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1. Da consulta pública

Objetivos da Consulta Pública
•

Partilhar com cidadãos, empresas, associações do sector e entidades do
Sistema Nacional de Compras Públicas (SNCP) as linhas gerais do Concurso
Público para o acordo quadro para o fornecimento de mobiliário, 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;

•

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 acordo quadro; 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 no que diz respeito à aquisição
e à contratação de mobiliário.
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1. Da consulta pública

Disponibilização
•

A presente consulta pública foi aprovada no dia 18 de março de 2014, seguidamente foi
disponibilizada no portal da eSPap (http://www.eSPap.pt) e nos jornais diários “Diário Económico” e
“Diário de Notícias”.

Interessados
•

A eSPap considera interessados na presente consulta pública os cidadãos, as empresas e as
associações do setor, bem como as entidades que integram o SNCP.

Participação
•

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem, por escrito, até dia 03 de abril de
2014, através do envio para o endereço de correio eletrónico contacto@eSPap.pt, a sua opinião e os
seus contributos ou sugestões relativos ao projeto de acordo quadro para o fornecimento de
mobiliário a celebrar pela eSPap, na sequência de um Concurso Público 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_eSPap_01/2014_AQ_MOB e, no corpo do mesmo, os seus dados de
identificação bem como, quando aplicável, as entidades que representam.

Âmbito da Consulta Pública
•

Os temas sujeitos a consulta pública são os que constam dos capítulos n.º 3 a 6 do presente
documento.
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2. Dos acordos quadro e da prossecução dos objetivos do SNCP
A eSPap pretende celebrar um acordo quadro para o fornecimento de mobiliário que, à
imagem dos restantes que já concluiu até esta data, contribua para a prossecução dos
seguintes objetivos gerais do SNCP:
Racionalização da
Despesa

1

Geração de
Poupanças

2

Promoção da
Transparência e
Competitividade

3

Princípios
Orientadores
dos Acordos
Quadro

4
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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 Acordos Quadro (AQ) para as maiores
rubricas de despesa da Administração Pública (AP);
• Normalização e standardização dos bens e serviços
transversais a adquirir.
• Qualificação e seleção dos fornecedores com
melhores preços;

Benefícios

• Redução e racionalização da despesa pública e dos
consumos.

• Contributo para o reequilíbrio das contas públicas.

• Definição de preços máximos a praticar.

• Simplificação dos processos aquisitivos;

3. Eficiência Operacional

• Introdução de meios tecnológicos de suporte ao
processo aquisitivo.
• Não fixação de marcas e modelos na formação do
acordo quadro

4. Promoção da
Competitividade/
Qualidade/ Eficiência

5. Geração de Informação
de Gestão

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

• Obrigatoriedade de envio de informação de gestão
por parte dos fornecedores à eSPap, UMC e
entidades adquirentes.
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• Desburocratizar, desmaterializar e acelerar os
processos aquisitivos;
• Modernizar a AP.
• Garantir à entidade adjudicante a aquisição dos bens
mais adequados às suas necessidades concretas.
• Potenciar a apresentação de equipamentos sempre
atualizados
• Promover o desenvolvimento e a competitividade
empresarial através do estímulo do desempenho, da
eficiência e da inovação;
• Permitir à AP beneficiar das melhores condições de
mercado;
• Cumprir a Estratégia Nacional para as Compras
Públicas Ecológicas.
• 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

3.1.

Caracterização do procedimento

Tipo de
procedimento

Concurso limitado por prévia qualificação para a celebração de Acordo Quadro para o fornecimento de bens de mobiliário

O acordo quadro tem a duração de dois anos a contar da data da sua entrada em vigor e considera-se automaticamente
prorrogado por períodos sucessivos de um ano, se nenhuma das partes o denunciar, até ao limite máximo agregado de quatro
anos
Vigência

A denúncia do acordo quadro deve ser efectuada mediante notificação à outra parte, por carta registada com aviso de
recepção, com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação ao termo do acordo quadro ou da respectiva
renovação
É de utilização obrigatória para as entidades vinculadas ao SNCP

Objecto do
concurso

O concurso tem por objecto a selecção de co-contratantes no Acordo Quadro para o fornecimento de bens de mobiliário a
organismos da Administração Pública portuguesa, em todo o território nacional

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 trimestral e numa percentagem fixa sobre o valor de
facturação.
Remuneração da
ESPAP

A ESPAP deverá emitir a factura correspondente ao trimestre em causa no prazo de 10 (dez) dias a contar da recepção dos
relatórios de facturação, devendo o pagamento em causa ser efectuado até ao 30.º dia a contar da recepção da factura pela
entidade fornecedora
1% sobre o total da facturação emitida, sem IVA, pelos fornecedores às Entidades Adquirentes, naquele período
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3. Da caracterização do acordo quadro

3.2.

Constituição dos lotes

Lote 1
Lotes que
constavam
do anterior
AQ e se
mantêm

Novos
Lotes a
incluir

Mobiliário Administrativo e de Escritório

Incorporação de novos artigos com especificações mínimas
definidas e possibilidade de selecção de opções
Transferência de alguns requisitos mínimos para opcionais

Lote 2

Mobiliário de Receção e Zonas de Atendimento

Sem alterações

Lote 7

Estantes de arquivo e armazenagem

Subdivisão em duas famílias: Estantes cargas leves/médias e
Estantes cargas médias. Inclusão de acessórios para estantes

Lote 3

Mobiliário de Refeitório

Incorporação de novos artigos com especificações mínimas
definidas e possibilidade de selecção de opções

Lote 4

Mobiliário de Auditório

Incorporação de novos artigos com especificações mínimas
definidas e possibilidade de selecção de opções

Lote 5

Mobiliário Hospitalar

Incorporação de artigos com especificações comunicadas

Lote 6

Mobiliário Escolar

Incorporação de artigos com especificações comunicadas
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

3.2.

