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1. Da consulta pública

Objetivos da Consulta Pública (CP)

 Partilhar com cidadãos, empresas 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 o fornecimento de serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing (AQ-CI) em todo
o Território Nacional, 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 Serviços de cópia e
impressão em regime de outsourcing.
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1. Da consulta pública

 A presente Consulta Pública foi disponibilizada no dia 11 de março de 2021 no portal da

Disponibilização

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

Interessados

ESPAP considera interessados na presente Consulta Pública os cidadãos, as
empresas, 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

26 de março de 2021, 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 fornecimento de serviços de cópia e impressão em regime
de outsourcing 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_CI_2021 e, no corpo do mesmo, os seus dados de
identificação bem como, quando aplicável, as entidades que representam.

Âmbito da CP

 Os temas sujeitos a Consulta Pública são os que constam dos capítulos 3.º, 4.º e 5.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 o fornecimento de serviços de cópia e impressão em regime de
outsourcing 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 para a celebração de Acordo Quadro para
fornecimento de serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing.

Objeto do
Concurso

 O concurso tem por objeto a seleção de cocontratantes no Acordo Quadro para o fornecimento
de serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing com recurso à disponibilização de
equipamentos e soluções para o cumprimento dos requisitos, especificações técnicas e níveis
de serviço, incluindo o fornecimento de todos os consumíveis, peças, componentes e
operações de manutenção e reparação necessárias ao correto funcionamento dos
equipamentos e soluções disponibilizadas, com exceção do papel e demais suportes de
impressão a organismos da Administração Pública Portuguesa, em todo o Território Nacional.

 O Acordo Quadro de fornecimento de serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing
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.
Vigência

 Após a renovação a que se refere o ponto 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 Sistema Nacional de Compras
Públicas (SNCP), sendo de utilização obrigatória para as entidades vinculadas do SNCP.
© 2021 ESPAP | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

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.

 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 associarse-á em agrupamento complementar de empresas (ACE), com responsabilidade solidária dos
seus membros antes da celebração do Acordo Quadro.

Agrupamentos

 O contrato de ACE pode prever que a execução dos serviços possa ser cometida a entidades
que integram cada um dos seus membros do agrupamento, mantendo-se, neste caso, o regime
de responsabilidade solidária.

 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.
 Qualquer alteração ao ACE deve ser previamente comunicada à ESPAP, para efeitos de
aprovação.
© 2021 ESPAP | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro
Os serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing foram distribuídos em 6 lotes da seguinte forma:

Equipamentos
de baixa e
média
capacidade

 Nível de utilização
ótima, em número
de páginas
mensais de
cópias/impressões
- de 2.500 a
25.000 páginas;
 36 tipologias.

Equipamentos
de elevada
capacidade

 Nível de utilização
ótima, em número
de páginas
mensais de
cópias/impressões
- de 35.000 a
120.000 páginas;
 32 tipologias.

Sem contratação de software associado aos serviços de cópia e
impressão

Lote 1

Com contratação de software associado aos serviços de cópia e
impressão com gestão realizada pelo cocontratante

Lote 2

Com contratação de software associado aos serviços de cópia e
impressão com gestão realizada pela entidade adjudicante

Lote 3

Sem contratação de software associado aos serviços de cópia e
impressão

Lote 4

Com contratação de software associado aos serviços de cópia e
impressão com gestão realizada pelo cocontratante

Lote 5

Com contratação de software associado aos serviços de cópia e
impressão com gestão realizada pela entidade adjudicante

Lote 6

 Serviços de supervisão;

O software associado aos serviços de
cópia e impressão deve permitir:

 Serviços de gestão;
 Funcionalidades mínimas.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Para os lotes sem
contratação de
software associado
aos serviços de
cópia e impressão
- Lotes 1 e 4 :

 Nos casos em que a entidade adquirente tenha software próprio o cocontratante terá de
disponibilizar equipamentos e soluções para o cumprimento dos requisitos, especificações
técnicas e níveis de serviço compatíveis com o software existente e desde que se encontre
previsto no convite ao abrigo do acordo quadro. Nesta situação a contratação terá de ser realizada
ao abrigo lotes 1 e 4.

Nota: Para os lotes 2, 3, 5 e 6 é o cocontratante que disponibiliza o software associado aos serviços
de cópia e impressão.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

 Quantidades e caraterísticas de cópias, impressões, digitalizações ou de outras
operações realizadas, por equipamento, por utilizador, por grupos de equipamentos e/ou
de utilizadores, por departamento ou por outra hierarquia física, temporal, ou
organizacional a definir pela entidade adquirente;
 Consumos unitários de consumíveis de impressão, de papel ou de outros consumíveis por
equipamento, por utilizador, por grupos de equipamentos e/ou de utilizadores, por
departamento ou por outra hierarquia física, temporal ou organizacional a definir pela
entidade adquirente;
Serviços de
supervisão devem
permitir no mínimo
a monotorização
em tempo real de:

 Cálculo do custo dos consumos associados a equipamentos, utilizadores, departamentos
ou a outras hierarquias físicas, temporais, ou organizacionais a definir pela entidade
adquirente;
 Cálculo do consumo energético estimado por equipamento e/ou por grupos de
equipamentos;
 Monitorização da execução contratual, relativamente às quotas de cópias/impressões
fixadas contratualmente com sistema de alertas a implementar nos termos a fixar pela
entidade adquirente;

 Identificação de utilizadores, estado das respetivas contas e saldo, com disponibilização
da lista do histórico de tarefas realizadas por utilizador com o detalhe das ações de cópia,
impressão, digitalização ou outra aplicável;
 Consultar o estado dos consumíveis e outros suprimentos.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

 Alertar e notificar a entidade adquirente relativamente à existência de qualquer falha ou

avaria, ou da necessidade de intervenção técnica ou da substituição de consumíveis;
 A automatização de solicitação, ao cocontratante, para a realização de intervenções

técnicas;
 A automatização da notificação de encomenda de consumíveis ao cocontratante;
 Definir e implementar politicas de acesso e de restrições às funcionalidades dos

