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1. Da consulta pública

Objetivos da Consulta Pública (CP)



Partilhar com cidadãos, empresas, associações do setor e entidades do Sistema Nacional de
Compras Públicas (SNCP) as linhas gerais do Concurso Limitado por Prévia Qualificação
(CLPQ), referente à celebração do acordo quadro para aquisição de equipamento informático
(AQ-EI), a celebrar pela Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. (ESPAP);



Informar e envolver os interessados no processo de preparação do Acordo Quadro (AQ);



Incentivar a participação construtiva e criativa na preparação do procedimento através da
realização de comentários e de sugestões relativos à proposta para a constituição e formato do
AQ; e



Apelar à experiência e ao conhecimento direto que os interessados detêm do mercado, das
práticas aquisitivas e administrativas e das normas e regulamentos, tratando-se de aspetos
essenciais para a identificação de constrangimentos, a definição de prioridades e a procura das
melhores soluções para as necessidades da Administração Pública (AP) no que diz respeito à
aquisição de equipamento informático.
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1. Da consulta pública

 A presente Consulta Pública foi disponibilizada no dia 12 de novembro de 2020 no

Disponibilização
Disponibilização

portal da ESPAP, com o endereço https://www.espap.gov.pt e publicitado por email a
todas as entidades do SNCP, cocontratantes e associações do setor.
 A

Interessados
Interessados

ESPAP considera interessados na presente Consulta Pública os cidadãos, as
empresas e as associações do setor, bem como as entidades que integram o SNCP ou
qualquer outra entidade adjudicante.

 A participação está aberta a todos os interessados que apresentem, por escrito, até dia

Participação
Participação

27 de novembro de 2020, através do envio para o endereço de correio eletrónico
contacto@espap.gov.pt, a sua opinião e os seus contributos ou sugestões relativos ao
projeto de acordo quadro para aquisição de equipamneto informático a celebrar pela
ESPAP, na sequência de um Concurso Limitado por Prévia Qualificação, a lançar para
o efeito;
 Os interessados que apresentem contributos devem indicar claramente no assunto do

correio eletrónico a referência CP_AQ-EI-2020 e, no corpo do mesmo, os seus dados
de identificação bem como, quando aplicável, as entidades que representam.

Âmbito
daCP
CP
Âmbito da

 Os temas sujeitos a Consulta Pública são os que constam dos capítulos 4.º, 5.º e 6.º,

do presente documento.
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2. Dos acordos quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP

Princípios Orientadores
A ESPAP pretende celebrar um Acordo Quadro para aquisição de equipamento informático que, à
imagem dos restantes que já concluiu até esta data, contribua para a prossecução dos objetivos gerais
do SNCP, nomeadamente:
Racionalização da
Despesa

1

Geração de
Poupanças

2

3

Princípios
Orientadores
dos Acordos
Quadro

4

Promoção da
Competitividade/Qualidade/
Eficiência
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Eficiência
Operacional

Geração de
Informação de
Gestão
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2. Dos acordos quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP
Princípios Orientadores

1. Racionalização da
Despesa

2. Geração de Poupanças

Medidas
 Celebração de AQ para as maiores rubricas de
despesa da Administração Pública;
 Normalização e standardização dos bens e serviços
transversais a adquirir.
 Qualificação e seleção dos fornecedores com
melhores taxas de serviço;

Benefícios

 Redução e racionalização da despesa pública e dos
consumos.

 Contributo para o reequilíbrio das contas públicas.

 Definição de taxas de serviço máximas a praticar.

 Simplificação dos processos aquisitivos;

3. Eficiência Operacional

 Introdução de meios tecnológicos de suporte ao
processo de contratação.

4. Promoção da
Competitividade/ Qualidade/
Eficiência

 Qualificação de fornecedores em função de critérios
económicos, financeiros, técnicos, de qualidade e de
níveis de serviço gradualmente mais exigentes.

5. Geração de Informação
de Gestão

 Obrigatoriedade de envio de informação de gestão
por parte dos fornecedores à ESPAP, Unidades
Ministeriais de Compras (UMC)
e entidades
adquirentes.
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 Desburocratizar, desmaterializar e acelerar os
processos aquisitivos;
 Modernizar a Administração Pública;
 Garantir à entidade adjudicante a aquisição das
soluções mais adequadas às suas necessidades
concretas.

 Promover o desenvolvimento e a competitividade
empresarial através do estímulo do desempenho,
da eficiência e da inovação;
 Permitir à Administração Pública beneficiar das
melhores condições de mercado.

 Avaliação da aplicação e do desempenho dos
acordos quadro com entidades compradoras e
fornecedores;
 Melhoria contínua dos processos aquisitivos e dos
procedimentos concursais.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro

Tipo de
Procedimento

Concurso limitado por prévia qualificação

Objeto do
Concurso

O concurso tem por objeto a seleção de cocontratantes para o Acordo Quadro de
fornecimento de equipamento informático a organismos da Administração Pública portuguesa,
em todo o território nacional

Vigência

 O Acordo Quadro de Equipamento Informático tem a duração de 1 ano, a contar da data da
sua entrada em vigor, e considera-se automaticamente renovado por períodos de 1 ano, até
ao máximo de 4 anos, se nenhuma das partes o denunciar mediante notificação à outra
parte por carta registada com aviso de receção, com a antecedência mínima de 60 dias em
relação ao seu termo.
 Após a renovação a que se refere o número anterior, a denúncia do Acordo Quadro pode
ser efetuada a qualquer momento pela ESPAP, desde que seja precedida de notificação à
outra parte, por carta registada com aviso de receção, com uma antecedência mínima de
60 dias em relação à data do termo pretendida.
 Está disponível para as entidades vinculadas e voluntárias do SNCP, sendo de utilização
obrigatória para as entidades vinculadas do SNCP.