Constituição dos lotes

Lote 1

Mobiliário administrativo e de escritório

Lote 2

Mobiliário de recepção e zonas de
atendimento

Lote 3

Mobiliário de refeitório

Lote 4

Salas de Aula

Lote 6.2

Salas de Desenho

Lote 6.3

Bibliotecas

Lote 6.4

Bancadas de electricidade/electrónica

Lote 6.5

Bancadas de madeira/mecânica

Lote 6.6

Quadros/Expositores

Lote 6.7

Armários

Lote 6.8

Diversos

Mobiliário de auditório

Lote 5

Mobiliário hospitalar

Lote 6

Mobiliário escolar

Lote 7

Lote 6.1

Estantes de arquivo e armazenagem

NOTA: O detalhe da totalidade dos bens que respeitam a cada lote poderá ser consultada através do seguinte link:
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 1 - MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO E DE ESCRITÓRIO
1.1 Armário em madeira alto com portas

1.27 Secretária A em melamina

1.2 Armário em madeira alto misto

1.28 Secretária B em melamina

1.3 Armário em madeira baixo

1.29 Secretária C em melamina

1.4 Armário metálico alto com portas

1.30 Secretária A em madeira

Armários 1.5 Armário metálico alto misto
e móveis 1.6 Armário metálico alto sem portas

1.31 Secretária B em madeira
1.32 Secretária C em madeira

1.7 Armário metálico baixo

1.33 Mesa de apoio lateral em melamina

1.8 Armário vestiário

1.34 Mesa de apoio lateral em madeira

1.9 Bloco de gavetas em madeira
1.10 Bloco de gavetas em melamina

Mesas e 1.35 Canto de ligação para secretária C em madeira
secretárias 1.36 Mesa de reunião 4 pessoas em melamina

1.11 Cadeira empilhável A
1.12 Cadeira empilhável B
1.13 Cadeira fixa com braços

1.37 Mesa de reunião 4 pessoas em madeira

1.14 Cadeira fixa sem braços

1.40 Mesa de reunião 10/12 pessoas em melamina

1.15 Cadeira giratória sem braços em tecido

1.41 Mesa de reunião 10/12 pessoas em madeira

1.16 Cadeira giratória com braços em tecido

1.42 Mesa de apoio

1.17 Cadeira giratória com múltiplos ajustes

1.43 Mesa rectangular modular

1.38 Mesa de reunião 6/8 pessoas em melamina

1.39 Mesa de reunião 6/8 pessoas em madeira

Cadeiras e 1.18 Cadeira giratória em semipele

1.44 Sistema para 4 pessoas

assentos 1.19 Cadeira giratória com apoio de cabeça
1.20 Sofá individual
1.21 Sofá 2 lugares
1.22 Sofá 2 lugares em pele

1.45 Biombo modular
1.46 Cabide com porta guarda chuvas
Acessórios 1.47 Cesto para papéis

1.23 Sofá 3 lugares
1.24 Sofá 3 lugares em pele

1.48 Divisória para secretária
1.49 Porta guarda chuvas

1.25 Sofá 4 lugares
1.26 Sofá 4 lugares em pele
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 2 - MOBILIÁRIO DE RECEÇÂO E ZONAS DE
ATENDIMENTO

Cadeiras e
assentos

LOTE 3 – MOBILIÁRIO DE REFEITÓRIO

2.1 Cadeira de recepção A

3.1 Banco de bar A

2.2 Cadeira de recepção B

3.2 Banco de bar B

2.3 Viga 2 lugares

3.3 Banco de bar C

2.4 Viga 3 lugares

3.4 Banco de refeitório A

2.5 Viga 4 lugares

Cadeiras e
assentos

3.5 Banco de refeitório B
3.6 Cadeira de bar A

2.6 Secretária de atendimento A

3.7 Cadeira de bar B

2.7 Secretária de atendimento B

3.8 Cadeira de bar C

Mesas e
2.8 Divisória para secretária de atendimento A
secretárias
2.9 Divisória para secretária de atendimento B

3.9 Cadeira de refeitório A
3.10 Cadeira de refeitório B

2.10 Mesa de recepção
3.11 Mesa de bar A (alta)
Sistemas
de
recepção

2.11 Recepção A

3.12 Mesa de bar B (alta)

2.12 Recepção B

3.13 Mesa de bar C (baixa)

2.13 Canto de ligação para recepção

3.14 Mesa de bar D (baixa)
3.15 Mesa de refeitório A
3.16 Mesa de refeitório B

Mesas

3.17 Conjunto mesa com bancos acoplados (4 a 6 lugares)
3.18 Conjunto mesa com bancos acoplados (8 a 10 lugares)
3.19 Conjunto mesa com cadeiras acopladas (4 a 6 lugares)
3.20 Conjunto mesa com cadeiras acopladas (8 a 10 lugares)
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 4 – MOBILIÁRIO DE AUDITÓRIO

4.1 Cadeiras para auditório fixa A
4.2 Cadeiras para auditório fixa B

Cadeiras e 4.3 Cadeiras para auditório fixa C
assentos 4.4 Cadeiras para auditório fixa D
4.5 Cadeira com palmatória A
4.6 Cadeira com palmatória B
4.7 Mesa multimédia A
Mesas e
móveis

4.8 Mesa multimédia B

LOTE 5 – MOBILIÁRIO HOSPITALAR

Cadeiras e
assentos
Camas,
marquesas e
mesas de
cabeceira
Outros

5.1 Banco giratório
5.2 Cadeira de repouso A
5.3 Cadeira de repouso B
5.4 Camas hospitalares
5.5 Marquesa/divã
5.6 Mesas de cabeceira hospitalares
5.7 Biombo hospitalar

4.9 Móvel multimédia A
4.10 Móvel multimédia B

Outros

4.1
Quadro dupla face para escrita
1
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 6 – MOBILIÁRIO ESCOLAR

Sublote 6.1

SALAS DE AULA

Sublote 6.2

SALAS DE DESENHO

Sublote 6.3

BIBLIOTECAS

Sublote 6.4

BANCADAS DE ELECTRICIDADE/ELECTRÓNICA

Sublote 6.5

BANCADAS DE MADEIRA/MECÂNICA

Sublote 6.6

QUADROS/EXPOSITORES

Sublote 6.7

ARMÁRIOS

Sublote 6.8

DIVERSOS
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 6 – MOBILIÁRIO ESCOLAR

Sublote 6.1

Sublote 6.2

6.1.1 Cadeira
Cadeiras e
assentos

6.1.2 Cadeira c/ palmatória
6.1.3 Banco corrido

6.2.1 Banco regulável
Cadeiras e
assentos

6.1.4 Banco corrido

6.1.7 Mesa dupla

6.2.3 Cadeira regulável para oficina

6.2.4 Cadeira regulável c/ apoio para pés

6.1.5 Mesa individual
6.1.6 Mesa individual regulável

6.2.2 Cadeira regulável

Mesas e
estiradores

6.2.5 Mesa de desenho

6.2.6 Estirador
6.2.7 Estirador com sub tampo

6.1.8 Mesa múltipla
Mesas e
secretárias

6.1.9 Mesa circular

Armários

6.2.8 Armário arquivo para desenhos

6.1.10 Mesa de informática
6.1.11 Mesa de informática

6.1.12 Mesa para professor
6.1.13 Mesa bancada
6.1.14 Mesa bancada
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 6 – MOBILIÁRIO ESCOLAR

Sublote 6.3
6.3.16 Armário fechado baixo
6.3.17 Armário fechado alto (madeira)
6.3.18 Armário cacifo aberto (12)