Serviços de gestão
devem no mínimo
permitir:

equipamentos, nomeadamente, impressão em formato A4, A3, monocromática, a cores,
quotas por utilizador, por grupos de utilizadores, por departamento, por equipamento ou
por outra hierarquia física, temporal ou organizacional a definir pela entidade adquirente;
 A administração centralizada de configuração dos equipamentos ou do parque de

equipamentos;
 A proteção da impressão de documentos com libertação mediante recurso a solução

segura (código, cartão, leitura biométrica ou outra solução de autenticação);
 O bloqueio de utilizadores, de contas e de equipamentos;
 A criação, modificação e gestão de saldos, de permissões e de perfis de utilizadores;
 A criação e implementação de preçários para os opcionais disponíveis;
 A gestão de filas de trabalhos, nomeadamente criar, apagar, bloquear e libertar tarefas;
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

 Criar perfis a associar aos cartões a utilizar, criar perfis biométricos, códigos ou outro

sistema identificador para acesso aos equipamentos, sendo do cocontratante a
responsabilidade do fornecimento do equipamento e das aplicações necessárias para o
efeito, bem como a assunção dos respetivos encargos decorrentes durante a execução
contratual;
 A disponibilização do hardware e software necessários à gestão e manuseio de contas,

Serviços de gestão
devem no mínimo
permitir:
(continuação)

tais como leitores biométricos, leitores de cartões ou outros são da competência do
cocontratante, bem como a assunção dos respetivos encargos associados durante a
execução contratual;
 Quando a solução de autentificação recorrer a cartões, a aquisição, personalização,

emissão e impressão, são da responsabilidade da entidade adquirente.
 Permitir à entidade adquirente, ou outra a indicar por esta, a realização de todas as

tarefas relacionadas com a gestão dos utilizadores, nomeadamente, a criação de perfis, o
manuseio de sistemas de autenticação tais como cartões identificadores, códigos, perfis
biométricos ou outros e, ainda, a criação, o cancelamento ou a transferência de
contas/saldos.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro
O software associado aos serviços de cópia e impressão deve disponibilizar as seguintes funcionalidades
mínimas:
 Garantir a integração das funcionalidades de digitalização com soluções de gestão documental existentes;
 Garantir reconhecimento ótico de caracteres da documentação digitalizada;
 A possibilidade de realizar impressões a partir de qualquer dispositivo móvel ligado à rede em que operam os

equipamentos;
 Permitir a utilização de uma solução de autenticação centralizada dos utilizadores PIN e/ou Username e password

de domínio.
Sem contratação de
software associado aos
serviços de cópia e
impressão

 Lote 1 e 4

Com contratação de
software associado aos
serviços de cópia e
impressão com gestão
realizada pelo
cocontratante

 Lote 2 e 5

Com contratação de
software associado aos
serviços de cópia e
impressão com gestão
realizada pela entidade
adjudicante

 Nos lotes 3 e 6, a contratação de software associado aos serviços de cópia

e impressão pressupõe a formação de utilizadores por parte do
cocontratante à entidade adjudicante, presencialmente ou sob outro formato
a articular com a entidade adquirente, bem como a disponibilização de
documentação de suporte.
 Nos lotes 2, 3, 5 e 6, o cocontratante é responsável pela parametrização

inicial do software associado aos serviços de cópia e impressão
conformidade com as indicações da entidade adjudicante.

em

 Nos lotes 2 e 5, em que a gestão do software associado aos serviços de

 Lote 3 e 6

cópia e impressão é realizada pelo cocontratante, o mesmo terá de enviar à
entidade adquirente relatórios periódicos dos serviços de supervisão
realizados, sendo o respetivo conteúdo e periodicidade a articular com a
entidade adjudicante.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Configuração dos lotes de equipamentos de baixa e média capacidade:
Os lotes 1,2 e 3 têm 36 tipologias de equipamentos que se dividem da seguinte forma:
Nível de utilização ótima
(em n.º de páginas
mensais)

Tipologia

Equipamento

Tipo de impressão

Nível de utilização ótima
(em n.º de páginas mensais)

2 500

19

Multifuncional

Monocromática A4

2 500

Monocromática A4

5 000

20

Multifuncional

Monocromática A4

5 000

Impressora

Monocromática A4

10 000

21

Multifuncional

Monocromática A4

10 000

04

Impressora

Monocromática A4

15 000

22

Multifuncional

Monocromática A4

15 000

05

Impressora

Monocromática A4

25 000

23

Multifuncional

Monocromática A4

25 000

06

Impressora

Monocromática A3

5 000

24

Multifuncional

Monocromática A3

5 000

07

Impressora

Monocromática A3

10 000

25

Multifuncional

Monocromática A3

10 000

08

Impressora

Monocromática A3

15 000

26

Multifuncional

Monocromática A3

15 000

09

Impressora

Monocromática A3

25 000

27

Multifuncional

Monocromática A3

25 000

10

Impressora

Cores A4

2 500

28

Multifuncional

Cores A4

2 500

11

Impressora

Cores A4

5 000

29

Multifuncional

Cores A4

5 000

12

Impressora

Cores A4

10 000

30

Multifuncional

Cores A4

10 000

13

Impressora

Cores A4

15 000

31

Multifuncional

Cores A4

15 000

14

Impressora

Cores A4

25 000

32

Multifuncional

Cores A4

25 000

15

Impressora

Cores A3

5 000

33

Multifuncional

Cores A3

5 000

16

Impressora

Cores A3

10 000

34

Multifuncional

Cores A3

10 000

17

Impressora

Cores A3

15 000

35

Multifuncional

Cores A3

15 000

18

Impressora

Cores A3

25 000

36

Multifuncional

Cores A3

25 000

Tipologia

Equipamento

Tipo de impressão

01

Impressora

Monocromática A4

02

Impressora

03

Nota: Os requisitos técnicos mínimos das 36 tipologias encontram-se detalhados no Anexo.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Configuração dos lotes de equipamentos de elevada capacidade:
Os lotes 4, 5 e 6 têm 32 tipologias de equipamentos que se dividem da seguinte forma:

