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Planeamento

Redução de custos

Desmaterialização

Fluidez e rapidez no tratamento do processo de compra

Requisitos regulatórios

Transparência

Acompanhamento de execução



Planeamento

Recolha das necessidades dos departamentos

Aprovação do plano de compras

Agregar as necessidades

Preparar o Orçamento





Redução de custos

Agregar necessidades iguais ou semelhantes num único 

procedimento

Definição de lotes

Histórico de compras por CPV / Fornecedores

Desagregação de necessidades

Planeamento de compras

Automatismos de previsão de compras







Desmaterialização

Ciclo da despesa totalmente digital

Planeamento de necessidades

Submissão de pedidos de compra

Aprovação hierárquica e condicional

Aprovação de documentos além dos oficiais (CE, etc.)

Assinaturas digitais e delegação de competências

Integração de NE por EDI com os fornecedores

Fatura eletrónica





Fluidez e rapidez no tratamento 
do processo de compra
Aprovação digital em qualquer dispositivo móvel

Notificações na aplicação e email

Acompanhamento na aplicação do estado do Processo

Sugestão CPV automática

Agregação de pedidos automatizada

Integração com plataformas de contratação pública 
Vortal/Saphety e Acin

Envio de notificações e NE automática

Atualização do estado do processo automatizado







Requisitos regulatórios

Controlo de montantes adjudicados de acordo com o 

Decreto-Lei n.º 111-B/2017 do CCP

Encomendas e documentos de despesa digitais de 

acordo com o artigo 299° do CCP / DL n.º111-B/2017

Emissão de mapas de contratação 8.3.2.1 e 8.3.2.2

SNC-AP – EC (Encargos Contratuais)

Comunicação Base.gov
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Transparência

Timeline do Processo

Identificação dos intervenientes

Toda a documentação está em formato digital

Notificação de necessidade e comunicação ao Base.gov





Acompanhamento de execução

Criação automática do Contrato

Perfil de Gestor do Contrato

Processos e contratos plurianuais com distribuição de 
encargos

Cronograma financeiro nos contratos

Controlo de documentos de despesa através das receções

Receções quantitativas e qualitativas

Avaliação de fornecedores

Portal do fornecedor
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> Aprovisionamento 

Pedidos de compra

Pedidos de compra de projetos

Aprovações

Gestão de parque habitacional

Gestão de ativos fixos

Pedidos de transferência de bens

Gestão de stocks

Pedidos de stock

Receção e expedição

Manutenção de infraestruturas e equipamentos

Pedidos de manutenção

Gestão de viaturas

Pedidos de viaturas

Apoio à receção de visitantes
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