendios ou inunda<;oes com origem nas instala<;oes do prestador de serviyos
cuja causa, propaga<;30 ou propor<;oes 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 nEIO
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<;oes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao
impedimento resultante da for<;a maior.
II
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Clausula 14.1
Resolu ~a o

por parte do ICP-ANACOM

1 - 8em preju[zo de autros fundamentos de resoluc;:ao do centrate previstos na lei, 0

ICP-ANACOM pode resolver 0 contrato , a titulo sancionatorio, no casa de 0
prestador de servic;:os violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigac;:6es
que Ihe incumbem.

2· 0

ICP-ANACOM paden!.!, igualmente, resolver

0

centrate se se verificar

0

incumprimento dos nlveis de servic;:o superior a quarenta e oito haras ute is, nos

termos definidos no ponto 1. da clausula 12." da parte I do presente caderno de
encargos.

3 - 0 direito de resoluc;:ao exerce-se mediante declarac;:ao enviada ao prestador de
servic;:os e nao determina a repetic;:ao das prestac;:oes ja realizadas, a menos que tal
seja determinado pelo ICP-ANACOM.

Clausula 15.8
Resoluc;ao po r parte do prestador de servi c; os

1 - Sem prejuizo de outros fundamentos de resoluc;ao previstos na lei, 0 prestador de
servic;os pode resolver 0 contrato quando:

a) Qualquer montante que Ihe seja devido esteja em divida ha mais de seis meses
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

ao ICP- ANACOM ,

que produz efeitos trinta dias apes a recec;ao dessa declarac;ao. salvo se este ultimo
cumprir as obrigac;oes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de mora a que
houver lugar.

3 - A resoluc;3o do contrato nos termos dos numeros anteriores nao determina a
repetic;ao das prestac;oes jil realizadas pelo prestador de servic;os, cessando , porem,

"

AUTO.. -

ANACOM

[, ~

N':'I. )NAl
• - UMUNIC· • __

todas as obrigacoes deste ao abrigo do contrato , com excecao daquelas a que 5e
refere 0 artigo 444.0 do CCP.

CAPiTULO IV
CAuC;iio E SEGUROS
Clausula 16.a

Execw;ao da c au c;ao
1 - A caucao prestada para born e pontual cumprimento das obrigac6es decorrentes

do contrato , nos termos do programa de concurso, pode 5er executada pelo
ICP-ANACOM , sem necessidade de previa decisao judicial ou arbitral , para satisfacao

de quaisquer creditos resultantes de mora, cumprimento defeituQso, incumprimento
definitiv~

pelo prestador de servicos das obrigac;:oes contratuais au legais, incluindo

0

pagamento de penalidades, au para quaisquer outros efeitos especificamente
previstos no centrate au na lei.

2- A

resolu~ao

do contrato pelo ICP-ANACOM nao impede a

execu~ao

da

cau~ao ,

contanto que para isso haja motivo.

3- A

execu~ao

prestador de

parcial ou total da cau~ao referida nos numeros anteriores constitui 0
servi~os

antes dessa mesm a

na

ob r iga~ao

execu~ao,

de proceder

a sua reposi~ao pelo valor existente

no prazo de dez dias ap6s a notificar;:80 do

ICP-ANACOM pa ra esse efeito.

4-A

cau~ao

a que se referem os numeros anteriores

e libertada nos termos do artigo

295.' do CCP.
Clausu la 17 .a
Seguros
1 - ~ da responsabilidade do prestador de servi<;os a cobertura , atraves de contratos de
seguro , dos riscos de transporte dos equipamentos a colocar nas

ICP-ANACOM .

instala~Oes

do

ANACOM
2 - 0 ICP-ANACOM pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental
da celebrac;:ao dos contratos de segura referidos no numero anterior, devendo a
prestador de servic;;os fornece-Ia no prazo de cinco dias.

CAPiTULO V
RESOlUCAO DE LlTiGIOS

ClaU5ula 18.8

Foro competente

Para resoluC;30 de todos as litigios decorrentes do cent rate fica estipulada a competEmcia

do tribunal administrativo de circulo de lisboa, com expressa renuncia a qualquer outro.
CAPiTULO VI
DISPOSIC0ES FINAlS

Clausula 19.a
Subcontratac;ao e cessao da posic;ao contratual

A subcontrataC;30 pelo prestador de servic;os e a

cessao da POSiry3o contratual par

qualquer das partes depende da autoriZ3C;3o da Dutra , nos termos do CCP .

Clausula 20.8
Comunicac;ao e notificac;oes

1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificac;oes e
comunicac;oes entre as partes do contrato , estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para 0 domicilio ou sede contratual de cada uma, identificadas no contrato .