Tipologia

Equipamento

Tipo de impressão

01

Impressora

Monocromática A4

02

Impressora

03

Nível de utilização ótima (em
n.º de páginas mensais)

Nível de utilização ótima
(em n.º de páginas
mensais)

Tipologia

Equipamento

Tipo de impressão

35 000

17

Multifuncional

Monocromática A4

35 000

Monocromática A4

50 000

18

Multifuncional

Monocromática A4

50 000

Impressora

Monocromática A4

80 000

19

Multifuncional

Monocromática A4

80 000

04

Impressora

Monocromática A4

120 000

20

Multifuncional

Monocromática A4

120 000

05

Impressora

Monocromática A3

35 000

21

Multifuncional

Monocromática A3

35 000

06

Impressora

Monocromática A3

50 000

22

Multifuncional

Monocromática A3

50 000

07

Impressora

Monocromática A3

80 000

23

Multifuncional

Monocromática A3

80 000

08

Impressora

Monocromática A3

120 000

24

Multifuncional

Monocromática A3

120 000

09

Impressora

Cores A4

35 000

25

Multifuncional

Cores A4

35 000

10

Impressora

Cores A4

50 000

26

Multifuncional

Cores A4

50 000

11

Impressora

Cores A4

80 000

27

Multifuncional

Cores A4

80 000

12

Impressora

Cores A4

120 000

28

Multifuncional

Cores A4

120 000

13

Impressora

Cores A3

35 000

29

Multifuncional

Cores A3

35 000

14

Impressora

Cores A3

50 000

30

Multifuncional

Cores A3

50 000

15

Impressora

Cores A3

80 000

31

Multifuncional

Cores A3

80 000

16

Impressora

Cores A3

120 000

32

Multifuncional

Cores A3

120 000

Nota: Os requisitos técnicos mínimos das 32 tipologias encontram-se detalhados no Anexo.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Configuração dos Lotes
 Os serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing, adicionalmente aos serviços por página de

impressão/cópia contratados, têm opcionais e níveis de serviços, os quais acrescem valor mensal à prestação de
serviços, quando contratados pela entidade adquirente, a saber:
 Finalizador com empilhador em
vários níveis
 Agrafador
Opcionais
 Fax

 Os opcionais encontram-se disponíveis em função da
tipologia do equipamento e detalhados no Anexo.

 Leitor de cartões

 Serviços de nível base

Níveis de serviço

 Serviços de nível intermédio

 O nível de serviço base está considerado em todos os
lotes e refletido nos preços dos serviços por página de
cópia/impressão contratados, para as diferentes
tipologias.

 Serviços de nível superior
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Nível de serviço
intermédio

Nível de serviço

Serviços / Nível de serviço

Nível de serviço base

Prestação de serviços, por
equipamento e por solução técnica

≥ 95% disponibilidade
mensal, 8 horas úteis por
dia útil, compreendido
entre as 9h e as 18h

≥ 99% disponibilidade
≥ 97% disponibilidade
mensal, 12 horas úteis por mensal, 24 horas por dia,
durante os 7 dias da
dia útil, compreendido
semana
entre as 8h e as 20h

Disponibilidade dos serviços de
um CAT, para esclarecimento de
eventuais dúvidas e solicitação de
assistência técnica

Nos dias úteis, no período
compreendido entre as 9h
e as 18h

Nos dias úteis, no período
compreendido entre as 8h
e as 20h

24 horas por dia, durante
os 7 dias da semana

Tempo de resolução de anomalias
detetadas, reparação ou eventual
substituição

Até ao dia útil seguinte
após a respetiva
notificação.

Até 6 horas, após a
respetiva notificação,
entre as 8h e as 20h

Até 6 horas, após a
respetiva notificação

3 dias úteis, após a
respetiva notificação

2 dias úteis, após a
respetiva notificação

24 horas, após a
respetiva notificação

Alteração dos parâmetros
variáveis relativos a alertas,
notificações, bloqueios,
permissões ou outros

superior

Nota: O nível de serviço base está considerado em todos os lotes e refletido nos preços dos serviços por página de
impressão/cópia contratados para as diferentes tipologias.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

 A prestação de serviços de cópia e impressão em regime de outsourcing contempla todos
os custos associados à disponibilização de equipamentos e soluções para o cumprimento
dos requisitos, especificações técnicas e níveis de serviço exigidos, incluindo o
fornecimento de todos os consumíveis, peças, componentes, operações de manutenção e
reparação necessárias ao correto funcionamento dos equipamentos, soluções
disponibilizadas, com exceção do papel e demais suportes de impressão.
Preços

 Os preços por página definidos no Acordo Quadro são válidos para as quantidades de
cópias/impressões mensais definidas para o nível de utilização ótima de cada equipamento
por tipologia e por lote.
 O valor mensal a liquidar resultará do produto dos preços por página definidos no Acordo
Quadro pelas quantidades de cópias/impressões mensais definidas para o nível de
utilização ótima para cada tipologia.

Os concorrentes, na definição dos preços unitários por página a apresentar, devem considerar
os custos associados à disponibilização de equipamentos e soluções tendo em conta:
 As especificações técnicas mínimas elencadas no Anexo;
 O fornecimento de todos os consumíveis;
Modelo de
formação dos
preços

 O fornecimento de todas peças e componentes;
 Operações de manutenção e reparação necessárias ao correto funcionamento dos
equipamentos e soluções disponibilizadas;
 Transporte e instalação;
 O nível de serviço base;
 Formação.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

 Se a variação mensal relativamente às quantidades contratadas para uma determinada
tipologia, calculada semestralmente e traduzida em média mensal, for inferior ou superior
em 20%, o preço por página para impressão/cópia a considerar é o preço por página
fixado contratualmente.
 Se a variação mensal relativamente às quantidades contratadas para uma determinada
tipologia, calculada semestralmente e traduzida em média mensal, for inferior ou superior
em 20%, a quantidade a considerar é a efetivamente utilizada.

