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I – ÂMBITO 

♦ Engloba as atividades desenvolvidas para a sustentabilidade do funcionamento da ESEP no que se refere a 

aquisição de bens, serviços e empreitadas de obras públicas.  

II – OBJETIVOS 

♦ Aplicar os princípios e regras para a aquisição de bens, serviços e empreitadas de obras públicas.  

♦ Estabelecer modos de seleção e avaliação dos fornecedores. 

♦ Garantir um stock organizado e sem roturas. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

♦ Compras – aquisição de um bem ou serviço mediante pagamento, ao melhor preço possível tendo em conta a 

relação preço/qualidade.  

♦ Stock – quantidade de existências/reserva em armazém. 

♦ Stock mínimo – quantidade mínima definida para cada produto. 

♦ Fornecedor – entidade/organização que fornece ou se obriga a fornecer provisões de bens ou serviços. 

♦ Peças procedimentais – modelos/documentos que constituem o processo de aquisição. 

♦ Código dos contratos públicos – legislação que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o 

regime substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo. 

B – ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

♦ A necessidade de bens, serviços ou empreitadas de obras públicas pode surgir aquando da execução de ações 

previstas no plano anual de atividades, do orçamento ou das atividades correntes da ESEP. 

♦ A realização da aquisição de bens, serviços e empreitadas de obras públicas obedece aos princípios e normas 

estabelecidas na legislação em vigor. 

♦ As necessidades internas devem ser manifestas por e-mail para o CGR-AP e em caso de produtos dos laboratórios 

para a coordenadora dos mesmos. 

♦ Quando os bens requisitados existem nos armazéns, o mesmo deve ser fornecido de acordo com os dias 

estipulados para o efeito. 

♦ No caso de inexistência de bens, ou no caso de prestação de serviços, os trabalhadores devem especificar as 

quantidades e especificações técnicas e, se possível, uma estimativa do preço de mercado. 

♦ De acordo com o regulamento do fundo de maneio só deverá recorrer-se aos Fundos de Maneios (FM) para 

despesas de pequeno montante, que devam ser pagas a dinheiro e/ou no ato de compra (as vulgarmente 

designadas “faturas simplificadas”). 

a) Consideram-se de pequeno montante as despesas de valor igual ou inferior a 300 euros. 

b) Está vedado aos titulares de FM o pagamento de despesas de montante superior. 

c) Para efeitos da determinação do limite fixado na alínea a), considera-se integrado numa mesma despesa o 

conjunto de despesas da mesma natureza (com a mesma classificação económica), realizadas com o mesmo 

fornecedor e num intervalo de trinta dias de calendário. 
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♦ No caso de empreitadas de obras públicas deve existir um projeto prévio elaborado por entidade competente e 

ficar definido e atribuída a competência para fiscalizar a obra, quando aplicável. 

♦ No caso de procedimento de aquisição por acordo quadro, é obrigatório convidar a participar no procedimento de 

aquisição, todos os constantes do respetivo acordo quadro.  

♦ Para casos não previstos e esporádicos, a decisão de adjudicação, pode ser feita sobre a fatura ou documento 

equivalente, dado tratar-se de carácter urgente pela necessidade de dar resposta imediata às necessidades dos 

clientes internos e externos. Neste caso deve ser preenchido o modelo (MOD.88) de comunicação de aquisições 

excecionais. 

♦ No concurso público qualquer fornecedor pode concorrer.  

♦ A seleção dos fornecedores a convidar para procedimentos por ajuste direto simplificado ou geral deve ser 

efetuada com base na lista de fornecedores qualificados decorrente da seleção e avaliação dos fornecedores 

descrito na IT.07. 

IV – RECURSOS  

♦ NP EN ISO 9001. 

♦ Manual de gestão da qualidade; 

♦ Plataforma e acessos da CNMI; 

♦ Plataformas de compras eletrónicas; 

♦ Manuais das plataformas; 

♦ Assinaturas digitais; 

♦ Módulo Gestão de Tesouraria – Primavera; 

♦ Módulo Contabilidade – Primavera; 

♦ Módulo Gestão de Stocks – Primavera; 

♦ Lista de fornecedores qualificados. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Identificar e comunicar via e-mail para o serviço competente a 

necessidade do bem, serviço ou empreitada de obras públicas. 
Órgãos de gestão/trabalhadores 

2. Avaliar a existência das disponibilidades, em armazém, dos bens 

requisitados. 