2· Qualquer alteraC;3o das informac;oes de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada it outra parte.

ANACOM
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ClaU5ula 21 .1

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no centrate sao continuos , correndo em sabados, domingos e dias
feriados .

Clausula 22.1

Legislac;ao aplic avel

o contrato e regulado pela legisiacao portuguesa .
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PARTE 11

ESPECIFICACOES TECNICAS
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ESPECIFICAt;OES TECNICAS
AQUISIt;AO DE SERVIt;OS DE COMUNICAt;OES PARA 0 SISTEMA SINCRER
1. Servico:

1. Acessos e conetividade nurn ambiente privado VPN possihilitando a
comunicaC;:8o entre todos as locais (Cent ros de Comando e Estac;:oes
Remotas);

2. Disponibilidade de Servico i9ual ou superior a 98% com praza maximo de
reposicc3o de servico de doze horas para as estac;6es remotas e de quatro
horas para as centros de comando;

2. Requisitos tecnicos de conetividade:

1. Conetividade simetrica , 8em contencao no acesso, 8em limite de trafego e
com uma latencia maxima de 100ms;
2. Centros de Comando: debito necessaria de 4Mbps simetrico;
3. Estacoes Remotas : debito necessaria de 2Mbps simetrico;
4. Casa seja necessaria a utilizac;:ao de meios radio junto as ER do Sincrer,
deverao ser observadas as seguintes cond icionantes:
a) as estayoes devem obedecer a urn regime de licenciarnento que garanta a
sua proteyao contra interferencias ;
b) a utiliza980 devera ser compativel com a faixa de opera9ao do Sincrer que
se estende ate 3 GHz.

3. Requisitos funcionais:
1. Pretende-se que cada um dos dois Centros de Comando (CC ), localizados
em lisboa e no Porto , possam aceder a qualquer das Estayoes Remotas
(ER) e no limite a todas em simuJtaneo (condicionado ill largura de banda
disponivel);
2. Apenas os CC podem ligar-se as ER e estas apenas podem ligar-se aos CC;
3. Apenas as ER podem ligar-se aos CC e estes apenas podem ligar-se as ER;
4. Deve ser permitido a fluxo de todo a tipo de trafego (IPv4) entre os CC e as
ER em ambos os sentidos (i.e. no sentido dos CC para as ER e no sent ido da
ER para os CC) e apenas este deve ser permitido (ambiente privado VPN);
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4. Equipamentos:
Deverao ser incJuidos todos as equipamentos de acesso necessarios (routers)
para as ER e para as

ce, com servi~os de instalac;:ao, operac;:ao, manutenC;30

e gestao associados.
Os routers das esta<;:6es centrais devem disponibilizar a possibilidade de
expansao para acomodar as interfaces de ligaC;:3o Ethernet

interfaces

necessarios

para

se

ligarem

a

a rede interna e as

modems

externos

que,

posteriormente, farae a ligac;:ao aos modems GPRS/EDGE ou eventual mente

UMTS das viatu ras. Devera ser tambem garantido que e mantida tada a

programa<;:ao (tabelas, endere<;:os...) dos routers existentes.

5. Identifica<;:ao dos locais a interligar na rede SINCRER:

Centros de Comando
ANACOM Barca rena
ANACOM Porto
." ~
._~.

r:-:: -

___

__

I
1

Centros de Comando
Morada

Alto do Paimao
Viso,
._.----l._Rua Direita
_ .. _- - do
....
- -~59. -

Cooigo Postal
2730-216 Barcarena
4250·198 Porto

Estac;Oes Remotas

Estat;oes Remotas

Morada

-.

.-.
Monte de Nexe
Monte Caramelo

~:~~:'~: ~:~~sha _.
S,erra do Cab~~9.:!~ Rain~~ _
Serra do Caramulo
Serra do Montemuro
Monte Telegrafo
Serra de Santa Comba
Monte Barrete

Santa Barbara de Nexe
'Evo7aMonte
Santa Maria do Castelo
Vialonga
Oleiros
Varzielas
..Ester
Si\vares
Vales
Oriz - Santa Marinha

Identiricac;ao

2143485()()_
_ _2261_98000'_ --l

con~lho_ _ ~ntifica,a~

..
Faro
Estremoz

Alcacer do Sal
Vila Franca de Xira
Oleiros
Oliveira de Frades
Castro de Aire
lousada
Valpac;os
Vila Verde

-

289998100
268950110
265688000
219528101
272688000

- . i32868043

-

~

232315900
255713560

~8769010 -

1_

253348100

18