Variação das
quantidades
contratadas e o
preço por página a
considerar

 No caso de se verificar uma variação superior a 20% abaixo da quantidade contratada, o
pagamento do serviço deverá, corresponder a 80% das quantidades de
impressões/cópias contratadas.
 Quando seja excedida com base num cálculo semestral a quantidade de
impressões/cópias mensal, para uma quantidade superior a 20% e inferior ou igual a 50%,
aplica-se o preço por página adicional fixado contratualmente, para a quantidade que
exceder os 20%.
 Se a variação mensal relativamente às quantidades contratadas para uma determinada
tipologia calculada semestralmente e traduzida em média mensal, for superior a 50% a
entidade adquirente deve proceder tendo em conta a aquisição de serviços
complementares em conformidade com o estabelecido no Código dos Contratos Públicos
(CCP).
 Se a variação mensal relativamente às quantidades contratadas para uma determinada
tipologia, calculada semestralmente e traduzida em média mensal, for diferente, por
motivo não imputável a entidade adquirente, a quantidade a considerar é a efetivamente
utilizada e o preço por página o fixado contratualmente.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

 O consumo mensal de agrafos não deve exceder, unitariamente, 5% da quantidade
mensal de cópias/impressões contratadas por equipamento;
 A contabilização do consumo de agrafos é efetuada semestralmente e traduzida em
média mensal por equipamento;
 Se o consumo semestral de agrafos, traduzido em média mensal por equipamento
exceder 7,5% da quantidade mensal de cópias/impressões contratadas por equipamento,
entende-se que a entidade adjudicante contratou para o período em referência 2 vezes a
mesma funcionalidade opcional;
Consumo de
agrafos para a
opção agrafador,
quando aplicável.

 É permitida a transferência de quotas entre equipamentos da mesma tipologia, com esta
opção, que constituam objeto da prestação de serviços contratada.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Transferência de
quotas mensais
das quantidades
contratadas por
tipologia

 Nos casos em que a prestação de serviços abranja a alocação de mais do que um
equipamento, é permitida a transferência de quotas mensais de cópias/impressões entre
equipamentos da mesma tipologia ou com preços unitários iguais, com o limite máximo de
35% para cada equipamento, numa base mensal, calculada semestralmente.

 O Acordo Quadro não fixa a marca, o modelo e o part number dos equipamentos e das

soluções a disponibilizar, sendo definidos para cada tipologia e para cada lote requisitos e
especificações técnicas mínimas, opcionais e níveis de serviço.
 A caracterização técnica e funcional dos equipamentos, bem como a sua identificação

Identificação dos
equipamentos a
disponibilizar

concreta (marca, modelo, part number), serão indicadas pelos concorrentes nas propostas
apresentadas nos procedimentos ao abrigo do Acordo Quadro, os quais, todavia, devem
sempre cumprir com os requisitos e especificações técnicas mínimas, bem como os
opcionais e níveis de serviços fixados pelo Acordo Quadro.
 Poderão ser propostos diferentes equipamentos, de diferentes marcas, pelo mesmo

cocontratante, em distintos procedimentos a realizar ao abrigo do Acordo Quadro, desde
que cumpram os requisitos e especificações mínimas fixadas pelo Acordo Quadro e pelas
entidades adquirentes nos procedimentos realizados ao seu abrigo.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

 Sem prejuízo dos requisitos, especificações e níveis de serviço a concretizar, a desenvolver

ou a complementar em virtude das particularidades das necessidades aquisitivas das
entidades adquirentes, o cocontratante deve cumprir, no mínimo, o previsto no Anexo.
 Se no decorrer da execução do contrato for necessário substituir equipamentos, soluções

para o cumprimento dos requisitos, especificações técnicas e níveis de serviços instalados,
os mesmos deverão cumprir no mínimo os requisitos e as especificações fixadas pelo Acordo
Quadro e pelas entidades adquirentes nos procedimentos realizados ao seu abrigo, e terá de
ser compatível com o software instalado.
 Não é exigida, no todo ou em parte, a disponibilização de equipamentos em estado novo,

Especificações da
prestação de
serviços

desde que cumpram no mínimo os requisitos e as especificações fixadas pelo Acordo
Quadro.
 O cocontratante que não seja titular do registo da marca em Portugal, deverá apresentar

documento comprovativo de autorização, emitido pelo titular do registo da marca ou do
representante devidamente mandatado, para a representação/comercialização do(s)
produto(s) proposto(s), nomeadamente para a instalação e montagem e para a realização de
operações de manutenção preventiva e corretiva.
 As licenças do software associado aos serviços de cópia e impressão contratadas ao abrigo

dos lotes 2, 3, 5 e 6, assim como as respetivas atualizações são da responsabilidade do
cocontratante. As atualizações terão de ser acordadas com a entidade adquirente.
 No caso de contratações ao abrigo dos lotes 1 e 4, ou seja, sem contratação de software

associado aos serviços de cópia e impressão, a entidade adjudicante deverá assegurar que,
quando fizer atualizações ao software, este se mantém compatível com os equipamentos
contratados.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

 É da responsabilidade da entidade adquirente a aquisição de papel de cópia e impressão

Especificações da
prestação de
serviços
(continuação)

para os equipamentos disponibilizados pelo cocontratante, os quais devem aceitar papel
de cópia e impressão de qualquer marca, desde que apresentem gramagem de 70 a 120
gr/m2, formato até A3, branco, colorido e reciclado.
 A marca do papel a adquirir pela entidade adquirente não pode ser condicionada pela

marca do equipamento.
 No fim da vigência do contrato os cocontratantes no prazo acordado com a entidade

adquirente, devem proceder a recolha dos equipamentos, soluções, consumíveis, peças e
componentes disponibilizados, sem qualquer custo para a entidade adquirente.
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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 Acordo Quadro, 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 efetuado até ao 30.º dia a contar da
receção da fatura, pela entidade fornecedora.