Trabalhador do CGR-AP ou pessoal afeto 

aos laboratórios, consoante o tipo de 

material 

3. Entregar nos serviços/gabinetes nos dias e prazos estipulados o 

material requisitado existente em armazém, caso exista em stock. 
Trabalhador do CGR-AP 

4. Verificar da urgência a necessidade e, se preencher os requisitos 

do regulamento do fundo de maneio, adquirir o bem/serviço via 

utilização do fundo de maneio (MOD.64, MOD.65 e MOD.66). 

Trabalhador do CGR-AP 

5. Requisitar em modelo próprio (MOD.49), os serviços ou os bens 

que não constem da listagem dos “materiais” existentes em stock.  
Requerente 
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Ação Responsabilidade 

6. Elaborar a informação de abertura e o pedido de cabimento no 

MOD.51, caso se trate de um ajuste direto simplificado e geral, ou 

no MOD.52, no caso de acordo quadro e concurso público e, de 

acordo com o estipulado no Código dos Contratos Públicos (CCP). 

Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

7. Abrir processo de despesa, efetuar o cabimento e anexar aos 

documentos produzidos em 6. De seguida, enviar para aprovação. 

Trabalhador do CGR-AP ou trabalhador do 

CGR-COC 

8. Elaborar as peças procedimentais consoante o tipo de 

procedimento adotado e enviar para aprovação: 

Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

8.1. Ajuste direto simplificado (ADS): 

8.1.1. O convite (MOD.53). 

8.2. Ajuste direto geral (ADG): 

8.2.1. O convite (MOD.53); 

8.2.2. O caderno de encargos para aquisição de bens ou 

serviços (MOD.55) ou o caderno de encargos para 

empreitada de obras públicas (MOD.56), de acordo com 

o tipo de bem. 

8.3. Acordo quadro (AQ): 

8.3.1. O convite (MOD.53); 

8.3.2. O caderno de encargos para aquisição de bens ou 

serviços (MOD.55). 

8.4. Concurso público (CO): 

8.4.1. Enviar o anúncio para Diário da república; 

8.4.2. Preencher o programa do concurso (MOD.54); 

8.4.3. Elaborar o caderno de encargos para aquisição de bens 

ou serviços (MOD.55) ou o caderno de encargos para 

empreitada de obras públicas (MOD.56), de acordo com 

o tipo de bem. 

9. Aprovar o cabimento e as peças procedimentais. Órgão de gestão de acordo com despachos 

de delegação de competências 

10. Proceder à libertação do cabimento caso o despacho seja 

indeferido ou proceder em conformidade com o despacho exarado.  

Trabalhador do CGR-AP ou trabalhador do 

CGR-COC 

11. Colocar as peças procedimentais nas respetivas plataformas 

eletrónicas, caso se esteja perante um ADG ou um AQ, ou, enviar 

via e-mail caso se trate de um ADS. 

Trabalhador do CGR-AP  

12. Enviar o anúncio de concurso público para a Casa Nacional da 

Moeda e Imprensa (CNMI) através da sua colocação na plataforma 

disponibilizada para esse fim, caso se esteja perante um CP. 

Trabalhador do CGR-AP ou CGR-RH 

13. Colocar as restantes peças procedimentais do CP na plataforma 

eletrónica. 
Trabalhador do CGR-AP 
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Ação Responsabilidade 

14. Responder aos pedidos de esclarecimentos, erros e omissões e 

decidir sobre prorrogação da data de abertura das propostas em 

conformidade com o estipulado no CCP. 

Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

15. Abrir e analisar as propostas.  Trabalhador dos serviços ou gabinetes ou 

júri do respetivo procedimento (no caso de 

CP ou ADG ou AQ com convite a mais que 

um concorrente) 

16. Elaborar, assinar e colocar em plataforma eletrónica o relatório 

preliminar (MOD.57). 

Trabalhador dos serviços ou gabinetes ou 

júri do respetivo procedimento (no caso de 

CP ou ADG ou AQ com convite a mais que 

um concorrente) 

17. Elaborar as atas do procedimento concursal (MOD.59), caso os 

concorrentes usem do direito à audiência prévia. 
Júri do respetivo procedimento 

18. Elaborar, assinar e colocar em plataforma eletrónica o relatório final 

fundamentado, no qual pondera as observações dos concorrentes 

efetuadas ao abrigo do direito de audiência prévia, mantendo ou 

modificando o teor e as conclusões do relatório preliminar, 

podendo, ainda, propor a exclusão de qualquer proposta 

(MOD.58). 

Trabalhador dos serviços ou gabinetes ou 

júri do respetivo procedimento (no caso de 

CP ou ADG ou AQ com convite a mais que 

um concorrente) 

19. Elaborar as atas de procedimento concursal (MOD.59), quando do 

relatório final resulte uma alteração da ordenação das propostas 

constante do relatório preliminar e caso os concorrentes usem do 

direito à audiência prévia. 

