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1 Características Plataforma SaphetyGov  - Contratação Pública 

A Plataforma SaphetyGov, está estruturada de acordo com os diversos tipos de 

procedimentos de formação dos contratos públicos, contemplando todas as suas fases e 

formalidades necessárias, conforme definidas no Código dos Contratos Públicos (CCP) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro e pela Lei 96/2015 de 17 de Agosto, 

que regula a disponibilização e a utilização das plataformas eletrónicas de contratação 

pública. 

 

1.1 Entidades Adjudicantes e Operadores Económicos  

Serviços Base 

A. Requisitos Gerais 

A.1. Funcionais 

1) Assegura que a plataforma está estruturada de acordo com todos os tipos de procedimentos de 
formação dos contratos públicos, contemplado todas as suas fases e formalidades necessárias, 
conforme definidas no Código dos Contratos Públicos (CCP). 

2) Considera, entre outros, os seguintes macro processos: 
i. Abertura, aprovação, convite/publicação, publicitação e esclarecimentos sobre as 

peças do procedimento; 
ii. Elaboração, receção e abertura de propostas; 
iii. Negociação, avaliação e esclarecimentos sobre as propostas; 
iv. Relatório preliminar, audiência prévia, relatório final, adjudicação e habilitação. 

3) Garante que a componente não pré-preenchida do relatório de formação do contrato e do 
relatório de contratação é objeto de introdução de dados a partir da plataforma, por forma a cumprir 
o disposto no artigo 8º da portaria 701-E/2008. 

4) Permite o preenchimento automático de campos comuns às várias peças de um mesmo 
procedimento. 

5) Possibilita a preparação na plataforma dos documentos de forma faseada, quer online quer 
offline, suportando também a submissão eletrónica de documentos. 

6) Disponibiliza campos de texto livre para a inclusão de observações relativas às peças 
procedimentais, nomeadamente nos mapas de apresentação de propostas. 

7) Reduz a probabilidade de erros através da definição de precedências obrigatórias no fluxo do 
processo. 

8) Valida o preenchimento dos campos relativos à informação requerida, segundo o disposto na 
Lei. Valida ainda adicionalmente o formato dos restantes campos, nomeadamente dos relativos a 
datas. 



saphety.com 

9) Lista e ordena os procedimentos de contratação iniciados, indicado o tipo de procedimento, a 
entidade adquirente, o centro de custo, o objeto, o preço base (se existir), o estado do 
procedimento, o prazo para pedidos de esclarecimentos, o prazo para entrega, os candidatos, os 
concorrentes e os adjudicatários. 

10) Disponibiliza a lista de procedimentos adjudicados, indicando o tipo de procedimento, a 
entidade, o centro de custo, o objeto, o anúncio, o valor, a data de adjudicação e a data prevista 
para o final da prestação contratada e lista de concorrentes e permitir a sua ordenação. 

11) Disponibiliza a lista de procedimentos cancelados/anulados/invalidados, indicando o tipo de 
procedimento, o centro de custo, o objeto, o anúncio, a data de 
cancelamento/anulação/invalidação, o motivo e a lista de concorrentes, caso exista e permitir a 
sua ordenação. 

12) Permite o acesso ao registo de atividades realizadas nas diversas etapas do procedimento, 
com possibilidade de definir notificações automáticas de eventos. 

13) Disponibiliza um sistema de alertas por e-mail das ações necessárias em cada fase do 
procedimento para todos os intervenientes. 

A.2. Técnicos 

14) Regista na plataforma os recibos relativos a notificações efetuadas por correio eletrónico. 

15) Emite recibo eletrónico com timestamping qualificado em todas as ações efetuadas. 

16) Disponibiliza graficamente a indicação, por procedimento, dos prazos estabelecidos e do 
período de tempo decorrido desde o início do mesmo, tendo por base a hora oficial portuguesa. 