R Remuneração = R1 (∑ VFS x P Remuneração)
Remuneração da
ESPAP

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)
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Caracterização do procedimento

 Os cocontratantes podem requerer a atualização dos preços unitários dos serviços que
constam do Catálogo Nacional de Compras Públicas (CNCP), comunicando essa intenção
com uma antecedência mínima de 30 dias em relação à data em que pretendem ver
introduzida a alteração, sempre que qualquer circunstância o determine.
 A atualização deve respeitar o seguinte:

Atualização dos
preços do Acordo
Quadro

 As especificações devem respeitar a tipologia de equipamento genericamente
definido em relação a cada lote, não devendo alterar a essencialidade e os
objetivos das especificações técnicas mínimas fixadas no Acordo Quadro;
 Os bens e serviços devem obedecer, no mínimo, aos requisitos e demais
condições previstas no presente caderno de encargos, designadamente garantindo
preços iguais ou inferiores aos que os substituem.
 Até ao final do 1º trimestre de cada ano, a ESPAP, promove a atualização de preços
unitários que constam do CNCP, tendo em consideração o Índice do Preços no
Consumidor (IPC) divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística, com referência ao ano
anterior, publicado em regra geral, no mês de janeiro.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Requisitos de fornecimento
 Os cocontratantes devem disponibilizar e instalar os equipamentos e soluções para o

cumprimento dos requisitos, especificações técnicas e níveis de serviços exigidos em local
a indicar, de acordo com o plano de entregas e de instalação a disponibilizar pelas
entidades adquirentes.
 Os equipamentos devem ser fornecidos com todos os cabos e acessórios necessários ao

seu correto funcionamento.

Condições de
entrega

 Os equipamentos que ficam instalados ao nível do chão deverão ser entregues com rodas

ou outro meio de movimentação do mesmo, que possibilitem efetuar a limpeza ou outras
tarefas sem danificar o chão ou o equipamento.
 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.
 Os equipamentos e soluções a instalar devem ser entregues nos dias e horários
indicados pela entidade adquirente, incluindo os dias úteis em horário pós-laboral, os finsde-semana e os feriados.
Prazo de entrega

 Os cocontratantes obrigam-se ao fornecimento de equipamentos/instalação de soluções
técnicas para a totalidade contratada nos seguintes prazos máximos a contar da data de
formalização do contrato:


De 30 dias corridos para quantidades iguais ou inferiores a 50 equipamentos;

 De 45 dias corridos para quantidades superiores a 50 equipamentos.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Requisitos de fornecimento

Riscos/Danos

 Os riscos/danos nas fases de transporte, acondicionamento, embalagem, carga, descarga
e instalação dos equipamentos e soluções são da exclusiva responsabilidade dos
cocontratantes.
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
Requisitos de capacidade técnica (exigidos para efeitos de prévia qualificação)

Número mínimo de
trabalhadores
remunerados
Quantidade mínima
de trabalhadores
remunerados e
registados na
declaração de
Requisitos
Informação
Capacidade Técnica
Empresarial
Simplificada (IES) de
2019

Lote 1 - Prestação de serviços de cópia e impressão em regime de
outsourcing – Equipamentos de baixa e média capacidade, sem
contratação de software associado aos serviços de cópia e impressão

20

Lote 2 - Prestação de serviços de cópia e impressão em regime de
outsourcing – Equipamentos de baixa e média capacidade, com
contratação de software associado aos serviços de cópia e impressão com
gestão realizada pelo cocontratante

20

Lote 3 - Prestação de serviços de cópia e impressão em regime de
outsourcing – Equipamentos de baixa e média capacidade, com
contratação de software associado aos serviços de cópia e impressão com
gestão realizada pela entidade adjudicante

20

Lote 4 - Prestação de serviços de cópia e impressão em regime de
outsourcing – Equipamentos de elevada capacidade, sem contratação de
software associado aos serviços de cópia e impressão

20

Lote 5 - Prestação de serviços de cópia e impressão em regime de
outsourcing – Equipamentos de elevada capacidade, com contratação de
software associado aos serviços de cópia e impressão com gestão
realizada pelo cocontratante

20

Lote 6 - Prestação de serviços de cópia e impressão em regime de
outsourcing – Equipamentos de elevada capacidade, com contratação de
software associado aos serviços de cópia e impressão com gestão
realizada pela entidade adjudicante

20

Certificações

Certificações para processos relacionados
com o objecto do procedimento
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
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 da soma dos valores inscritos nos seguintes campos
das declarações IES:

Requisitos
Capacidade
Financeira
Todos os lotes

A5020

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

A5009

Imparidade de inventários (perdas/reversões)

A5010

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

A5011

Provisões (aumentos/reduções)

A5012

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

A5013

Outras Imparidades (perdas/reversões) / Imparidades (perdas/reversões)
(utilização exclusiva pelas pequenas entidades e micro-entidades)

A5018

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

A5019

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

• Média aritmética dos Resultados Líquidos dos Períodos de 2018 e 2019 igual ou superior a 0.
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
Requisitos de capacidade financeira (exigidos para efeitos de prévia qualificação)

 Requisito B: Cumprimento de dois dos seguintes três indicadores de capacidade
financeira:
• Média aritmética das Vendas e Serviços Prestados de 2018 e 2019 igual ou superior a:
a) Lotes dos equipamentos de baixa e média capacidade (1, 2 e 3): 2.000.000 €
b) Lotes dos equipamentos de elevada capacidade (4, 5 e 6): 3.000.000,00€
Requisitos
Capacidade
Financeira

• Média aritmética da Liquidez Geral dos períodos de 2018 e 2019 igual ou superior a 1,00
(arredondada à 2ª casa decimal), para todos os lotes.

Todos os lotes
• Média aritmética da Autonomia Financeira dos períodos de 2018 e 2019 igual ou superior a
30,00% (arredondada à 2ª casa decimal), para todos os lotes.