6.3.1 Cadeira biblioteca

Cadeiras e 6.3.2 Sofá individual com apoio lateral esquerdo
assentos 6.3.3 Sofá individual com apoio lateral direito
6.3.4 Sofá individual sem braços

6.3.19 Estante simples início (madeira /metal)

6.3.5 Secretária recepção de biblioteca

6.3.20 Estante simples início (metal/madeira)

6.3.6 Canto curvo para secretária (90º)

6.3.21 Estante dupla de início (metal/madeira)

6.3.7 Secretária de complemento

6.3.22 Estante simples de continuação (madeira/metal)

6.3.8 Mesa de informática (biblioteca)

6.3.23 Estante simples de continuação (metal/madeira)

6.3.9 Mesa individual de leitura
Mesas e
6.3.10 Mesa dupla de leitura
secretárias
6.3.11 Mesa múltipla de leitura
6.3.12 Mesa multimédia (Trabalho de Grupo)
6.3.13 Mesa circular

Outros

6.3.24 Estante dupla de continuação (metal/madeira)
6.3.25 Prateleira expositora de novidades revistas
6.3.26 Prateleira expositora de novidades / cassetes video
Armários e
estantes 6.3.27 Prateleira expositora de novidades / CD’s
6.3.28 Estante simples de início (madeira)

6.3.14 Mesa de informática

6.3.29 Estante simples de continuação (madeira)

6.3.15 Mesa de consulta

6.3.30 Estante dupla de início (madeira)

6.3.39 Caixa para CD’s

6.3.31 Estante dupla de continuação (madeira)

6.3.40 Caixa expositora para periódicos - revistas

6.3.32 Prateleira expositora de novidades / revistas

6.3.41 Cesto para recolha de livros
6.3.43 Cesto para recolha de livros

6.3.33 Prateleira expositora de CD’s
6.3.34 Prateleira de topo
6.3.35 Expositor de jornais

6.3.44 Caixa para CD’s (madeira)

6.3.36 Estante simples início (madeira /metal)

6.3.45 Caixa expositora para albuns

6.3.37 Estante dupla de início (madeira/metal)

6.3.46 Caixa expositora para periódicos (madeira)

6.3.38 Expositor de novidades

6.3.42 Caixa Expositora para álbuns
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 6 – MOBILIÁRIO ESCOLAR

Sublote 6.4

Sublote 6.5

6.4.1 Bancada com quadro eléctrico

6.5.1 Bancada mista
6.5.2 Bancada para madeira

6.4.2 Bancada de Electricidade / Electrónica

6.5.3 Bancada de trabalho
Bancadas de 6.4.3 Bancada de Electricidade / Electrónica 2
electricidade/
electrónica 6.4.4 Bancada de automatismo
6.4.5 Bancada de apoio mecânico

6.5.4 Bancada de trabalho
6.5.5 Bancada de Mecanica
6.5.6 Bancada de Mecanica (móvel)
6.5.7 Bancada de Mecanica (com armários e gavetas)

6.4.6 Bancada de apoio mecânico

6.5.8 Armário de cacifos (mecânica)

6.4.7 Cabine para instalações eléctricas
Bancadas
de
madeira/
mecânica

6.5.9 Armário ferramenteiro
6.5.10 Armário ferramenteiro de bancada
6.5.11 Armário ferramenteiro (madeira)
6.5.12 Armário com prataleiras para oficina
6.5.13 Armário de acessórios (cargas pesadas)
6.5.14 Armário ferramenteiro (arrumação vertical)
6.5.15 Bloco de gavetas móvel
6.5.16 Armário chaveiro II
6.5.17 Armário de primeiros socorros
6.5.18 Estrutura de prateleiras

6.5.19 Estante de braços (para perfilados, matérias primas)
6.5.20 Suporte para placas
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 6 – MOBILIÁRIO ESCOLAR

Sublote 6.6

Expositores

Sublote 6.7

6.6.1 Expositor

6.7.1

Armário fechado baixo (metal)

6.6.2 Expositor vitrina

6.7.2

Armário fechado alto (metal)

6.6.3 Expositor móvel

6.7.3

Armário arquivo de gavetas

6.6.4 Expositor 2

6.7.4

Classificador vertical

6.7.5

Classificador horizontal

6.7.6

Armário para livros de ponto

6.7.7

Armário aberto alto

6.7.8

Armário vitrine

6.7.9

Armário vitrine 2

6.6.5 Quadro em porcelana para escrita
6.6.6 Quadro em porcelana
6.6.7 Quadro móvel liso
Quadros

Armários

6.6.8 Quadro pautado móvel
6.6.9 Quadro de giz
6.6.10 Quadro de giz 2
6.6.11 Quadro de giz móvel
6.6.12 Quadro de giz móvel pautado

6.7.10 Armário cacifo (15)
6.7.11 Armário cacifo (9)
6.7.12 Armário cacifo (12)
6.7.13 Armário misto
6.7.14 Armário vestiário
6.7.15 Armário chaveiro
6.7.16 Estrutura de prateleiras

© 2012 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 19

3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 6 – MOBILIÁRIO ESCOLAR

Sublote 6.8

6.8.1 Cadeira para exterior
6.8.2 Cadeira de refeitório

6.8.3 Mesa para exterior
6.8.4 Mesa alta para bar
6.8.5 Régua de cabides
6.8.6 Recipiente para papéis
Diversos

6.8.7 Recipiente para papéis
6.8.8 Recipientes selectivos para lixo
6.8.9 Suporte para chapéus de chuva
6.8.10 Floreira
6.8.11 Bengaleiro
6.8.12 Estrutura móvel para transporte
6.8.13 Floreira
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3. Da caracterização do acordo quadro
3.3. Identificação dos artigos por lote

LOTE 7 – ESTANTES DE ARQUIVO E ARMAZENAMENTO

Estantes
para
cargas
leves

Estantes
para
cargas
médias

7.1

Bastidores 1000 a 2000 mm

7.18 Paineis laterais

7.2

Bastidores 2000 a 3000 mm

7.19 Portas de abertura regular ou deslizantes

7.3

Prateleiras

7.20 Rodapés

7.4

Travamento em cruzeta

7.5

Travamento em barra horizontal

7.6

Travamento em “T”

7.7

Bastidores 1000 a 2000 mm

7.8

Bastidores 2000 a 3000 mm

7.9

Bastidores 3000 a 4000 mm

Acessórios 7.21 Painéis Frontais
estantes de 7.22 Divisórias verticais
cargas 7.23 Cartões de sinalização
leves
7.24 Sinalização lateral
7.25 Prateleiras para pendurar pastas
7.26 Prateleiras frontis
7.27 Separadores

7.10 Bastidores 4000 a 6000 mm
7.11 Prateleiras
7.12 Vigas

7.13 Travamentos em cruzeta

Acessórios 7.28 Cartões de sinalização
estantes de
carga
7.29 Sinalização lateral
média

7.14 Placas de nível
Compone 7.15 Uniões de pilares
ntes
7.16 União de prateleira
7.17 Fixação
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

Caracterização de artigos no AQ –Identificação de artigos

3.3.