17) Disponibiliza uma compilação de perguntas frequentes (FAQ’s) para apoio aos interessados, 
candidatos, concorrentes e entidades adjudicantes. 

18) Garante a disponibilidade global da solução em 99,8%. 

19) Disponibiliza suporte técnico, podendo este ser efetuado por e-mail e por telefone no horário 
das 09 às 19h dos dias úteis. 

20) Garante que, em caso de indisponibilidade, é efetuado o redireccionamento para página que 
avisa da indisponibilidade, indicando os motivos e o prazo previsto para reposição. 

21) Avisa com um mínimo de 10 dias úteis de antecedência, os utilizadores registados e com 
procedimentos a decorrer, de intervenções futuras ou indisponibilidade programada da plataforma. 

22) Garante o backup diário da informação residente na plataforma. 

23) Garante a existência de centro alternativo para recuperação em caso de indisponibilidade, com 
ativação num prazo de 24 horas. 

B. Na ótica do Adjudicante 

B.1. Funcionais 

B.1.1. Autenticação 

24) Permite a autenticação individual com recurso a user e password. 

25) Possibilita a alteração periódica de password. 

B.1.2. Gestão de fornecedores 
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26) Possibilita a obtenção de listagem de todos os fornecedores registados na plataforma, por 
código CPV ou outra classificação, e a filtragem daqueles que já concorreram a procedimentos da 
Entidade Compradora. 

27) Possibilita a verificação do saldo acumulado por fornecedor/objeto do contrato e tipo de 
procedimento para intervalos de tempo indicados. 

28) Permite a exportação de listagens em formato Excel com os dados referidos nos dois pontos 
anteriores. 

29) Garante a inserção de um fornecedor não registado na plataforma num prazo não superior a 
1 dia útil. 

B.1.3. Criação e caracterização do procedimento 

30) Permite o registo da data de autorização de abertura do procedimento e número do respetivo 
documento. 

31) Garante, aquando da criação de um procedimento, a existência de campos disponíveis para 
a inserção de informação específica da Entidade Compradora, nomeadamente referência a 
documentos do ERP e Gestão Documental. 

32) Possibilita a importação/exportação do formulário de proposta em formato Excel. 

33) Disponibiliza a vista integral do procedimento tal como será disponibilizada aos interessados. 

34) Possibilita a realização de documentos utilizados noutros procedimentos. 

35) Faculta documentos pré-definidos (templates). 

36) Permite retificações, adiamentos (de todas as datas e prazos previstos na Lei) e 
cancelamentos de procedimentos pelo Júri e/ou Órgão competente para a decisão de contratar. 

37) Diferencia os elementos do júri (presidente, vogais efetivos e vogais suplentes). 

38) Permite a definição de formas de organização dos documentos, constantes das propostas a 
submeter pelos interessados, incluindo a identificação do concorrente e do documento submetido. 

39) Define fatores e subfactores de avaliação por procedimento (atribuição de ponderadores). 

40) Densifica os fatores e subfactores de avaliação e disponibilizar ferramentas de cálculo dos 
critérios. 

B.1.4. Publicação das peças procedimentais 

41) Garante as condições necessárias para o envio dos anúncios e relatórios para o Diário da 
República eletrónico, para o Portal dos Contratos Públicos e para o Instituto da Construção e do 
Imobiliário, I.P., conforme previsto na lei. 

42) Possibilita a edição da informação referida no ponto anterior. 

43) Permite, para efeitos da descrição sumária do objeto do contrato (anexo III do Código dos 
Contratos Públicos), a seleção do nível do CPV. 

B.1.5. Pedidos de esclarecimento/Erros e omissões 

44) Possibilita a notificação, leitura e resposta aos pedidos de esclarecimentos/erros e omissões 
efetuados pelos interessados. 

45) Permite a publicação das respostas aos pedidos de esclarecimento/erros e omissões em 
formato pdf. 