Considera-se que equivale ao preenchimento do requisito mínimo 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
Estrutura da proposta de preços
• O preço das propostas é constituído pelos seguintes valores individuais:
 PA4mono Preço por página para cópia/impressão monocromática A4
 PA4cores Preço por página para cópia/impressão cores A4
 PA4monoA Preço por página para cópia/impressão monocromática A4 adicional
às quantidades contratadas

Preços dos
serviços por
página de
cópia/impressão

 PA4coresA Preço por página para cópia/impressão cores A4 adicional às
quantidades contratadas
 PA3mono Preço por página para cópia/impressão monocromática A3
 PA3cores Preço por página para cópia/impressão cores A3
 PA3monoA Preço por página para cópia/impressão monocromática A3 adicional
às quantidades contratadas

Lotes 1 a 6
Serviços de cópia e
impressão em regime
de outsourcing

 PA3coresA Preço por página para cópia/impressão cores A3 adicional às
quantidades contratadas
 PFIN

Preços mensais
dos opcionais

Preço mensal da opção finalizador com empilhador em vários níveis

 PAGRAF

Preço mensal da opção agrafador

 PFAX

Preço mensal da opção Fax

 PLEICART Preço mensal da opção Leitor de cartão

Preços mensais
dos serviços
adicionais

 PNI

Preço mensal dos serviços de nível intermédio

 PNS

Preço mensal dos serviços de nível superior
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
Modelo de avaliação de propostas

Valor Lote n = Ʃ PR tipologias x 0,80 + Ʃ POP tipologias x 0,10 + Ʃ PSA tipologias x 0,10

Valor Lote n - Valor Final, por lote
 Em que,
PR tipologia n – Preço mensal para cada tipologia de serviços constituintes do lote, de acordo com:

Lotes 1 a 6
Serviços de
cópia e
impressão
em regime de

outsourcing

PR tipologia n = PM n + PMA n x 0,3
Sendo,
PM n Preço mensal resultante do n.º de páginas do nível de utilização ótima mensal definido para cada
tipologia a multiplicar pelo preço unitário por cópia/impressão.
PMA n Preço mensal resultante do n.º de páginas do nível de utilização ótima mensal definido para cada
tipologia a multiplicar pelo preço unitário por cópia/impressão adicional às quantidades contratadas.
No caso de a tipologia de serviço exigir a cópia/impressão a cores, é considerado um rácio de 3/4 e 1/4
para impressões/cópias monocromáticas e a cores, respetivamente.
No caso de a tipologia de serviço exigir a cópia/impressão em formato A3, monocromática ou
monocromática e a cores, é considerado o preço de uma quantidade equivalente a 5% do nível de
utilização ótima mensal da tipologia, no caso de ser monocromática, é de 3% e de 2% de
cópias/impressões em formato A3 monocromáticas e a cores, respetivamente, no caso de a tipologia
exigir a impressão a cores.

É considerado cópia/impressão adicional o que exceder 20% do nível de utilização ótima mensal de cada
tipologia até 50% do referido nível.
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
Modelo de avaliação de propostas (Cont.)

POP tipologia n Preço mensal para cada opcional, de acordo com:
POP tipologia n = PFIN n + PAGRAF n + PFAX n + PLEICART n
Sendo,
PFIN Preço mensal da opção finalizador com empilhador em vários níveis
PAGRAF Preço mensal da opção agrafador

Lotes 1 a 6

PFAX Preço mensal da opção Fax

Serviços de

PLEICART Preço mensal da opção Leitor de cartão

cópia e
impressão

A considerar nas tipologias que prevêm o opcional

PSA tipologia n Preço mensal para cada nível de serviço adicional, de acordo com:

em regime de

outsourcing

PSA tipologia n = PNI n x 0,75 + PNS n x 0,25
Sendo,
PNI Preço mensal dos serviços de nível intermédio
PNS Preço mensal dos serviços de nível superior
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4. Do procedimento para a formação do Acordo Quadro
Critérios de ordenação e número de propostas a adjudicar

Critérios de
ordenação das
propostas

• Critério da proposta economicamente mais vantajosa, na modalidade da avaliação do preço,
de acordo com os fatores elencados, na estrutura da proposta do preço.

Todos os lotes

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.
 Não há lugar a adjudicação quando o número de propostas admitidas e ordenadas seja inferior
a 3, por lote.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro

 Aos procedimentos lançados ao abrigo do Acordo Quadro é aplicável o artigo 259.º do CCP,
devendo as entidades adquirentes enviar convite a todos os cocontratantes do lote do Acordo
Quadro ao abrigo do qual será lançado o procedimento.
 O convite à apresentação de propostas deve circunscrever-se aos termos do Acordo Quadro
a concretizar, a desenvolver ou a complementar em virtude das particularidades da
necessidade cuja satisfação se visa com a celebração do contrato.

Aspetos Gerais

 Os procedimentos lançados por entidades vinculadas ao SNCP devem ser efetuados através
da plataforma eletrónica do SNCP, nos termos do disposto na legislação relativa ao SNCP.
 Os procedimentos lançados por entidades voluntárias ao SNCP podem ser efetuados através
da plataforma eletrónica do SNCP ou outra à sua escolha.
 Os preços propostos nos procedimentos lançados ao abrigo do Acordo Quadro não podem
ser superiores aos preços resultantes da formação do Acordo Quadro e indicados no CNCP.
 A entidade agregadora ou adquirente, responsável pelo convite, pode recorrer ao leilão
eletrónico, nos termos previstos no CCP, para melhorar as condições propostas pelos
cocontratantes.

© 2021 ESPAP | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 40

5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro

 Nos procedimentos ao abrigo do Acordo Quadro as entidades adquirentes devem prever as
especificações técnicas dos equipamentos e soluções a disponibilizar por referência ás
constantes no Acordo Quadro ou outras especificações técnicas relevantes em virtude das
particularidades da necessidade aquisitiva e, em todo o caso, cumprindo com o disposto nos
artigos 49.º e 49.º-A do CCP.
Definição de
Especificações e
Requisitos

 Para efeito da análise das propostas, a entidade adquirente pode solicitar aos cocontratantes
documentos comprovativos de todas as especificações indicadas nas suas propostas.
 Não podem ser excluídas propostas com fundamento em desconformidade dos respetivos
equipamentos e soluções com as especificações técnicas fixadas nos termos do ponto
anterior desde que o cocontratante demonstre, de forma adequada e suficiente, que as
soluções apresentadas na sua proposta satisfazem, de modo equivalente, as exigências
definidas por aquelas especificações.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro

 A entrega e instalação dos equipamentos e das soluções é efetuada em local a indicar no
convite ao abrigo do Acordo Quadro.
 O prazo máximo de entrega pode variar entre 30 e 45 dias seguidos, consoante as
necessidades da entidade adquirente, tendo em conta as quantidades a entregar.
Prazos de Entrega
 As entregas devem ser efetuadas nos dias e horários indicados pela entidade adquirente,
incluindo dias úteis em horário pós-laboral, fins-de-semana e feriados.
 As entregas podem ser faseadas conforme as necessidades da entidade adquirente e devem
ser satisfeitas nos prazos contratualizados.