Número de
Adjudicatários

 Serão adjudicadas para cada lote, N-1 propostas (no limite máximo de 10 propostas e
mínimo de 3), em que N é o número total de propostas ordenadas, para cada lote.
 Não há lugar a adjudicação quando o número de propostas admitidas e ordenadas seja
inferior a 3, por lote.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro

Agrupamentos

 É possível a participação em forma de agrupamento, por forma a incentivar a participação
de micro, pequenas e médias empresas no acordo quadro.
 O agrupamento adjudicatário no procedimento para a celebração do acordo quadro
associar-se-á em agrupamento complementar de empresas (ACE), com responsabilidade
solidária dos seus membros antes da celebração do acordo quadro;
 O contrato deve prever um dos membros do agrupamento como representante comum ao
qual deve ser conferida a competência para o representar junto da ESPAP, incluindo a
competência para apresentação dos relatórios de faturação e para o cumprimento da
obrigação de remuneração da ESPAP conforme previsto no Caderno de Encargos.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro
Estrutura do Acordo Quadro
GRUPOS

A
_
Computadores
de Secretária

B
_
Computadores
de Portáteis

C
_
Tablets

LOTES

DENOMINAÇÃO

1

Base

2

Avançado

3

Super Avançado

4

All-in-one Base

5

All-in-one Avançado

6

All-in-one Super Avançado

7

Base

8

Avançado

9

Super Avançado

10

Hibrido Base

11

Hibrido Avançado

12

Hibrido Super Avançado

13

Base

14

Intermédio

15

Avançado

16

Super Avançado

GRUPOS

LOTES
17
18

D
_
Servidores

19
20
21
22

DENOMINAÇÃO
Sistema x86 Rack
Tipo xR1
Sistema x86 Rack
Tipo xR2
Sistema x86 Rack
Tipo xR3
Sistemas x86 Blade
Tipo xB1
Sistemas x86 Blade
Tipo xB2
Sistemas x86 Blade
Tipo xB3

E
_

23

Gerais

Acessórios e
Periféricos

24

Multimédia
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro
Identificação dos bens e serviços
Lote 1

Lote 2

Lote 3

Computador de
secretária
Base

Computador de
secretária
Avançado

Computador de
secretária
Super Avançado

● Posto de trabalho (computador + ecrã + rato + teclado)

√

√

√

● Equipamento (computador)

√

√

√

● Componentes:

√

√

√

Memórias

√

√

√

Discos SSD internos (SATA, PCIe, M.2, U.2, mSATA, SATA
Express)

√

√

√

Placas gráficas dedicadas

√

√

√

√

√

√

Monitores Externos LCD

√

√

√

Discos SSD externos

√

√

√

Teclados

√

√

√

Ratos (c/fio; óticos s/ fio; ótico s/ fio ergonómico)

√

√

√

Webcam

√

√

√

Drive ótica | Leitor e gravador de DVD e CD

√

√

√

Leitor de cartão smart ID

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

GRUPO A
Computadores de Secretária

● Periféricos:

● Software:
Pré-instalação do Sistema operativo
● Serviços adicionais:
Assistência técnica (8x5 next business day)
Serviços de instalação

Nota: As diferenças entre os lotes consistem na características técnicas dos equipamentos, conforme consta do anexo A ao presente documento.
© 2020 ESPAP | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro

GRUPO A

Lote 4

Lote 5

Lote 3

Computadores de Secretária | All-in-one

All-in-one
Base

All-in-one
Avançado

All-in-one
Super Avançado

● Equipamento (computador + rato + teclado)

√

√

√

● Componentes:

√

√

√

Memórias

√

√

√

Discos SSD internos (SATA, PCIe, M.2, U.2, mSATA,
SATA Express)

√

√

√

● Periféricos:

√

√

√

Teclados

√

√

√

Ratos (c/fio; óticos s/ fio; ótico s/ fio ergonómico)

√

√

√

Discos SSD externos

√

√

√

Leitor de cartão smart ID

√

√

√

Drive ótica | Leitor e gravador de DVD e CD

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Assistência técnica (8x5 next business day)

√

√

√

Serviços de instalação

√

√

√

● Software:
Pré-instalação do Sistema operativo
● Serviços adicionais

Nota: As diferenças entre os lotes consistem na características técnicas dos equipamentos, conforme consta do anexo A ao presente documento.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro

Lote 7

Lote 8

Lote 9

Computadores
Portáteis
Base

Computadores
Portáteis
Avançado

Computadores
Portáteis
Super Avançado

● Posto de Trabalho (computador portátil + Monitor + rato +
teclado + docking station + Mala)

√

√

√

● Equipamento (computador)

√

√

√

● Componentes:

√

√

√

Memórias

√

√

√

Discos SSD internos (SATA, PCIe, M.2, U.2, mSATA,
SATA Express)

√

√

√

● Periféricos:

√

√

√

Teclados

√

√

√

Ratos (c/fio; óticos s/ fio; ótico s/ fio ergonómico)

√

√

√

Discos SSD Externos

√

√

√

Leitor de cartão smart ID

√

√

√

Drive ótica | Leitor e gravador de DVD e CD

√

√

√

Cadeado anti-roubo

√

√

√

Mala/Mochila

√

√

√

Docking station

√

√

√

Refrigeradora para portáteis

√

√

√

√

√

√

√

√

√

GRUPO B
Computadores Portáteis

● Software:
Pré-instalação do Sistema operativo

√

√

√

Assistência técnica (8x5 next business day)

√

√

√

Serviços de instalação

√

√

√

● Serviços adicionais

Nota: As diferenças entre os lotes consistem na características técnicas dos equipamentos, conforme consta do anexo A ao presente documento.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro

Lote 10

Lote 11

Lote 12

Computador
Portátil Híbrido
Base

Computador
Portátil Híbrido
Avançado

Computador
Portátil Híbrido
Super Avançado

● Equipamento

√

√

√

● Periféricos:

√

√

√

Teclados

√

√

√

Ratos (c/fio; óticos s/ fio; ótico s/ fio ergonómico)

√

√

√

Digital pen

√

√

√

Capa teclado

√

√

√

Leitor de cartão smart ID

√

√

√

Drive ótica | Leitor e gravador de DVD e CD

√

√

√

Cadeado anti-roubo

√

√

√

Mala/Mochila

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Assistência técnica (8x5 next business day)