O modelo de caracterização dos bens no AQ separa claramente os requisitos mínimos dos opcionais. Adicionalmente e de
forma a endereçar a subjectividade associada à especificação da qualidade, encontram-se definidos critérios transversais de
qualidade que devem ser observados para todos os artigos

Modelo geral de especificação dos artigos no AQ
Requisitos técnicos
Lote

Ref

Denominação
Requisitos mínimos

 Lote do
artigo

 Referência
interna

 Denominação do artigo,
indicando a sua tipologia e
características distintivas
de forma clara

 Requisitos mínimos e
obrigatórios do artigo
e que o distingue face
aos restantes

Requisitos opcionais
 Requisitos opcionais do artigo a concretizar pela
entidade adjudicante
 Não alteram o artigo base de forma significativa
que implique diferenças substanciais no seu custo

Requisitos de qualidade, normativos e testes de ensaios
Condições técnicas gerais

Materiais e componentes

Acabamentos

 Características gerais de
concepção

 Madeiras

 Corticite

 Calços de apoio no solo

 Pintura

 Condições gerais de
execução

 Derivados da madeira

 Estofos

 Niveladores

 Envernizamento

 Elementos estruturais
metálicos

 Plásticos rígidos

 Rodízios

 Ferragens

 Termolaminados ou
Equivalentes

 Vidros

 Fechos e fechaduras

 Dispositivos de
regulação e fixação

 Características dimensionais
e tolerâncias
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

3.4

Caracterização de artigos no AQ – Modelo de formação de preços

Os candidatos indicam no AQ o preço de cada artigo, que inclui o valor unitário de aquisição e o custo de montagem. O valor
dos custos de transporte será concretizado no momento da celebração de contractos ao abrigo do AQ
Modelo de formação de preços
Preço dos artigos

+

Custos de transporte

 Os candidatos deverão apresentar o preço máximo para o artigo,
conjugando os requisitos mínimos e as opções mais onerosas

 Os preço associado aos transporte dos bens é desagregado por
intervalo de valor da encomenda

 O preço apresentado para cada artigo deverá compreender todos os
custos associados a montagem e instalação

 Na contratação ao abrigo do AQ, os preços por intervalo de valor
da encomenda serão concretizados em função da quantidade de
artigos, valor e local de entrega especificados e avaliados no
critério preço

 Este será o preço de referência inscrito no AQ no momento da sua
formação.

O preço de cada artigo deve compreender:
Custos de transporte

Valor unitário de aquisição
Requisitos técnicos

+

Requisitos mínimos

+

Custo base

Requisitos opcionais
Custo da configuração mais
onerosa

+
Custos de montagem e instalação
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Custos por intervalo de valor da encomenda:
- 0 € a 500 €;
- 500 € a 2.500 €;
- 2.500 a 10.000 €;
- superior a 10.000 €.
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

3.5.

Caracterização de artigos no AQ – Catálogo de artigos

De modo a permitir às entidades adquirentes uma visão mais concreta dos artigos inscritos no Acordo Quadro, será
disponibilizado por cada candidato um catálogo com a informação detalhada de cada artigo

Modelo de apresentação de artigos
Catálogo de artigos

O detalhe da caracterização técnica e funcional dos artigos,
bem como a sua identificação concreta, será indicado pelos
candidatos num catálogo.
O catálogo disponibilizado pelos candidatos deverá ser
constituído pelas seguintes informações:
 Lote, referência e denominação do artigo

 Fotografias do artigo podendo ser complementadas por
desenhos técnicos
 Descrição detalhada (dimensões, características de
concepção, materiais e componentes, especificações
técnicas mínimas, especificações técnicas opcionais,
outras especificações)
 Certificação da qualidade dos artigos, nomeadamente
testes e normas de qualidade
O catálogo será apresentado em PDF, em modelo prédefinido

Limite do número de artigos
Cada candidato poderá apresentar até 3 artigos com design distinto, os quais
devem sempre cumprir com os requisitos e especificações técnicas, bem como
os níveis de serviços e condições mínimas associadas fixadas no acordo quadro,
para cada referência do AQ nos seguintes lotes:
 Lote 1 - Mobiliário administrativo e de escritório
 Lote 2 - Mobiliário de recepção e zonas de atendimento
 Lote 3 - Mobiliário de refeitório
 Lote 4 - Mobiliário de auditório
Para os restantes lotes, será apenas apresentado 1 artigo para cada posição.
Estes artigos serão vinculativos, contudo, e em sede da realização de
procedimentos para formação de contratos ao abrigo do AQ, poderão ser
apresentados artigos opcionais, todavia cumprindo todas as disposições do AQ e
mantendo os preços indicados para a referência. Com esta opção pretende-se
conferir maior flexibilidade ao AQ na selecção dos artigos que melhor se
adeqúem técnica e funcionalmente às necessidades das entidades adquirentes
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

3.6.

Caracterização de artigos no AQ – Actualização da oferta

Os artigos inscritos em catálogo poderão ser objecto de alterações durante a vigência do AQ
Actualização de artigos no AQ

Actualização
dos bens

A eSPap promoverá, mediante consulta às entidades fornecedoras, a actualização da sua oferta no que respeita aos bens
objecto do acordo quadro, pelo menos uma vez por ano.
A actualização dos bens objecto do acordo quadro deve obedecer aos seguintes requisitos:
• Substituir bens já existentes
• Cumprir os requisitos mínimos exigidos
• Garantir preços iguais ou inferiores aos preços dos bens que substituem
• Garantir a compatibilidade dos novos bens com os que substituem
• Manter as restantes condições constantes do acordo quadro inalteradas
Sempre que se verifique a descontinuidade de um bem ou linha de mobiliário, deve a entidade fornecedora proceder à sua
substituição, submetendo essa actualização à eSPap juntamente com uma declaração que confirme a descontinuidade, emitida
pelo fabricante do produto ou pelo representante oficial em Portugal.

Actualização
dos preços

As entidades fornecedoras poderão proceder à actualização anual dos preços dos bens, estando esta contudo limitada à
aplicação do Índice de Preços no Consumidor publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, referente aos 12 (doze) meses
anteriores à data da actualização.
Em casos excepcionais, devidamente justificados, nomeadamente face a aumentos significativos nos preços das matériasprimas ou da mão-de-obra, pode a eSPap, a pedido das entidades fornecedoras, promover uma revisão extraordinária de
preços, por acordo entre as partes.
Para efeitos de qualquer alteração, a parte interessada na alteração deve comunicar, por escrito, à outra parte essa intenção,
com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação à data em que pretende ver introduzida a alteração.
Cabe à eSPap a aprovação e publicação das actualizações previstas
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

3.7.

