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Orientação Técnica n.º 01/NPGSNCP/2021

Enquadramento: Decreto-Lei n.º 37/2007, de 19 de fevereiro, Regulamento n.º 330/2009, de 30 de julho e
Decreto Lei 117-A/2012, de 14 de junho.
Assunto: Centralização da categoria de papel | Iniciativas de agregação de necessidades para aquisição
centralizada.
Data: 08-06-2021

No âmbito das competências e atribuições conferidas pelo Decreto-Lei n.º 37/2007 de 19 de fevereiro,
pelo Regulamento n.º 330/2009, de 30 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 117-A/2012, de 14 de junho,
nomeadamente na alínea d) do n.º 4 do artigo 3.º, deste último, e no que se refere à definição,
desenvolvimento e implementação de estratégia de compras e negociação para as aquisições
centralizadas, a eSPap, I.P., irá assumir a realização de um procedimento centralizado para a
contratação do fornecimento, durante o ano de 2022, de papel para fotocópia e impressão para as
entidades compradoras vinculadas e voluntárias que integram o Sistema Nacional de Compras Públicas
(SNCP).
1. Contratação centralizada de papel

São elegíveis, para efeitos de contratação centralizada a realizar em 2021, as necessidades cujos
contratos em execução terminem a sua vigência até 31 de dezembro de 2021. Os contratos de
fornecimento de papel de fotocópia e impressão que resultarão dos procedimentos centralizados a
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conduzir pela eSPap, I.P., terão a duração contratual de um único ano económico, de 1 de janeiro de
2022 a 31 de dezembro de 2022, sem possibilidade de renovação.

2. Necessidades não elegíveis para as iniciativas de contratação a realizar em 2021

Não são elegíveis as necessidades:
•

Cujos contratos em execução possuam uma cláusula de renovação, para o ano de 2022, que a
entidade adquirente pretenda acionar;

•

Que tenham sido objeto de uma portaria de extensão de encargos publicitada ou cujo processo
de aprovação esteja em curso; e/ou

•

Cujo início pretendido de execução contratual decorra em data posterior a 1 de janeiro de
2022.

3. Abrangência das iniciativas de centralização de papel

O procedimento centralizado para o fornecimento de papel para fotocópia e impressão para 2021 que
a eSPap, I.P. irá desenvolver destina-se a todas as entidades compradoras vinculadas e voluntárias que
integram o SNCP que necessitarão de desenvolver novos procedimentos de contratação para o ano de
2022.
As entidades que integrem este procedimento poderão deste modo beneficiar das vantagens
decorrentes da adoção de procedimentos centralizados, designadamente as poupanças geradas pelo
efeito de escala e a redução dos custos administrativos associados à preparação e tramitação de
procedimentos de contratação.

4. Prazo para a manifestação de necessidades

As entidades que reúnam as condições de elegibilidade indicadas no n.º 1, deverão manifestar as suas
necessidades, relativas ao fornecimento de papel para fotocópia e impressão, até ao dia 25 de junho
de 2021.
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5. Modo de manifestação de necessidades

•

A manifestação de necessidades será realizada através da ferramenta de agregação de
necessidades (FAN) disponibilizada em (https://cncp.espap.gov.pt/);

•

Deverão ser indicadas as quantidades pretendidas para o ano de 2022 por cada uma das
tipologias de papel existentes no AQ-PAPEL-2020 que cada entidade pretender contratar;

•

As necessidades deverão ser indicadas em resmas (ou blocos, para a tipologia P14), devendo
respeitar as quantidades mínimas de venda (ou seja, deverão ser indicadas em múltiplos da
quantidade mínima de venda indicada no formulário para cada tipologia);

•

Deverá ser adicionalmente indicado, na coluna “Valor”, o valor contratual estimado (sem IVA)
para a necessidade inscrita relativamente a cada tipologia de papel;

•

Cumulativamente, deverá ser indicado no ficheiro disponível na área “Documentos” do
formulário, o local ou locais de entrega pretendidos;

•

As quantidades indicadas para o ano de 2022 poderão ser entregues de forma parcelar, cf. n.º
2 do artigo 16.º do Caderno de Encargos do acordo quadro, respeitando-se a entrega mínima
de 50 euros.

6. Informação adicional e suporte

•

Acesso à FAN: através do CNCP / Módulo Necessidades (https://cncp.espap.gov.pt/)

•

Solicitação de credenciação de utilizadores: através do SAC (https://sac.espap.pt/sac/Geral/)
Os utilizadores deverão ter acesso às seguintes aplicações:
- Catálogo Nacional de Compras Públicas (CNCP) – Perfil Entidade
- Ferramenta de Agregação de Necessidades (FAN) – Perfil Entidade

•

Esclarecimento de dúvidas relativas ao procedimento centralizado: aq-papel@espap.gov.pt

•

Questões relativas aos acessos ao módulo de Necessidades do CNCP: sac@espap.gov.pt

•

Manual de utilização do SAC: disponível aqui.

•

Manual de utilização da FAN: disponível no CNCP | área Documentos | Documentos gerais e
aqui.
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