√

√

√

Serviços de instalação

√

√

√

GRUPO B
Computadores Portáteis Hibridos

● Software:
Pré-instalação do Sistema operativo
● Serviços adicionais

Nota: As diferenças entre os lotes consistem na características técnicas dos equipamentos, conforme consta do anexo A ao presente documento.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro

GRUPO C

Lote 13

Lote 14

Lote 15

Lote 16

Tablet
Base

Tablet
Intermédio

Tablet
Avançado

Tablet
Super Avançado

● Equipamento

√

√

√

√

● Acessórios:

√

√

√

√

Capa teclado

√

√

√

√

Bolsa/capa

√

√

√

√

Digital pen

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Tablets

● Software:
Pré-instalação do Sistema operativo
● Serviços adicionais
Assistência técnica (8x5 next business day)

Nota: As diferenças entre os lotes consistem na características técnicas dos equipamentos, conforme consta do anexo A ao presente documento.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro
Lote 17

Lote 18

Lote 19

Sistemas X86
Rack
Tipo xr1

Sistemas X86
Rack
Tipo xr2

Sistemas X86
Rack
Tipo xr3
√

GRUPO D
Servidores

√

√

N.º de baías para discos Hot Swap de 3,5" (Large Form Factor)

√

-

-

N.º de baías para discos Hot Swap de 2,5" (Small Form Factor)

-

√

√

● Equipamento Base

√

√

√

Processador (idêntico ao instalado no equipamento)

√

√

√

Memórias

√

√

√

Discos Rígidos

√

√

√

Discos SSD

-

√

√

Controlador de armazenamento

√

√

√

Controlador SAS

√

-

-

Placas de rede

√

√

√

Placas de fibra

√

√

√

Placas de rede convergente

√

√

√

Fontes de alimentação

√

√

√

Transceiver 10Gbps fibra SR

√

√

√

Cabos de cobre

√

√

√

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site (incluíndo manutenção de todo o
software proposto) para 1 ano adicional (8x5)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site (incluíndo manutenção de todo o
software proposto) para 3 anos (8x5)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site (incluíndo manutenção de todo o
software proposto) para 5 anos (8x5)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site (incluíndo manutenção de todo o
software proposto) para 1 ano adicional (8x5)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para aplicações críticas (incluíndo
manutenção de todo o software proposto) para 1 ano (24x7)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para aplicações críticas (incluíndo
manutenção de todo o software proposto) para 3 anos (24x7)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para aplicações críticas (incluíndo
manutenção de todo o software proposto) para 5 anos (24x7)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para aplicações críticas (incluíndo

√

√

√

√

√

√

● Componentes:

● Serviços adicionais

manutenção de todo o software proposto) para 1 ano adicional 4 (24x7)
Serviços de instalação
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Nota: As diferenças entre os lotes
consistem na características técnicas
dos equipamentos, conforme consta
do anexo A ao presente documento.
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro
Lote 20

Lote 21

Lote 22

Sistemas X86
Blade
Base

Sistemas X86
Blade
Avançado

Sistemas X86
Blade
Super

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√

Serviço de assistência técnica on site para os blades (incluíndo manutenção de todo o
software proposto) para 1 ano (8x5)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para os blades (incluíndo manutenção de todo o
software proposto) para 3 ano (8x5)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para os blades (incluíndo manutenção de todo o
software proposto) para 5 anos (8x5)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para os blades (incluíndo manutenção de todo o
software proposto) para 1 ano adicional (8x5)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para os blades para aplicações críticas (incluíndo
manutenção de todo o software proposto) para 1 ano (24x7)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para os blades para aplicações críticas (incluíndo
manutenção de todo o software proposto) para 3 anos (24x7)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para os blades para aplicações críticas (incluíndo
manutenção de todo o software proposto) para 5 ano (24x7)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para os blades para aplicações críticas (incluíndo
manutenção de todo o software proposto) para 1 ano adicional (24x7)

√

√

√

Serviço de assistência técnica on site para a infra-estrutura de blades para aplicações
(incluíndo manutenção de todo o software proposto) para 1 ano (24x7)
Serviço de assistência técnica on site para a infra-estrutura de blades para aplicações
(incluíndo manutenção de todo o software proposto) para 3 anos (24x7)
Serviço de assistência técnica on site para a infra-estrutura de blades para aplicações
(incluíndo manutenção de todo o software proposto) para 5 anos (24x7)
Serviço de assistência técnica on site para a infra-estrutura de blades para aplicações
(incluíndo manutenção de todo o software proposto) para 1 ano adicional
Serviços de instalação

críticas

√

√

√

críticas

√

√

√

críticas

√

√

√

críticas

√

√

√

√

√

√

GRUPO D
Servidores
● Equipamento Base
● Componentes:
Processador (idêntico ao instalado no equipamento)
Memórias
Discos Rígidos
Discos SSD
Placas de rede Ethernet
Placa de rede convergente (Converged Network Adapter)
Controlador Fibre Channel (Host Bus Adapter) (poderá ser CNA Eth+FCoE na ausência de
HBA)
Infraestrutura de blades para uso de todos os modelos de servidores propostos
Opção de conetividade ethernet para infraestrutura de blades
Opção de conetividade Fibre Channel nativo (non-FCoE) para a infra-estrutura de blades
Software para monitorização e controlo de consumo eléctrico
Transceiver 10Gbps fibra SR (compatível com os módulos de conetividade propostos)
Transceiver Fiber-Channel (compatível com os módulos de conetividade propostos)
Cabo cobre com interfaces fixos SFP
● Serviços adicionais

© 2020 ESPAP | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

Nota: As diferenças entre os lotes
consistem na características técnicas
dos equipamentos, conforme consta
do anexo A ao presente documento.

| 18

3. Da Caracterização do Acordo Quadro

Lote 23

Lote 24

Periféricos e
Acessórios
Gerais

Periféricos e
Acessórios
Multimédia

● Bastidores

√

-

● Consola integrada rack 1U

√

-

● Switch de Consola (KVM Console Switch)