Requisitos de fornecimento

Condições de entrega associadas ao fornecimento

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
Local de
entrega

Em caso de alteração da morada das instalações identificadas pela entidade adquirente para a entrega dos bens, 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
Prazo de
entrega

Os bens devem ser entregues nos dias e horários indicados pela entidade adquirente, incluindo os dias úteis em horário póslaboral, os fins-de-semana e os feriados
A pedido da Entidade Adquirente, e com um aviso prévio no mínimo de 15 (quinze) dias, a entrega dos bens poderá ser adiada por
um prazo até 30 (trinta) dias, ou outro que venha a ser acordado entre as partes, relativamente à data de fornecimento inicialmente
requerida, sem encargos adicionais para a Entidade Adquirente

Danos

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

3.8.

Requisitos de fornecimento

Aceitação dos bens

No momento da entrega e montagem dos bens nas instalações a que se destinam, a entidade adquirente procede à sua aceitação
provisória, através da realização de uma verificação dos bens fornecidos com os seguintes objectivos:

Aceitação
provisória
dos bens

•

Comprovar a conformidade das quantidades entregues e referidas na guia de remessa com as quantidades encomendadas

•

Comprovar que os bens fornecidos apresentam em termos gerais as especificações funcionais e técnicas requeridas e que não
possuem deficiências de fabrico, transporte ou montagem

Caso não sejam detectadas não conformidades no fornecimento dos bens, resultantes do seu fabrico, transporte ou montagem, a
entidade adquirente procede à sua aceitação provisória, assinando a guia de remessa, terminando, assim, a contagem do prazo de
entrega
Caso contrário, não haverá lugar à aceitação provisória dos bens em causa, devendo o fornecedor providenciar, dentro dos níveis
de serviço definidos, a sua substituição ou reparação
A aceitação provisória da entrega não atesta a qualidade dos bens fornecidos
Após a aceitação provisória dos bens, a entidade adquirente dispõe de 30 dias úteis para verificar a sua conformidade com as
especificações funcionais e técnicas requeridas e a ausência de deficiências resultantes do transporte e montagem dos bens

Aceitação
definitiva
dos bens

A entidade adquirente comunica ao fornecedor todas as irregularidades encontradas no prazo referido no número anterior, findo o
qual, não havendo qualquer comunicação de irregularidade detectada, considera-se que há aceitação definitiva dos mesmos
Os bens que apresentem irregularidades, detectadas e comunicadas dentro do prazo estipulado e que não constituam motivo de
denúncia de garantia, deverão ser objecto de substituição e reparação dentro dos níveis de serviço definidos
As deficiências de fabrico ou quaisquer outras anomalias detectadas após o período de aceitação definitiva dos bens observarão
as condições de garantia
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

3.9.

Requisitos de fornecimento

Outros

O fornecedor deve garantir os bens fornecidos, pelo período constante da proposta adjudicada o qual não pode ser inferior a 2
anos, contra quaisquer deficiências ou não conformidades com as exigências legais e com as características e especificações
técnicas, nos termos do disposto no CCP e demais legislação que disciplina os aspectos relativos à aquisição de bens móveis de
consumo, nos seguintes termos:
Garantia

Recolha de
mobiliário
usado

Testes de
qualidade

•

O prazo de vigência da garantia conta-se a partir da data de aceitação definitiva dos bens

•

O prazo de vigência da garantia pode ser submetido à concorrência pelas entidades adquirentes e/ou agregadoras, no âmbito
das aquisições que venham a efectuar ao abrigo do acordo quadro.

Quando solicitado, o fornecedor deve proceder à recolha, sem custos adicionais, do mobiliário usado que se destina a ser
substituído pelo mobiliário adquirido
O fornecedor é responsável por todos os danos causados em pessoas e bens decorrentes da remoção do mobiliário usado

Para efeitos de aferição e validação das suas características, especificações técnicas e qualidade dos bens inscritos no AQ, os
fornecedores deverão disponibilizar às entidades adquirentes, entidades agregadoras, eSPap ou a quem estas designarem,
exemplares dos bens / amostras dos componentes que os constituem para realização de testes das propriedades ou
especificações que entenderem relevantes.
Os testes poderão ser realizados no momento de formação do AQ, na actualização dos bens ou durante os procedimentos de
formação de contratos ao abrigo do AQ
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

3.10.

Características e especificações técnicas

Requisitos técnicos
 As especificações técnicas do mobiliário a adquirir poderão ser consultados nos documento anexos
 As dimensões do mobiliário são mencionadas em milímetros e apresentadas pela seguinte ordem: comprimento x largura / profundidade x altura
(excepto nos casos em que é indicada outra configuração).
 Quando se indicarem dimensões mínimas a tolerância só será aceite por excesso. No caso de se indicarem dimensões máximas, a tolerância só
será aceite por defeito.

Anexo A.1

Anexo que contém as especificações técnicas dos bens de mobiliários. Na denominação do Anexo encontra-se a
referência ao Lote em questão

Anexo A.2.CTG

Anexo que descreve as condições técnicas gerais

Anexo A.2.TE

Anexo que apresenta os limites e normas associadas à condução de testes e ensaios de aferição da qualidade /
especificações técnicas dos bens, suas características e componentes que os constituem
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3. Da caracterização do Acordo Quadro

3.11.

Níveis de serviço associados ao fornecimento de bens

Requisito

Prazo de
entrega

Prazo de
substituição ou
de reparação

Descrição

Nível de serviço

n.º de dias que decorre entre a data da
requisição e data de aceitação
provisória dos bens.

Prazo máximo para entrega, incluindo a montagem dos bens nas instalações da
entidade a quem se destinam, de 60 dias (ou o que venha a ser definido no
convite à apresentação de proposta para formação de contrato ao abrigo de
AQ e submetido à concorrência) a contar da data de envio da requisição até à
data de aceitação provisória dos bens
A entrega dos bens pode ser adiada por um prazo que venha a ser acordado entre
as partes, relativamente à data de fornecimento inicialmente acordada.

n.º de dias que decorre entre a data do
pedido de substituição ou de
reparação de um bem, efectuado por
este não estar conforme com as
especificações
técnicas
e/ou
funcionais requeridas ou apresentar
deficiências de fabrico, transporte ou
montagem, e a data de substituição ou
reparação do bem pelo Fornecedor

Num prazo de 10 dias a contar da data do pedido de reparação ou substituição
efectuado pela entidade adquirente, se os bens não estiverem conformes com as
especificações funcionais e técnicas requeridas ou apresentarem deficiências
de transporte ou montagem, e desde que a não conformidade ou deficiência
tenha sido detectada no prazo estabelecido para a aceitação definitiva da
encomenda, podendo um prazo diferente ser previamente acordado entre as partes
Num prazo de 30 dias a contar da data do pedido de reparação ou substituição
efectuado pela entidade adquirente, se os bens apresentarem deficiências de
fabrico e forem detectadas no prazo de garantia, podendo um prazo diferente ser
previamente acordado entre as partes.
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4. Do procedimento para formação do Acordo Quadro

4.1.

