Anexo B
Requisitos técnicos e funcionais, de integração e de nível de serviço para
plataforma avançada
Requisitos técnicos e funcionais:
1. Os requisitos técnicos e funcionais definidos no Anexo A;
2. Permitir a criação e gestão hierárquica de utilizadores e perfis do sistema, de
acordo com perfis definidos pelas entidades agregadoras e adquirentes, devendo
apresentar no mínimo os perfis de segurança e acesso de Direcção, Gestor de
Categoria, Gestor da Entidade Agregadora, Gestor Ministerial, Gestor do
Organismo, Gestor de Utilizadores, Júri e Auditor/Controller da entidade
adquirente;
3. Possibilidade das entidades agregadoras e adquirentes definirem procedimentos
tipo de aquisição ao abrigo de acordos quadro.
4. Possibilitar a partilha de modelos de procedimentos e peças procedimentais pela
entidade agregadora ou adquirente;
5. Permitir definir por categoria e lote as listas e contactos de fornecedores a
convidar, mediante a importação e exportação de ficheiros XML;
6. Permitir definir, por categoria e lote, formulários de quantidade e de proposta com
mapa de quantidades com múltiplos requisitos (matriz n*n) e múltiplos lotes,
mediante a importação e exportação de ficheiros XML;
7. Associação de ponderadores a cada elemento do formulário de proposta;
8. Definição de operações para cálculo de critério(s) de avaliação por cada lote;
9. Identificação de regras para os requisitos pretendidos, entre outros: maior, igual,
intersecção, incluído, maior ou igual, menor, menor ou igual.
10. Identificação se os dados colocados no formulário de proposta que não cumprem
os requisitos estabelecidos;

Requisitos de integração:
11. Os requisitos de integração definidos no Anexo A;
12. Exportação automática para os Sistemas Enterprise Resource Planning das
entidades adquirentes, designadamente, sistemas de contabilidade, gestão
documental, datawharehouses e plataformas transaccionais de compras
electrónicas, do resultado dos diversos procedimentos de contratação, incluindo,
entre outras, informação de bens, serviços e concorrentes adjudicatários;
13. Os formatos de ficheiro serão definidos em fase de análise, sendo expectável a
utilização de XLS, CSV, XML ou flat files, com mecanismos de pooling;
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Requisitos de nível de serviço
14. Os requisitos de nível de serviço definidos no Anexo A.
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