46) Permite a exportação dos pedidos de esclarecimentos/erros e omissões em formato editável, 
devidamente numerados com identificação do interessado e com a data e hora de submissão. 
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B.1.6. Receção, abertura e avaliação das candidaturas 

47) Garante que as propostas só serão desencriptadas após abertura por todos os elementos do 
júri. 

48) Disponibiliza as propostas a todos os concorrentes após a sua desencriptação. 

49) Elabora e possibilita a exportação de tabela comparativa das propostas efetuadas tendo por 
base os fatores e subfactores de avaliação e requisitos obrigatórios definidos no início do 
procedimento. 

50) Exporta, em formato editável, a totalidade dos elementos das propostas. 

51) Exporta, em formato não editável, a informação que consta no ponto anterior. 

52) Disponibiliza template de relatório preliminar permitindo o preenchimento automático de 
informação das propostas e dos critérios de avaliação definidos no procedimento. 

53) Importa relatórios preliminares para a plataforma. 

B.1.7. Leilões/Negociação 

54) Identifica os atributos da proposta passíveis de serem objeto de negociação. 

55) Possibilita negociação aberta ou fechada. 

56) Possibilita a realização de leilões eletrónicos invertidos mono e multivariáveis. 

57) Possibilita a realização de leilões eletrónicos invertidos com ronda única ou várias rondas. 

58) Possibilita a realização de negociações seguindo os modelos de leilão invertido, entre outros: 

i. Inglês; 

ii. Holandês; 

iii. Japonês; 

iv. Americano; 

v. Proposta fechada. 

59) Disponibiliza template de ata da negociação com preenchimento automático pela plataforma. 

B.2.2. Auditabilidade 

60) Possibilita a auditoria a todos os procedimentos da Entidade Compradora em qualquer 
momento da utilização da Plataforma. 

61) Regista, por procedimento, todas as ações efetuadas, com identificação do responsável, da 
data/hora da ação e do estado, permitindo ainda a respetiva consulta. 

62) Permite ordenar a informação referida no ponto anterior por qualquer um dos campos. 

63) Permite a disponibilização de relatórios por procedimento e por concorrente com base no 
registo de atividades, por solicitação do Júri, para prestar esclarecimentos de dúvidas/reclamações 
processuais. 

B.2.3. Segurança 

B.2.3.1. Gestão de acessos 
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64) Permite a criação e gestão hierárquica de utilizadores pela Entidade Compradora, 
apresentando no mínimo os seguintes perfis de segurança (ou semelhantes): Auditor; Key user; 
Comprador; Júri. 

B.2.3.2. Assinaturas digitais 

65) Permite a assinatura eletrónica das peças produzidas ou disponibilizadas pelos vários 
intervenientes no processo. 

66) Permite dupla assinatura de todos os documentos relativos ao procedimento. 

B.2.3.3. Confidencialidade 

67) Permite a comunicação pelo júri das decisões relativas à classificação de documentos da 
proposta. 

68) Permite ao júri alterar a classificação de documentos da proposta. 

69) Garante que os documentos classificados não são disponibilizados aos outros concorrentes. 

70) Garante a existência permanente de uma cópia inalterada das propostas encriptadas. 

B.2.4. Extração de Informação 

71) Permite a exportação, em qualquer momento, para um formato XML e XLS de toda a 
informação residente na plataforma. 

C. Na ótica do Fornecedor 

C.1. Funcionais 

72) Disponibiliza ao concorrente informação sobre as ações efetuadas no âmbito do procedimento, 
com indicação de cada ação e da data/hora da sua realização. 

73) Permite o acesso aos Anúncios de Abertura, de Retificação, de Adjudicação, bem como aos 
Relatórios Preliminar e Final, em formato pdf. 

C.1.1. Registo na plataforma 

74) Facilita o acesso à informação necessária ao pedido/atualização de registo. 

75) Possibilita a consulta dos dados de registo. 