Qualificação de Candidatos

De acordo com a tipologia de procedimento adoptada, a apresentação de propostas será precedida de uma fase prévia de
qualificação, cujos requisitos são os seguintes
Modelo de prévia qualificação

Pelo menos 1

RCF 1

EBITDA (média aritmética dos últimos 3
exercícios)

RCF 2

Apresentação de declaração bancária

RCF 3

Volume de negócios

RCF 4

Liquidez geral

RCT 1

Número médio de trabalhadores
remunerados

RCT 2

Experiência em fornecimentos anteriores

RCT 3

Certificação de qualidade

Capacidade
financeira
Critérios de
qualificação

Obrigatórios

 Diferenciados
para cada um
dos lotes
Capacidade
técnica

Pelo menos 2
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4. Do procedimento para formação do Acordo Quadro

4.1.

Qualificação de Candidatos

Requisitos de capacidade financeira

Requisito de capacidade financeira, traduzido
a seguinte€expressão
matemática
constante 500.000
do Anexo€
Lote 1 de acordo com5.000.000
Lote
6.3
IV do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), aplicável por
força do n.º 2 do artigo 165.º do mesmo diploma legal:

V t  R  f

EBITDA (média
aritmética dos
últimos 3
exercícios)

RCF 1
(Expressão do
Anexo IV do
CCP)

V - Valor económico estimado
do contrato que assume para
o presente procedimento os
seguintes valores:

Lote 1

5.000.000 €

Lote 6.3

500.000 €

Lote 2

500.000 €

Lote 6.4

200.000 €

Lote 3

500.000 €

Lote 6.5

200.000 €

Lote 4

500.000 €

Lote 6.6

500.000 €

Lote 5

1.500.000 €

Lote 6.7

1.000.000 €

Lote 6.1

1.500.000 €

Lote 6.8

200.000 €

Lote 6.2

1.000.000 €

Lote 7

2.000.000 €

t - Taxa de juro Euribor a seis meses, com três casas decimais, acrescida de 200 pontos base, divulgada no sítio do
Banco de Portugal, à data da publicação do anúncio do concurso no Diário da República
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4. Do procedimento para formação do Acordo Quadro

4.1.

Qualificação de Candidatos

Requisitos de capacidade financeira

f - Factor definido em função do lote, com os seguintes valores estipulados para
o presente procedimento:

EBITDA (média
aritmética dos
últimos 3
exercícios)

R = Valor médio dos resultados
operacionais do candidato nos
últimos três exercícios (2010, 2011,
2012), calculado
através da seguinte fórmula:

i  3



R 

i  1

3

f=2

Restantes
lotes

f=1

Em que: EBITDA(i) - Resultado obtido da subtração entre os
Proveitos e Ganhos Operacionais (campo A0133 da declaração IES)
e os Custos e Perdas Operacionais (campo A0112 da declaração
IES), deduzido das Amortizações e das Provisões (campo A0109 da
declaração IES). i1, i2 e i3 - Exercícios de 2010, 2011 e 2012.

Lote 1

59.675 €

Lote 6.3

11.935 €

Lote 2

11.935 €

Lote 6.4

4.774 €

Lote 3

11.935 €

Lote 6.5

4.774 €

Lote 4

11.935 €

Lote 6.6

11.935 €

Lote 5

35.805 €

Lote 6.7

23.870 €

Lote 6.1

35.805 €

Lote 6.8

4.774 €

Lote 6.2

23.870 €

Lote 7

47.740 €

RCF 1
(Expressão do
Anexo IV do
CCP)

EBITDA ( i )

Lote 1

Valor do produto “V x t”
(a título indicativo, para uma
taxa de juro Euribor a 6 meses
no valor 0,387%)
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4. Do procedimento para formação do Acordo Quadro

4.1.

Qualificação de Candidatos

Requisitos de capacidade financeira
Deverão ser verificados ambos os critérios

RCF 3

RCF 4

Volume de
negócios

Liquidez geral

Média aritmética dos
exercícios de 2011 e 2012
superior ou igual a:

Média aritmética dos
exercícios de 2011 e 2012
superior ou igual a:

Lote 1

1.000.000 €

Lote 6.3

500.000 €

Lote 2

1.000.000 €

Lote 6.4

500.000 €

Lote 3

1.000.000 €

Lote 6.5

500.000 €

Lote 4

1.000.000 €

Lote 6.6

500.000 €

Lote 5

1.000.000 €

Lote 6.7

500.000 €

Lote 6.1

500.000 €

Lote 6.8

500.000 €

Lote 6.2

500.000 €

Lote 7

750.000 €

Todos os
lotes

1,1
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4. Do procedimento para formação do Acordo Quadro

4.1.

Qualificação de Candidatos

Requisitos de capacidade técnica
Deverão ser verificados pelo menos 2 critérios

RCT 1

RCT 2

RCT 3

Número
mínimo de
trabalhadores
remunerados

Experiência em
fornecimentos
anteriores

Certificação de
qualidade

Quantidade mínima de trabalhadores remunerados e
registados na declaração de Informação Empresarial
Simplificada (IES) de 2012

Experiência em fornecimentos anteriores semelhantes ao
objecto do lote a que o concorrente se candidata, desde 1
de Janeiro de 2010 até à data da apresentação da
candidatura, avaliada com base em declarações emitidas
pelos clientes de acordo com o modelo definido. Só será
considerada para efeitos de avaliação da capacidade
técnica uma única declaração por cada cliente do
concorrente

Certificação de Qualidade para processos relacionados
com o objecto do procedimento
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Lote 1

40

Lote 2,3,4,7

20

Lote 6

15

Lote 5

10

Lote 1
Lote 2 a 5
Lote 6
Lote 7

Todos os
lotes

3 fornecimentos com valor unitário
mínimo de 50.000 €
3 fornecimentos com valor unitário
mínimo de 15.000 €
3 fornecimentos com valor unitário
mínimo de 20.000 €
3 fornecimentos com valor unitário
mínimo de 20.000 €

Normas NP EN ISO 9001:2000 ou ISO
14001
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4. Do procedimento para formação do Acordo Quadro

4.2.