Testes de validação

• As entidades adquirentes podem solicitar aos cocontratantes a disponibilização dos
equipamentos e soluções propostos, para efeitos de realização de testes de validação das suas
características e desempenho, desde que se trate de um fator que densifique o modelo de
avaliação das propostas e que se encontre previsto no convite ao abrigo do Acordo Quadro.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro
 Nos procedimentos ao abrigo do Acordo Quadro a adjudicação é feita ao nível do lote.
 As entidades adquirentes podem optar por uma das modalidades previstas do critério de
adjudicação:
 O da proposta economicamente mais vantajosa, em que o preço é o único aspeto da
execução do contrato a celebrar;
Critério de
adjudicação
e
fatores para
ordenação das
propostas

 O da proposta economicamente mais vantajosa na melhor relação qualidade-preço, na
qual o critério de adjudicação é composto por um conjunto de fatores e eventuais
subfactores, relacionados com os aspetos da execução do contrato a celebrar.
 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 consideração as componentes individuais dos serviços submetidos à
concorrência para o cálculo da pontuação final;
 Quando o critério de adjudicação seja o da proposta economicamente mais vantajosa,
na modalidade de melhor relação qualidade-preço, o desempate deve ser efetuado
tendo por base os fatores e subfactores de pontuação das propostas, pela ordem que
forem indicados.
 O cocontratante é responsável por proceder à formação presencial ou sobre outro formato, a
articular com a entidade adquirente, dos elementos designados pela mesma.

Formação

 A formação deve compreender, entre outras matérias julgadas convenientes, a utilização dos
equipamentos e soluções, nomeadamente a explicação detalhada das suas funcionalidades e
menus, acompanhada de intervenções práticas.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro
 Após o ato de entrega e de instalação dos equipamentos e soluções para cumprimento dos
requisitos, especificações técnicas e níveis de serviço exigidos, as entidades adquirentes
dispõem de um prazo máximo de 30 dias úteis para proceder a verificação quantitativa e
qualitativa dos mesmos, realizando testes e aferindo eventuais irregularidades ou defeitos de
fabrico, de transporte, montagem, de instalação ou de configuração.
 As entidades adquirentes podem solicitar a colaboração do cocontratante para a realização
dos testes referidos no ponto anterior.
 Findo o prazo estipulado, sem que tenha ocorrido qualquer comunicação acerca da rejeição
dos equipamentos e/ou soluções, considera-se ter ocorrido a aceitação definitiva dos
mesmos.
Verificação e
aceitação dos
equipamentos

 Caso haja lugar a rejeição dos produtos será da responsabilidade do cocontratante a
retificação das anomalias detetadas.

 Os cocontratantes obrigam-se a proceder à substituição dos equipamentos e soluções para
cumprimento dos requisitos, especificações técnicas e níveis de serviço exigidos, em caso de
rejeição dos mesmos, no prazo máximo a contar da data da comunicação da entidade
adquirente e tendo em conta a divisão do território nacional em regiões através da
Nomenclatura das Unidades Territoriais para fins estatísticos, versão de 2013 (NUTS 2013), a
qual pertence:
i.

Área Metropolitana do Porto e Área Metropolitana de Lisboa (NUTS III) – 5 dias úteis;

ii.

Restante Região Norte; Região Centro; Região do Alentejo e Região do Algarve (NUTS
II) – 7 dias úteis;

iii. Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira (NUTS II) – 10 dias úteis.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro
 Os cocontratantes obrigam-se a suprir deficiências e irregularidades detetadas que não
impliquem a substituição dos equipamentos e soluções para cumprimento dos requisitos,
especificações técnicas e níveis de serviço exigidos, no prazo máximo a contar da data da
comunicação da entidade adquirente e tendo em conta a classificação NUTS 2013, a qual
pertence:
i.

Área Metropolitana do Porto e Área Metropolitana de Lisboa (NUTS III) – 2 dias úteis;

ii.

Restante Região Norte; Região Centro; Região do Alentejo e Região do Algarve (NUTS
II) – 3 dias úteis;

iii. Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira (NUTS II) – 5 dias úteis.
Verificação e
aceitação dos
equipamentos

 Se as deficiências e irregularidades detetadas puderem ser supridas remotamente, os
cocontratantes dispõem de um prazo máximo de 2 dias úteis para o respetivo suprimento.
 Os cocontratantes obrigam-se a suprir as deficiências e irregularidades detetadas nos
consumíveis e/ou nas recargas de agrafos entregues, substituindo-os, no prazo máximo a
contar da data da comunicação da entidade adquirente e tendo em conta a classificação
NUTS 2013, a qual pertence:
i.

Área Metropolitana do Porto e Área Metropolitana de Lisboa (NUTS III) – 1 dias útil;

ii.

Restante Região Norte; Região Centro; Região do Alentejo e Região do Algarve (NUTS
II) – 2 dias úteis;

iii. Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira (NUTS II) – 4 dias úteis;
 Todos os encargos com a devolução, substituição e supressão de desconformidades dos
produtos ou de serviços rejeitados são da exclusiva responsabilidade do cocontratante.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro
 Os cocontratantes são responsáveis pelo fornecimento de todos os consumíveis de impressão
e outros, nomeadamente, recargas de agrafos, se aplicável, devendo estes ser entregues
após notificação pelo equipamento ou comunicação formal pela entidade adquirente, podendo
a mesma definir a existência de consumíveis em stock de segurança.