√

-

● PDU

√

-

● UPS

√

-

● TapeDrive

√

-

● Cartridge dados

√

-

● Discos SSD - Externos

√

-

● Discos HDD - Externos

√

-

● Switches de Rede

√

-

● Hub (Concentradores)

√

-

● cartões SD

√

-

● Cartões micro SD

√

-

● MiniPC (Stick)

√

-

● Ventonhias de Refrigeração

√

-

● Filtro monitor

√

-

● Teclados

√

-

● Ratos (c/fio; óticos s/ fio; ótico s/ fio ergonómico)

√

-

● Leitores de cartão Smart ID

√

-

● Drive óticas | Leitor e gravador de DVD e CD

√

-

● Quadros interativos (Fixos e portáteis)

-

√

● Caneta para quadro interativo

-

√

● Videoprojetores
● Serviços adicionais:
Assistência técnica (8x5 next business day)
Serviços de instalação

-

√
√
√
√

GRUPO E
Periféricos e Acessórios
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3. Da Caracterização do Acordo Quadro

Especificações Técnicas

Especificações Técnicas disponíveis no Anexo A ao presente documento.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro
Aspetos funcionais do AQ
•

Especificações
Técnicas

O procedimento para a formação do acordo quadro define um conjunto de requisitos, condições e
especificações técnicas de cumprimento obrigatório.

•

Para participarem no procedimento, os concorrentes deverão declarar que apresentarão (em procedimentos
a realizar ao abrigo do acordo quadro) soluções técnicas que cumpram sempre as características e
especificações técnicas mínimas exigidas pelo acordo quadro.

•

Os concorrentes formularão um preço para equipamentos capazes de cumprirem os requisitos e
especificações técnicas bem como os níveis de serviços e condições associadas, nomeadamente prazos de

Preço

entrega, transporte, instalação, recolha de equipamentos obsoletos ou outros, fixados no caderno de
encargos do procedimento realizado previamente à formação do acordo quadro.
•

Identificação
dos produtos

O acordo quadro dispensa, no contexto da sua formação, a fixação de marcas, de modelos ou de part
numbers.

•

O detalhe da caracterização técnica e funcional dos produtos, bem como a sua identificação concreta
(marca, modelo, part number), serão indicadas nas propostas constituídas em resposta aos convites a
formular no âmbito dos procedimentos a realizar ao abrigo do acordo quadro.

Dinâmica de
apresentação
de produtos em
diferentes
procedimentos

•

Considerando o facto de o AQ-EI ser agnóstico relativamente a marcas, modelos e part numbers, poderão
ser propostos diferentes produtos, de diferentes marcas, pelo mesmo cocontratante, em distintos
procedimentos a realizar ao abrigo do acordo quadro.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Modelo Geral de Especificações do AQ

Requisitos técnicos
Ref. da ESPAP

Todos os
Lotes

 Referência
interna da
ESPAP, por
produto
disponível

Denominação

 Denominação do bem ou
serviço disponibilizados,
indicando a sua tipologia e
características distintivas de
forma clara

Requisitos mínimos

Observações

 Requisitos mínimos e obrigatórios
do artigo ou serviço, que os
distingue face aos restantes

 As entidades adjudicantes têm a
possibilidade de definir requisitos
superiores aos definidos, de acordo
com as suas necessidades, sendo que
nestas circunstâncias os cocontratantes
têm a possibilidade de aplicar a
majoração de preços de acordo com o
definido nos slides seguintes.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Modelo de formação de preços
Os concorrentes, na definição dos preços a apresentar, deverão ter em atenção o seguinte:
•

Cada concorrente deverá apresentar o preço máximo para o artigo que poderá constar nas propostas a apresentar ao abrigo das consultas
prévias ao abrigo do AQ, conjugando as especificações mínimas definidas em cada lote e respetiva entrega dos equipamentos.

 Este será o preço máximo inscrito no AQ no momento da sua formação.
 No caso da configuração mínima apresentar diferentes opções, exemplo o sistema operativo instalado poder ser windons, Linux ou macOS, o

preço a apresentar por cada concorrente deverá corresponder à opção mais onerosa.

O preço de cada artigo deve compreender:

Valor unitário de aquisição
Custo da configuração mais onerosa
Requisitos mínimos

+

(Ex: equipamento com cada sistema
operativo Microsoft/ Linux/ ou MacOS)

Custo base

+

Custos de entrega
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3. Da caracterização do Acordo Quadro
Modelo Geral de Especificações do AQ e Majoração
Majoração dos preços máximos fixados no acordo quadro:
•

Nos casos em que as entidades adquirentes exijam especificações e requisitos superiores aos definidos nos referidos lotes do Acordo Quadro,
os cocontratantes podem majorar os preços por si apresentados na formação do acordo quadro, nos seguintes termos:
a) Bens dos lotes 1 a 3:
•

Majoração até 25% dos preços máximos no catálogo;

b) Bens dos lotes 4 a 6:

c)

d)

e)

•

Majoração até 25% dos preços máximos no catálogo;

•

Para os bens propostos com software MacOS aplica-se a majoração até 40% dos preços máximos no catálogo;

Bens dos lotes 7 a 12:
•

Majoração até 25% dos preços máximos no catálogo;

•

Para os bens propostos com software MacOS aplica-se a majoração até 40% dos preços máximos no catálogo;

Bens dos lotes 13 a 16:
•

Majoração até 25% dos preços máximos no catálogo;

•

Para os bens propostos com software IOS aplica-se a majoração até 40% dos preços máximos no catálogo;

Bens dos lotes 17 a 22:
•

f)

Bens dos lotes 23 a 24:
•

•

Majoração até 35% dos preços máximos no catálogo;

Majoração até 20% dos preços máximos no catálogo;

Caso a entidade adquirente decida aplicar a majoração nos artigos, esta possibilidade deve ser indicada no caderno de encargos do
procedimento.

•

Esta majoração pode ser aplicada sobre cada produto do lote individualmente e pode variar o seu valor percentual em relação a cada bem sobre
a qual incida.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro
Requisitos de fornecimento

Local de
entrega

Prazo de
entrega

Danos



A entrega dos bens é efectuada nos locais identificados pelas entidades adquirentes, tendo obrigatoriamente de
ser acompanhada da guia de remessa correspondente, na qual deve constar a informação relativa às condições
de entrega e aos bens fornecidos.