Júri do respetivo procedimento 

20. Solicitar envio/colocação em plataforma eletrónica dos 

documentos de habilitação. 
Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

21. Analisar a validade dos documentos de habilitação. Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

22. Elaborar proposta de adjudicação e de autorização para a 

realização da despesa (MOD.60) e enviar para aprovar. 
Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

23. Elaborar minuta de contrato (MOD.61), caso se aplique, e enviar 

para aprovar. 
Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

24. Efetuar compromisso. Trabalhador do CGR-AP ou CGR-RH 

25. Adjudicar em plataforma eletrónico caso seja um ADG, AQ ou CP, 

ou elaborar e enviar via e-mail nota de encomenda (MOD.63) caso 

seja um ADS. 

Trabalhador do CGR-AP 

26. Rececionar cauções, quando aplicável. Trabalhador do CGR-AP 

27. Elaborar o auto de consignação (MOD.68.), agendar com o 

concorrente a data para assinar o referido auto e acordar a data do 

início da obra, no caso de empreitada de obras públicas. 

Trabalhador do CGR-AP 

28. Assinar o auto de consignação; Presidente e adjudicatário 



 

 

Elaborado por: 
Manuela 
Martins e Carla 
Borges 

Data: 
20/10/2014 

Verificado por: 
Virginia Moreira 
 
 

Data: 
06/05/2015 

Aprovado por: 
Presidente 

Data: 
17/09/2015 

MOD.12.00   

PROCEDIMENTO GERAL 
Aquisição de bens, serviços e 
empreitadas de obras públicas 

Código: PG.07 
Revisão: 0 
Página 5 de 7 

Ação Responsabilidade 

29. Assinar e colocar o contrato (MOD.62) em plataforma eletrónica, 

caso se aplique. 

Presidente e representante legal do 

concorrente 

30. Rececionar e avaliar a conformidade dos bens/serviços. Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

diferente do envolvido no processo de 

aquisição 

31. Fiscalizar e proceder à receção provisória da obra de empreitadas 

públicas (entrega definitiva só no final do período de garantia). 

Entidade indicada no respetivo Caderno de 

encargos 

32. Devolver o bem caso não esteja conforme; preencher o modelo de 

não conformidades (MOD.35) e segregar para a zona de “produto 

não conforme”. 

Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

33. Conferir a fatura. Trabalhador dos serviços ou gabinetes 

34. Reportar a informação dos procedimentos de aquisição realizados 

na BaseGOV e eSPAP. 
Trabalhador do CGR-AP 

35. Fazer a avaliação/acompanhamento dos fornecedores/contratos. Trabalhador do CGR-AP 

36. Atualizar a lista dos fornecedores qualificados. Trabalhador do CGR-AP 
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VI – FLUXOGRAMA 
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VII - DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

♦ Despachos de delegação de competências.  

♦ Regulamento do fundo de maneio. 

♦ IT.07 – Seleção e avaliação de fornecedores. 

♦ MOD.35 – Relatório não conformidade, ações corretivas e preventivas. 

♦ MOD.49 – Requisição interna para a aquisição de bens/ serviços/ empreitadas. 

♦ MOD.51 – Informação de abertura e pedido de cabimento por ajuste direto simplificado ou geral. 

♦ MOD.52 – Informação de abertura e pedido de cabimento por acordo quadro ou concurso público. 

♦ MOD.53 – Convite para apresentação de proposta. 

♦ MOD.54 – Programa do concurso público. 

♦ MOD.55 – Caderno de encargos para aquisição de bens/ serviços. 

♦ MOD.56 – Caderno de encargos para empreitada de obras públicas. 

♦ MOD.57 – Relatório preliminar de procedimento concursal. 

♦ MOD.58 – Relatório final de procedimento concursal. 

♦ MOD.59 – Ata de procedimento concursal. 

♦ MOD.60 – Proposta de adjudicação e de autorização para realização da despesa. 

♦ MOD.61 – Minuta de contrato. 

♦ MOD.62 – Contrato – aquisição de bens/serviços ou empreitadas de obras públicas. 

♦ MOD.63 – Nota de encomenda. 

♦ MOD.64 – Pedido de atribuição de fundo de maneio. 

♦ MOD.65 – Autorização para a realização da despesa de fundo de maneio. 

♦ MOD.66 - Guia de entrega de documentos de despesa pagas por fundo de maneio. 

♦ MOD.68 – Auto de consignação de empreitada de obras públicas.  

♦ MOD.88 – Comunicação de aquisições excecionais. 