Consumíveis

 Após a notificação da falta de consumíveis os mesmos devem ser entregues no prazo máximo
a contar da data da notificação/comunicação e tendo em conta a classificação NUTS 2013, a
qual pertence:
i.

Área Metropolitana do Porto e Área Metropolitana de Lisboa (NUTS III) – 1 dias útil;

ii.

Restante Região Norte; Região Centro; Região do Alentejo e Região do Algarve (NUTS
II) – 2 dias úteis;

iii. Região Autónoma dos Açores e Região Autónoma da Madeira (NUTS II) – 4 dias úteis;
 Os contratos cujo preço contratual seja superior a 10.000,00 € devem ser reduzidos a escrito.

Forma e Prazo de
Vigência dos
contratos

 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.
 Os contratos celebrados ao abrigo do Acordo Quadro para os lotes 1, 2 e 3 estão sujeitos a
uma duração mínima de dois anos renovável por períodos de um ano até ao prazo máximo de
quatro anos.
 Os contratos celebrados ao abrigo do Acordo Quadro para os lotes 4, 5 e 6 estão sujeitos a
uma duração mínima de três anos renovável por mais um ano.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Aquisição ao abrigo do Acordo Quadro

Sanções por
incumprimento

 As entidades adquirentes podem aplicar as sanções que aqui se enumeram, por causas
imputáveis aos cocontratantes, independentemente de poderem prever outras por
incumprimento contratual.

 VS = valor da sanção (em euros)
 VM = valor mensal que resulta do produto dos preços por página definidos contratualmente
pelas quantidades de cópias/impressões mensais definidas para o nível de utilização ótima de
cada equipamento (em euros)
Nomenclaturas
usadas no cálculo
das sanções

 PD = percentagem efetiva da disponibilidade mensal da prestação de serviços tendo em conta
o nível de serviços definido

 OP = total do valor mensal dos opcionais contratados (em euros)
 NS = valor mensal do nível de serviço contratado (serviço de nível intermédio/serviço de nível
superior) (em euros)
 t = número de dias de incumprimento
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Sanções por incumprimento

Se 80% ≤ PD (%) < 95%

VS = VM x (95% - PD (%))

Se 65% ≤ PD (%) < 80%

VS = VM x (95% - PD (%)) x 1,10

Se 50% ≤ PD (%) < 65%

VS = VM x (95% - PD (%)) x 1,15

Se PD (%) < 50%

VS = VM x (95% - PD (%)) x 1,20

Se 80% ≤ PD (%) < 97%

VS = (VM+OP+NS) x (97% - PD (%))

Se 65% ≤ PD (%) < 80%

VS = (VM+OP+NS) x (97% - PD (%)) x 1,10

Se 50% ≤ PD (%) < 65%

VS = (VM+OP+NS) x (97% - PD (%)) x 1,15

Se PD (%) < 50%

VS = (VM+OP+NS) x (97% - PD (%)) x 1,20

Se 80% ≤ PD (%) < 99%

VS = (VM+OP+NS) x (99% - PD (%))

Se 65% ≤ PD (%) < 80%

VS = (VM+OP+NS) x (99% - PD (%)) x 1,10

Se 50% ≤ PD (%) < 65%

VS = (VM+OP+NS) x (99% - PD (%)) x 1,15

Se PD (%) < 50%

VS = (VM+OP+NS) x (99% - PD (%)) x 1,20

Nível base

Pelo incumprimento
da disponibilidade
mensal da
prestação de
serviços tendo em
conta o nível de
serviços definido.

Nível intermédio

Nível superior
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro
Sanções por incumprimento

Sanções por
Incumprimento

Pelo incumprimento dos prazos fixados para o fornecimento/instalação de
equipamentos e soluções técnicas, consumíveis de impressão e recargas de
agrafos para o cumprimento dos requisitos, especificações técnicas e níveis de
serviços exigidos.

VS = 0,05 x (VM+OP+NS) x t

Pelo incumprimento do prazo fixado relativo a substituição de equipamentos e
de soluções técnicas, consumíveis de impressão e recargas de agrafos e
soluções para o cumprimento dos requisitos, especificações técnicas e níveis de
serviços exigidos, em caso de rejeição no decorrer da fase de aceitação.

VS = 0,03 x (VM+OP+NS) x t

Pelo incumprimento do prazo fixado relativo a resolução de deficiências e de
irregularidades que não impliquem substituição de equipamentos e soluções
para o cumprimento dos requisitos, especificações técnicas e níveis de serviços
exigidos, em caso de rejeição no decorrer da fase de aceitação.

VS = 0,01 x (VM+OP+NS) x t

Pelo incumprimento do prazo fixado relativo a substituição de equipamentos e
soluções que não cumpram os requisitos, especificações técnicas e níveis de
serviço acordados durante a execução do contrato.

VS = 0,03 x (VM+OP+NS) x t

Pelo número de dias que o equipamento esteja inoperacional por falta de
fornecimento ou rejeição de consumíveis de impressão e de recargas de agrafos
durante a fase de execução do contrato

VS = 0,02 x (VM+OP+NS) x t

Pelo incumprimento do prazo fixado para o fornecimento de todos de
consumíveis de impressão e outros, nomeadamente recargas de agrafos, se
aplicável, durante a fase de execução do contrato.

VS = 0,01 x (VM+OP+NS) x t

Pelo incumprimento do prazo fixado relativo a alteração de parâmetros variáveis
relativos a alertas, notificações, bloqueios, permissões ou outros.
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6. Do Sistema Nacional de Compras Públicas
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) – Conceitos Gerais

•

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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6. Do Sistema Nacional de Compras Públicas
Entidade de Serviços Partilhados da Administração, 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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6. Do Sistema Nacional de Compras Públicas
Entidade de Serviços Partilhados da Administração, I.P.

Valores
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6. Do Sistema Nacional de Compras Públicas

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.

© 2021 ESPAP | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 54

Juntos, partilhamos eficiência