Em caso de alteração da morada das instalações identificadas pela entidade adquirente para a entrega dos bens,
desde que avisado com 5 (cinco) dias úteis de antecedência, o fornecedor obriga-se a manter as condições
negociadas desde que as novas instalações se situem num raio menor ou igual a 50 km em relação às
instalações anteriores.



As entregas podem ser faseadas conforme as necessidades manifestadas pelas entidades adquirentes e devem
ser satisfeitas nos prazos previamente contratualizados.



Os bens devem ser entregues nos dias e horários indicados pela entidade adquirente, incluindo os dias úteis em
horário pós-laboral, os fins-de-semana e os feriados.



A pedido da entidade adquirente, a entrega dos bens poderá ser adiada por um prazo razoável acordado entre
as partes, relativamente à data de fornecimento inicialmente requerida.



O fornecedor é responsável por todos os danos causados em pessoas e bens decorrentes da entrega e
montagem dos bens.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Caracterização do Procedimento

 Os cocontratantes remunerarão a ESPAP, pelos serviços de gestão, supervisão e comunicação
relacionados com o AQ, prestados no âmbito das suas atribuições, com uma periodicidade semestral e
numa percentagem fixa sobre o valor de faturação.
 A ESPAP deverá emitir a fatura correspondente ao semestre nos meses de março e setembro, devendo
o pagamento em causa ser efectuado até ao 30.º dia a contar da receção da fatura, pela entidade
fornecedora.

Remuneração
da
ESPAP

R Remuneração = R1 (∑ VFS x P Remuneração)
Sendo,
R Remuneração

Valor da Remuneração semestral sem IVA

R1

Remuneração de nível 1

∑ VFS

Somatório da Faturação Semestral

P Remuneração

Percentagens a aplicar

em que:
R1 = (VFS <=125.000,00 € x 0%) + (VFS> 125.000,00 € <=250.000,00 € x 0,5%) + (VFS> 250.000,00 € x 1%)
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
Qualificação de Candidatos
1

Requisito de capacidade técnica (exigidos para efeitos de prévia qualificação)

Certificação de qualidade
Certificação de Qualidade para processos relacionados
com o objecto do procedimento (equipamento
informático)

Todos os
lotes

Normas ISO 9001 ou ISO 14001

Lotes

15
(número médio)

Requisito
Capacidade
Técnica

Número mínimo de trabalhadores remunerados

1 a 22

Quantidade mínima de trabalhadores remunerados e
registados na declaração de Informação Empresarial
Simplificada (IES) de 2018 e 2019
Lotes
23 e 24
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
Qualificação de Candidatos
1

Requisitos de capacidade financeira (exigidos para efeitos de prévia qualificação)
 Requisito A: Cumprimento de um dos seguintes dois indicadores de capacidade financeira:
• Média aritmética do EBITDA dos exercícios de 2018 e 2019 igual ou superior a 0;
Sendo,
EBITDA = resultado obtido através do valor inscrito no campo A5017 da declaração de IES
(Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos)

• Média aritmética dos Resultados Líquidos dos exercícios de 2018 e 2019 igual ou superior a 0.

Requisitos
Capacidade
Financeira

 Requisito B: Cumprimento de dois dos seguintes três indicadores de capacidade financeira:
• Média aritmética do Volume de Negócios dos exercícios de 2018 e 2019 :
• Lotes 1 a 22 - igual ou superior a 4.500.0000€
• Lotes 23 e 24 - igual ou superior a 1.500.000€
• Média aritmética da Liquidez Geral dos exercícios de 2018 e 2019 igual ou superior a 1;
• Média aritmética da Autonomia Financeira dos exercícios de 2018 e 2019 igual ou superior a 30%.
Considera-se que equivale ao preenchimento dos requisitos mínimos de capacidade financeira, a

apresentação de declaração bancária conforme modelo constante do anexo VI ao CCP.
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
Modelo de avaliação e número de propostas a adjudicar

A Pontuação Final por Lote de cada proposta será calculada tendo em conta os valores ponderados dos bens e
serviços, de acordo com o seguinte:
a) Lotes 1 a 3: Preço = 0,8x(∑ PT+PE) + 0,1x(∑ CP+PRF) + 0,05xSFT + 0,05xSA, em que*:
b) Lotes 3 a 6: Preço = 0,8xPE + 0,1x(∑ CP+PRF) + 0,05xSFT + 0,05xSA, em que*:
c) Lotes 7 a 9: Preço = 0,8x(∑ PT+PE) + 0,1x(∑ CP+PRF) + 0,05xSFT + 0,05xSA, em que*:
d) Lotes 10 a 12: Preço = 0,8xPE + 0,1xPRF + 0,05xSFT + 0,05xSA, em que*:

Critérios de
ordenação das
propostas

Critério da
proposta
economicamente
mais vantajosa

e) Lotes 13 a 16: Preço = 0,8xPE + 0,15xAC + 0,05xSA, em que*:
f) Lotes 17 a 21: Preço = 0,75xPE + 0,15xCP + 0,1xSA, em que*:
g) Lotes 22: Preço = (∑ preço de todos os equipamentos)
h) Lotes 23: Preço = 0,9x(∑ preço de todos os equipamentos) + 0,1xSA, em que*:
*

PT = preço unitário do posto de trabalho;
PE = preço unitário do equipamento;
CP = preço unitário dos componentes;
PRF = preço unitário dos periféricos;
AC = preço unitário dos acessórios;
SFT = preço unitário do software;
SA = preço unitário dos serviços adicionais
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro

Modelos de avaliação de propostas

Número de propostas a adjudicar

Serão adjudicadas para cada lote, N-1 propostas (no limite máximo de 10 propostas e mínimo de
3), em que N é o número total de propostas ordenadas, para cada lote.