Critério de ordenação de propostas e número de propostas a adjudicar

PM - Preço global ponderado dos bens de mobiliário:
n
Critérios de
ordenação das
propostas1

Todos os
lotes

Critério do
mais baixo
preço

PM   POi * PAi

Em que:

i 1

POi - ponderador do preço do bem i; PAi - preço proposto para o bem i, que inclui o valor
unitário de aquisição e o custo de montagem

Número de propostas
a adjudicar

Lote 1

12 melhores propostas

Lote 6.3

20 melhores propostas

Lote 2

8 melhores propostas

Lote 6.4

20 melhores propostas

Lote 3

8 melhores propostas

Lote 6.5

20 melhores propostas

Lote 4

8 melhores propostas

Lote 6.6

20 melhores propostas

Lote 5

8 melhores propostas

Lote 6.7

20 melhores propostas

Lote 6.1

20 melhores propostas

Lote 6.8

20 melhores propostas

Lote 6.2

20 melhores propostas

Lote 7

8 melhores propostas

Notas: 1) Os ponderadores por cada artigo poderão ser consultados do documento anexo <nome do documento>
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

5.1.

Aquisição ao abrigo do acordo quadro

As entidades adquirentes
identificam as necessidades
de aquisição de artigos de
mobiliário.
Identificação e
agregação de
necessidades

Adicionalmente, devem ser
concretizadas as condições
de fornecimento, de forma a
conferir maior conhecimento
das
especificidades
do
fornecimento
aos
cocontratantes

Concretização
obrigatória

Requisitos técnicos opcionais
Quantidades a adquirir por referência de artigo
Local de entrega
Condições do local de entrega (e.g. armazém térreo, andar, acessos)

Concretização
opcional

Planta da instalação
Plano detalhado de entregas
No caso dos bens para os quais os cocontratantes apresentaram mais que um artigo com
design diferente para a mesma referência, a indicação do artigo pretendido
Concretização de especificações técnicas face às necessidades especificas da entidade
Em caso de necessidade de continuidade de uma linha de mobiliário já existente, deverá
ser complementada a especificação do bem com os requisitos que asseguram a
harmonização da linha de mobiliário, podendo ser anexadas fotografias detalhando o bem
em causa

O procedimento lançado ao abrigo do acordo quadro é efectuado através de convite a todos os cocontratantes do(s) lote(s) que
compreendem os bens a contratar, nos termos do artigo 259.º do CCP.

Convite

O convite às entidades fornecedoras seleccionadas no acordo quadro, quando efectuado por entidades vinculadas ao SNCP, deve ser
feito, preferencialmente, por uma entidade agregadora, podendo ainda ser representada por outra entidade mandatada para o efeito
No convite, a entidade agregadora ou adquirente não pode fixar um prazo para apresentação das propostas inferior a 5 dias
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

5.2.

Apresentação de propostas

As propostas, que deverão ser constituídas por bens em conformidade com todas as especificações, requisitos e condições exigidas pelo
acordo quadro

Apresentação de
propostas

Os cocontratantes deverão apresentar para cada posição o bem que está inscrito no acordo quadro e detalhado no catálogo. Em caso de
terem inscrito mais que um bem para cada posição, apresentarão o bem seleccionado pela entidade, ou, caso esta não tenha procedido à
sua selecção, o bem que entenderem responder melhor às necessidades reflectidas no convite
Cumulativamente, e caso o entendam, os cocontrantes poderão apresentar uma proposta alternativa para um determinado bem, de forma
a responder de forma mais efectiva a especificações adicionais às reflectidas no acordo quadro, ou, para obterem um melhor
posicionamento no caso do modelo de adjudicação prever a avaliação da adequação técnica e funcional
As propostas apresentadas pelos cocontratantes nos procedimentos celebrados ao abrigo do acordo quadro não podem contudo
apresentar preços superiores aos apresentados nas propostas para a formação do mesmo.

As entidades adquirentes, ou os órgãos 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, podendo, caso considere relevante, recorrer ao requisito de
fornecimento que prevê a realização de testes de qualidade



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

Avaliação de
propostas

Negociação

A entidade adquirente responsável pelo convite pode recorrer à negociação ou ao leilão electrónico, nos termos previstos no CCP, para
melhorar as condições propostas pelos concorrentes.
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

5.3.

Critério de adjudicação

Disponibilização de dois modelos de adjudicação às entidades agregadoras / entidades adquirentes: Proposta
economicamente mais vantajosa e mais baixo preço, aumentando desta forma a flexibilidade das entidades nas aquisições
ao abrigo do Acordo Quadro.
Critérios de adjudicação
Critério do mais baixo preço

Possibilita à entidade adquirente valorizar somente o preço se todos os restantes requisitos estiverem de acordo
com as suas necessidades

Critérios obrigatórios

Proposta economicamente
mais vantajosa

Possibilita à entidade adquirente valorizar um
conjunto de critérios que garantam a adequação do
fornecimento às suas necessidades.

 Preço: Ponderação
mínima de 50%
 Adequação técnica e
funcional

Pelo menos um dos
seguintes factores

 Prazo de entrega
 Prazo de garantia
 Requisitos ambientais
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

5.3.

Critério de adjudicação

Proposta economicamente mais vantajosa

Adequação
Técnico
Funcional

O critério de Adequação Técnica e Funcional tem como objectivo possibilitar às entidades adquirentes a definição de critérios de
avaliação adequados às suas necessidades. Como exemplo:

•

Versatilidade, ergonomia, harmonia com mobiliário pré-existente

•

Tempo e janela de execução das actividades de montagem e/ou remoção de mobiliário usado (sempre que solicitado);

•

Níveis de serviço

Prazo de
Entrega

Permite às entidades adquirentes a valorização de prazos de entrega mais reduzidos

Prazo de
Garantia

Permite às entidades adquirentes a valorização de prazos e condições de garantia e de assistência técnica

Requisitos
ambientais

Permite às entidades adquirentes estabelecer critérios ambientais para a extracção da madeira ou fabrico do mobiliário
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5. Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

5.4.

Prazo de vigência, condições e prazo de pagamento

Prazo de
vigência dos
contratos

Os contratos de aquisição de bens que venham a ser efectuados ao abrigo do acordo quadro serão celebrados com uma
duração máxima de 2 (dois) anos a contar da data da sua assinatura, incluindo prorrogações.
Os contratos de fornecimento que venham a ser celebrados ao abrigo do acordo quadro podem produzir efeitos para além da
vigência do acordo quadro desde que não ultrapassem a duração prevista no número anterior.