Preço

para

os

produtos

(postos

de

trabalho,

equipamentos,

componentes

ou

periféricos/acessórios), serviços de assistência técnica, serviços de instalação e capazes de
Estrutura da proposta de preços

cumprirem os requisitos, especificações técnicas, níveis de serviço e condições associadas
exigidas pelo acordo quadro, bem como eventuais especificidades adicionais a definir em contexto
de procedimentos a realizar ao abrigo do AQ-EI.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro

A contratação ao abrigo deste AQ, pelas entidades adquirentes, será efetuada através de convite à apresentação
de propostas a todos os cocontratantes do lote ao abrigo do qual será lançado o procedimento, nos termos do
art.º 259.º do CCP.

Todos os procedimentos lançados ao abrigo do AQ terão que ser tramitados em plataforma eletrónica, qualquer

Aspetos Gerais

que seja o seu valor.
No caso dos procedimentos lançados pelas entidades vinculadas ao SNCP devem ser efetuados através da
plataforma eletrónica do SNCP.

A entidade agregadora ou adquirente responsável pelo convite poderá ainda recorrer ao leilão eletrónico para
melhorar as condições propostas pelos prestadores de serviços selecionados, efetuando a adjudicação à entidade
prestadora de serviços que, após o leilão, apresentar a proposta mais vantajosa de acordo com o critério de
adjudicação indicado nas peças do procedimento.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro
 A entrega dos bens é efetuada em local a indicar no convite ao abrigo do acordo quadro.
 Os prazos máximos para entregas dos bens são os seguintes:
a) Lotes 1 a 16, 23 e 24:
• Até 50 equipamentos, inclusive: máximo de 30 dias úteis, a contar da data da encomenda.
• Acima de 50 equipamentos: máximo de 45 dias úteis, a contar da data da encomenda.

b) Lotes 17 a 22 (servidores)
 Máximo de 45 dias úteis, a contar da data da encomenda.

Prazos de
Entrega

 As entregas devem ser efetuadas nos dias e horários indicados pela entidade adquirente, incluindo dias úteis
em horário pós laboral ou fins de semana e feriados.
 Os bens devem ser fornecidos com os cabos necessários ao seu funcionamento.

| Todos os
Lotes

 As entregas podem ser faseadas conforme as necessidades da entidade adquirente.
 Os riscos inerentes ao transporte, acondicionamento, embalagem, carga e descarga dos bens são da
exclusiva responsabilidade dos cocontratantes.
 Os cocontratantes serão responsáveis pela entrega dos bens em condições normais de funcionamento,
devendo, nomeadamente:
a) Garantir o funcionamento de todas as funcionalidades, incluindo a pré-instalação de sistemas operativos
nos casos aplicáveis, exigidas pela entidade adquirente;
b) Disponibilizar uma ficha técnica para registos relativos à assistência técnica, caso aplicável.

© 2020 ESPAP | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 34

5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro

• Diretiva n.º 2011/65/UE (RoHS), de 8 de junho, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º
79/2013, de 11 de junho, sucessivamente alterado;

Cumprimento

• Decreto-Lei Nº 152-D/2017, de 11 de dezembro (Regime Unificado dos Fluxos Específicos de Resíduos);

das seguintes

• Diretiva nº 2012/19/EU, de 4 de julho relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE);

normas e

legislação

• Decreto-Lei n.º 28/2020, de 26 de junho que transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em
matéria de substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro
Lotes

•

Os serviços de assistência técnica dos bens dos lotes 1 a 16 e 24 compreenderão um período de
assistência técnica de 8x5 (next business day), devendo o cocontratante garantir:
a) Número máximo de 1,33 ocorrências por mês a contabilizar por bem e trimestre; e
b) Reposição do funcionamento do bem no dia útil seguinte após a respetiva notificação pela
entidade adquirente.

1 a 16
e
24
•

Lotes
Servidores

•

17 a 22
Níveis de
serviço

•

Os serviços de assistência técnica dos bens dos lotes 17 a 22 compreenderão um período de
assistência técnica de 8x5 (next business day), devendo o cocontratante garantir:
a)

Número máximo de 1 ocorrência por mês a contabilizar por bem e trimestre; e

b)

Prazo para inicio de atividades de resolução de anomalias detetadas até ao dia útil seguinte
após a respetiva notificação pela entidade adjudicante.

Os serviços de assistência técnica para aplicações críticas destes equipamentos compreendem um
período de assistência de 24x7 (4 horas), devendo o cocontratante garantir: Número máximo de 0,5
ocorrência por mês, a contabilizar por equipamento, por semestre; e
a)

Número máximo de 0,5 ocorrência por mês, a contabilizar por equipamento, por semestre; e

b)

Prazo de resolução de anomalias detetadas até 4 horas seguidas após respetiva notificação
pela entidade adquirente.

Os cocontratantes deverão disponibilizar serviços de um Centro de Atendimento Técnico (CAT), para
esclarecimento de eventuais dúvidas e solicitação de assistência técnica, durante os dias úteis, no
horário compreendido entre as 9 horas e as 18 horas, assegurando:

Lotes

a)

Contactos telefónicos específicos;

1 a 22

b)

Um endereço de correio eletrónico;

e

c)

O registo com um identificador único de qualquer pedido de intervenção comunicado ao
CAT.

24
•

No caso dos serviços de assistência técnica 24x7 deve o cocontratante assegurar a disponibilização
de um contacto (24x7)
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro

Definição de
Regras do
procedimento ao
abrigo do AQ

 O acordo quadro não compreende marcas, modelos ou part numbers, mas apenas a caracterização dos
bens e serviços por referência a especificações, requisitos e níveis de serviços associados mínimos.
 No convite à apresentação de propostas, as entidades adquirentes devem ter em conta os termos e
condições previstos no acordo quadro, desenvolvendo e complementando com as particularidades da
sua necessidade.
 Para tal, podem exigir outras especificações ou requisitos que concretizem, desenvolvam ou
complementem os requisitos já previstos, desde que cumpram com o disposto no artigo 49.º CCP.
 A definição de especificações e requisitos técnicos não pode comportar uma alteração substancial das
condições definidas no acordo quadro, devendo as mesmas respeitar os requisitos mínimos previstos no
mesmo.
 Majoração dos preços máximos fixados no acordo quadro, mencionada no modelo geral de
especificações do AQ.
 A caracterização técnica dos bens e serviços a contratar, bem como a sua identificação concreta (marca,
modelo) será indicada pelos cocontratantes nas propostas a apresentar nos procedimentos a realizar ao
abrigo do acordo quadro.
 Os cocontratantes podem propor bens de diferentes marcas, modelos ou part numbers nos vários
procedimentos lançados ao abrigo do acordo quadro, desde que cumpram as especificações e requisitos
mínimos, bem como, nos casos aplicáveis, os níveis de serviço e condições mínimas associadas, fixados
no acordo quadro
 Todos os bens objeto do contrato bem como as respetivas peças, componentes ou equipamentos devem
ser novos.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro
 Nos procedimentos de consulta prévia ao abrigo do acordo quadro, previsto no artigo 259.º do CCP, a
adjudicação é feita ao nível do lote.
 As entidades adquirentes podem optar por uma das modalidades do critério de adjudicação:
 O da proposta economicamente mais vantajosa, em que o preço é o único aspeto da execução
do contrato a celebrar a ser avaliado;
 O da proposta economicamente mais vantajosa, com a ponderação do fator “Preço”, e,
opcionalmente, tendo em conta os seguintes fatores:
a) prazo de entrega;

Critério de
adjudicação
e
fatores para
ordenação das
propostas

b) Requisitos técnicos, funcionais e ambientais se superiores aos mínimos exigidos ou outro
que queiram incluir;
c) Prazos de garantia;
d) Adequação técnico/funcional
 As entidades adquirentes devem prever critérios de desempate das propostas:
 Quando o critério é o da proposta economicamente mais vantajosa, em que o preço é o único
aspeto da execução do contrato a celebrar a ser avaliado, o desempate deve ser efetuado tendo
em conta as variáveis utilizadas para o cálculo da pontuação final;

 Quando o critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa, na
modalidade de melhor relação preço-qualidade, o desempate deve ser efetuado tendo por base
os fatores e subfactores de avaliação das propostas, pela ordem que forem indicados.
 Para efeito de análise das propostas, as entidades adquirentes podem solicitar aos cocontratantes
documentos comprovativos das especificações técnicas dos bens indicados nas suas propostas.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro
 As propostas apresentadas no âmbito dos procedimento desenvolvidos ao abrigo do AQ:
 Deverão ser constituídas por produtos em conformidade com todas as especificações, requisitos

e condições exigidas pelo acordo quadro;
 Poderão conter especificações e características técnicas diferentes em
diferentes
procedimentos a realizar ao abrigo do acordo quadro, desde que cumpram as exigências e
pressupostos fixados no âmbito da formação do AQ-EI;
 Poderão conter equipamentos de marca diferente em diferentes procedimentos a realizar ao
abrigo do acordo quadro.
 Deverão conter indicação concreta de marcas, modelos e part numbers dos produtos;
 As propostas deverão ser acompanhadas pelos seguinte documentos:
 No caso de não ser titular do registo da propriedade da marca em Portugal, a apresentação de

Propostas

documento comprovativo de autorização, emitido pelo titular do registo da marca ou de
representante devidamente mandatado, para a representação/comercialização do(s) produto(s)
proposto(s).
 Fichas técnicas por cada um dos equipamentos/ componentes e ou periféricos propostos, onde
seja possível aferir a descrição exata dos bens propostos.
 Poderão as entidades solicitar documentação comprovativa do cumprimento dos requisitos exigidos,

nomeadamente da pontuação de benchmark dos equipamentos propostos, nos casos aplicáveis.
Poderão ser aceites declarações de equipamentos com especificações inferiores ao equipamento
proposto, desde que respeitem a pontuação Benchmark definida pela entidade nas peças do
procedimento. As entidades adquirentes ou orgãos competentes por elas mandatados, deverão:
 Verificar, em todos os procedimentos, a conformidade das declarações e dos equipamentos
propostos, no que diz respeito ao cumprimentos da especificações e características técnicas
exigidas;
 Garantir o cumprimento da prática dos preços máximos fixados pelo acordo quadro;
 Exigir prova cabal e definitiva do cumprimento dos requisitos em caso de
suspeitas
fundamentadas
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro

 Os contratos podem produzir efeitos para além da vigência do Acordo Quadro, desde que o convite seja
lançado durante a vigência do mesmo. No entanto, a celebração de novo acordo quadro para o mesmo
objeto, impossibilita qualquer renovação de contratos que se encontrem em vigor.

Prazo de
Vigência

 A contratação de serviços de assistência técnica para os bens dos lotes 1 a 12, 17 a 22 e 24 terá a
duração mínima de um ano e máxima de cinco anos, incluindo prorrogações;
 A contratação de serviços de assistência técnica para os bens dos lotes 13 a 16 terá a duração mínima
de um ano e máxima de três anos, incluindo prorrogações.

 As entidades adquirentes podem aplicar as seguintes sanções:

Sanções por
incumprimento

•

Incumprimento dos prazos de entrega;

•

Incumprimento dos níveis de serviço;
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6. Da 3.ª geração do AQ-EI
Principais alterações

Vantagens para os Cocontratantes

• Redução dos equipamentos disponibilizados no
grupo dos servidores que não se encontravam
ajustados às necessidades atuais da administração
pública, nomeadamente, a eliminação de
servidores X86Torre e non-X86;
• Maior oferta de equipamentos pessoais, (pc
secretária, portáteis, tablets), ajustado à oferta do
mercado tecnológico atual;

•

Confere aos cocontratantes liberdade para a atualização
tecnológica do produtos acordo quadro;

•

Possibilita a constituição de propostas adaptadas ao perfil e às
especificidades de cada procedimento lançado ao abrigo do
acordo quadro;

•

Admite a apresentação de propostas com marcas e modelos
diferentes em função do contexto comercial do cocontratante.