As entidades adquirentes são exclusivamente responsáveis pelo pagamento dos contratos que celebrem
Condições e
prazo de
pagamento

O preço contratual é o que resultar da proposta adjudicada no procedimento celebrado ao abrigo do acordo quadro, não
podendo, em caso algum, ser superior ao preço do cocontratante publicado no CNCP
O prazo de pagamento é o que for normalmente praticado por cada entidade adquirente, nos termos da lei.
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6. Das principais modificações introduzidas relativamente à 2ª geração do
AQ-MOB
Na 2ª geração do AQ, prevê-se uma maior abrangência das necessidades de mobiliário das entidades adquirentes, tanto a
nível de profundidade dos artigos disponibilizados nos lotes já existentes, como a nível da inclusão de novos lotes de
mobiliário

Principais desafios da 1ª geração do AQ

Principais alterações propostas na 2ª geração do Acordo Quadro
1

Diversidade de artigos de forma a dar resposta a
necessidades especificas de algumas entidades
adquirentes

2
Abrangência de necessidades de outras famílias
de mobiliário transversais a diversas entidades
adquirentes

Famílias de
artigos
abrangidas pelo
actual AQ

 Alargamento
existentes

das

especificações

técnicas

dos

artigos

já

 Alargamento da gama de artigos disponíveis dentro do AQ
 Alargamento do AQ de modo a abranger novas famílias de
artigos representativas de necessidades transversais a diversas
entidades

Famílias de
artigos não
abrangidas pelo
actual AQ

 Introdução de mecanismos que facilitem a aquisição de
mobiliário para continuidade de linhas atuais

2ª Geração do AQ

1ª Geração do AQ
1
Lote 1

Lote 2

Lote 7

Mobiliário administrativo e
de escritório

Mobiliário de recepção e
zonas de atendimento

Estantes de arquivo e
armazenagem

2
Criação de novas
referências para os
lotes existentes no
actual Acordo
Quadro, conferindo
resposta a um maior
leque de
necessidades dentro
das famílias de
artigos já existentes
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Alargamento do AQ de modo a abranger novas famílias de artigos
representativas de necessidades transversais a diversas entidades
Lote 3

Mobiliário de refeitório

Lote 4

Mobiliário de auditório

Lote 5

Mobiliário hospitalar

Lote 6

Mobiliário escolar
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6. Das principais modificações introduzidas relativamente à 2ª geração do
AQ-MOB

Principais desafios da 1ª geração do AQ

Principais alterações propostas na 2ª geração do Acordo Quadro
Introdução de mecanismos que conferem maior flexibilidade na
escolha dos bens de mobiliário mais adequados quer tecnicamente
quer funcionalmente às necessidades dos Organismos:

Harmonização
dos
espaços
quando
é
necessário repor um artigo ou efectuar novas
aquisições para continuidade de espaços já
existentes
Flexibilidade de escolha de artigos dentro da
mesma família é limitada

Aumento da
flexibilidade na
oferta

Dificuldade na apresentação de uma proposta
adequada às especificações técnicas e
funcionais definidas pelas entidades adquirentes
– não existe a possibilidade de adequação da
oferta
Dificuldade na consulta do catálogo, tanto a nível
das especificações opcionais que devem ser
concretizadas no procedimento de celebração
de contrato ao abrigo do AQ, como a nível da
configuração do próprio bem proposto pelo
cocontratante

Clarificação do
modelo de
inscrição de bens
no AQ

Dificuldade em definir e avaliar a qualidade dos
artigos inscritos no AQ

Introdução de
critérios de
avaliação da
qualidade
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 Possibilidade dos cocontratantes inscreverem para alguns lotes
até 3 artigos com as mesmas especificações técnicas mas com
design distinto
 Possibilidade dos cocontratantes apresentarem propostas
alternativas nos procedimentos de formação de contratos ao
abrigo do AQ, de forma a responderem de forma mais efectiva
às necessidades das entidades adquirentes, em situações cujo
critério de adjudicação seja a da proposta economicamente mais
vantajosa (mantendo contudo as especificações técnicas
mínimas estabelecidas no AQ e respectivo peço máximo)

 Disponibilização pelos fornecedores de um catálogo suportado
por imagens gráficas de cada um dos bens
 Alteração do modelo de caracterização das especificações dos
diferentes bens, clarificando quais os requisitos opcionais

 Introdução de especificações, normas, testes e ensaios de
qualidade para parte dos bens do AQ
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6. Das principais modificações introduzidas relativamente à 2ª geração do
AQ-MOB

Principais desafios da 1ª geração do AQ

Principais alterações propostas na 2ª geração do Acordo Quadro

Preço mínimo do critério de adjudicação da
proposta economicamente mais vantajosa, não
permite destacar de forma efectiva critérios de
adequação técnica e funcional
Dificuldade em avaliar os custos de transporte
com base no custo por valor de encomenda

Adequação dos
critérios de
adjudicação

Ao ser avaliado o prazo de garantia no momento
de formação do AQ, é reduzida a capacidade de
densificação deste critério como meio de
obtenção de melhores condições negociais
durante a celebração de contratos

Dificuldade
dos
cocontrantantes
em
apresentarem a sua melhor proposta por não
conhecimento de todas as especificidades
associadas ao fornecimento

Redução de risco
no fornecimento

Dificuldade em apresentação de proposta com
prazos de 1 / 2 dias

Revisão do
modelo de
adjudicação

 Alteração da ponderação mínima do preço para 50% no critério
de adjudicação da proposta economicamente mais vantajosa
 Alteração da cotação dos custos de transporte conforme o
critério de adjudicação:
 Mais baixo preço: Entidade adquirente concretiza o plano
de entregas e o cocontratante apresenta o custo de
transporte para cada entrega
 Proposta economicamente mais vantajosa: Entidade
adquirente pondera o custo de transporte de acordo com
o modelo de custo definido (custo de transporte por
intervalo de preço de cada encomenda)
 Obrigatoriedade da apresentação de um prazo mínimo de
garantia, que poderá ser submetido à concorrência nos
procedimentos de celebração de contratos ao abrigo do AQ

No convite devem ser especificadas todos os requisitos do bem a
entregar, condições e local de entrega e todas as outras
informações necessárias a uma correcta avaliação por parte do
cocontratante
Introdução de regras para alteração das datas de entrega
previamente contratadas
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Estabelecimento de um prazo mínimo de 5 dias após a
apresentação do convite para que as entidades fornecedoras
possam apresentar a sua proposta
| 47

Índice

01.

Da Consulta Pública

02.

Dos Acordos Quadro e da Prossecução dos Objetivos da SNCP

03.

Da caracterização do Acordo Quadro

04.

Do procedimento para formação do Acordo Quadro

05.

Da celebração de contratos ao abrigo do Acordo Quadro

06.

Das principais modificações introduzidas relativamente à 1ª geração do AQ-MOB

07.

Dos conceitos gerais

© 2012 eSPap | Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P. | Direitos reservados.

| 48

7. Dos 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 acção de negociadores e especialistas de
elevada qualificação técnica, com vista à redução de custos para a Administração Pública;

•

Adopção 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. Dos 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, I. P., 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. Dos Conceitos gerais

Valores
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7. Dos 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.

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.
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.
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Juntos, partilhamos eficiência