• Introdução de um produto “postos de trabalho” de
forma a facilitar a compra destes artigos como uma
única unidade;
• Maior oferta de equipamentos periféricos, entre
eles, acessórios inclusivos;

Vantagens para as Entidades adquirentes
•

Garante a criação de procedimentos com contornos mais
adaptados às reais e atuais necessidades da Administração
Pública;

• Introdução de serviços adicionais de instalação;

•

Potencia a apresentação de equipamentos sempre atualizados;

• Atualização
exigidos;

•

Apesar de não poderem ser exigidos requisitos de cumprimento
obrigatório inferiores aos que foram fixados para a formação do
acordo quadro, as especificações técnicas mais evoluídas e as
configurações mais vantajosas poderão ser fortemente
valorizadas, tendo em conta os critérios previstos pelo acordo
quadro para os procedimentos a realizar ao seu abrigo;

•

A inexistência de produtos concretos no CNCP permite a
participação ativa das entidades adquirentes na constituição do
procedimento e o alinhamento com as suas necessidades
concretas.

• Introdução de equipamentos multimédia (quadros
interativos; videoprojectores);

da

requisitos

técnicos

mínimos

• Criação de uma referência única por produto, por
forma a facilitar todas as compras e reportes de
contratação;
• Eliminação da modalidade
equipamento informático;

de

aluguer

de

• Ajustamento
das
especificações
técnicas
apresentadas que caracterizam os bens, de forma
a ser mais fácil a identificação dos equipamentos.
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6. Da 3.ª geração do AQ-EI
Preocupações Ambientais
 Cumprimento das seguintes normas e legislação:
• Diretiva n.º 2011/65/UE (RoHS), de 8 de junho, transposta para a ordem jurídica interna pelo Decreto-Lei n.º 79/2013, de 11
de junho, sucessivamente alterado;
• Decreto-Lei Nº 152-D/2017, de 11 de dezembro (Regime Unificado dos Fluxos Específicos de Resíduos);
• Diretiva nº 2012/19/EU, de 4 de julho relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE);
• Decreto-Lei n.º 28/2020, de 26 de junho que transpõe diversas diretivas de adaptação ao progresso técnico em matéria de
substâncias perigosas em equipamento elétrico e eletrónico.
• Rótulo Ecológico TCO certified (computadores de secretária; computadores portáteis e monitores)
• Rótulo Ecológico Energy Star (computadores de secretária; computadores portáteis e monitores)
• Rótulo Ecológico EPEAT – Electronic Product Environmental Assessment Tool (computadores de secretária e portáteis e
Monitores);
• Cumprimento de índices de consumo máximo por processador –”Thermal Design Power” (Watts) para servidores;
• Possibilidade de aplicação, em critérios de adjudicação, nomeadamente na modalidade de melhor relação qualidade-preço,
ponderações para valoração de atributos ambientais superiores aos mínimos exigidos e definição de novos;
• Possibilidade de recolha dos bens obsoletos por parte do cocontratante, sem custos adicionais para as entidades
adjudicantes.
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7. Do Sistema Nacional de Compras Públicas | Conceitos Gerais

Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP)


Segregação das funções de contratação e de compras e pagamentos, assente na adoção de
procedimentos centralizados com vista à celebração, aos níveis global e setorial, de acordos quadro ou
outros contratos públicos e na subsequente compra e pagamento pelas entidades compradoras;



Celebração de acordos quadro ou outros contratos públicos de modo gradual, incremental e faseado por
grupos de categorias de obras, bens móveis e serviços;



Igualdade de acesso dos interessados aos procedimentos de formação de acordos quadro ou outros
contratos públicos;



Adoção de ferramentas de compras eletrónicas com funcionalidades de catálogos eletrónicos e de
encomenda automatizada;



Adoção de práticas aquisitivas por via eletrónica baseadas na ação de negociadores e especialistas de
elevada qualificação técnica, com vista à redução de custos para a Administração Pública;



Adoção de práticas e preferência pela aquisição dos bens e serviços que promovam a proteção do
ambiente;



Promoção da concorrência e da diversidade de fornecedores.
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7. Do Sistema Nacional de Compras Públicas | Conceitos Gerais

Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P.
A Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I. P., abreviadamente
designada por ESPAP, foi criada pelo Decreto-Lei n.º 117-A/2012, de 14 de junho.

Missão

Assegurar a obtenção de ganhos de eficácia e eficiência, através da utilização
racional de recursos públicos comuns e da prestação de serviços partilhados,
contribuindo para um Estado mais ágil e direcionado para o desenvolvimento
sustentável do país.

Visão

Ser a opção de referência para a Administração Pública na utilização de recursos
públicos comuns e na prestação de serviços partilhados.
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7. Do Sistema Nacional de Compras Públicas | Conceitos Gerais

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

Valores
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7. Do Sistema Nacional de Compras Públicas | Conceitos Gerais

Código dos
Contratos
Públicos

 O Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro,
regula a formação e execução dos contratos públicos, definindo desta forma todos os
procedimentos que decorrem desde o momento em que é tomada a decisão de contratar
até à adjudicação, assim como a execução do contrato. O Código de Contratos Públicos
entrou em vigor no dia 30 de julho de 2008, foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
111-B/2017, de 31 de agosto, que entrou em vigor a 1 de janeiro de 2018.

Acordo
Quadro (AQ)

 Um acordo quadro, conforme definido no Código dos Contratos Públicos, é o contrato
celebrado entre uma ou várias entidades adjudicantes e uma ou mais entidades, com vista
a disciplinar relações contratuais futuras a estabelecer ao longo de um determinado período
de tempo, mediante a fixação antecipada dos respectivos termos.

Concurso
Limitado por
Prévia
Qualificação
(CLPQ)

 O concurso limitado por prévia qualificação rege-se pelo disposto no artigo 162.º e
seguintes do Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º
111-B/2017, de 31 de agosto;
 O procedimento de concurso limitado por prévia qualificação integra as seguintes fases:
• Apresentação das candidaturas e qualificação dos candidatos;
• Apresentação e análise das propostas elaboradas pelos candidatos qualificados, e
adjudicação das propostas selecionadas.

© 2020 ESPAP | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 48

Juntos, partilhamos eficiência