C.1.2. Pedido de esclarecimentos/ Erros e omissões 

76) Carrega os pedidos de esclarecimentos/erros e omissões de forma unitária, com registo da 
data/hora e identificação do concorrente que colocou a questão. 

C.1.3. Entrega das propostas 

77) Possibilita a submissão dos documentos que constituem a proposta de acordo com a 
organização estabelecida pela entidade adjudicante. 

78) Permite o preenchimento online de todos os formulários da proposta. 

79) Permite que o fornecedor solicite ao júri a classificação de documentos da proposta. 

80) Distingue, aquando da submissão de propostas, os documentos classificados dos restantes e 
garante que os primeiros não ficam disponíveis para os outros concorrentes. 
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1.2 Entidades Adjudicantes 

Serviços Avançados 

1.2.1 Tratamento de Erros e Omissões  

Este modulo adicional à Plataforma SaphetyGov, permite que os Fornecedores reportem 

diretamente à Matriz/Mapa de Quantidades os Erros e Omissões, permitindo depois à 

Entidade Adjudicante gerir a informação recebida, encaminhá-la para os seus Projetistas ou 

Consultores. 

Após colocar o resultado da sua análise no mapa, é efetuado o upload do ficheiro para a 

plataforma, sendo que o mesmo atualiza automaticamente o Mapa/Matriz de Quantidades no 

procedimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Impugnação Administrativa  

Este módulo adicional à Plataforma SaphetyGov, permite que os Fornecedores possam 

impugnar o procedimento de acordo com os artigos 267.º e seguintes do DL 18/2008 de 29 

de Janeiro. 
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1.2.3 Integrações com ERP 

A Plataforma SaphetyGov poderá ser integrada com o ERP da Entidade Adjudicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4 Serviço de Leilões Eletrónicos  

A Saphety têm ao dispor um serviço de Leilões Eletrónicos, que integra as seguintes fases:  

Criação/Parametrização; Formação de fornecedores; Monitorização e Relatório de Leilão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais Informações sobre estes serviços, por favor contacte: sales@saphety.com 

mailto:sales@saphety.com
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1.3 Operadores Económicos 

Serviços Avançados 

1.3.1 Serviço de Selos Temporais  

Sendo um requisito legal no âmbito da contratação pública, é necessário que os fornecedores 

possam adquirir este serviço de forma a poderem efetuar determinadas ações na plataforma 

SaphetyGov, garantindo a data e hora bem como a integridade dos dados que forem 

submetidos. http://campaigns.saphety.com/selos-temporais-creditos.html 

 

1.3.2 Certificados Digitais 

A oferta de certificados digitais que a Saphety apresenta, tem como objetivo garantir a 

segurança e a confidencialidade de documentos, transações eletrónicas e informações 

enviadas via internet. http://www.saphety.com/pt-PT/store/certificados/ 

 

1.3.3 Alerta de Negócios 

Este serviço permite beneficiar de um sistema de alertas sobre todas as oportunidades de 

negócios associadas a anúncios de procedimentos de contratação pública, diariamente, a 

nível nacional e europeu. 

http://www.saphety.com/pt-PT/solucoes/p2p/e-contracting/alerta-de-negocios/ 

 

1.3.4 Assistência Técnica 

Serviço de instalação das aplicações necessárias para a correta utilização da plataforma 

SaphetyGov, para sistema operativo Microsoft Windows. Este serviço é realizado 

remotamente de uma forma rápida e sem necessidade de deslocação de um técnico às 

instalações do cliente. 

http://www.saphety.com/pt-PT/suporte/servicos/assistencia-tecnica/ 

 

1.3.5 Apoio a Procedimentos 

Serviço realizado remotamente e em tempo real a todas as entidades fornecedoras, que 

queiram acompanhamento e apoio nos diversos processos de resposta a procedimentos para 

apresentação da sua proposta. 

http://www.saphety.com/pt-PT/suporte/servicos/apoio-procedimentos/ 

 

Para mais Informações sobre estes serviços, por favor consulte: 

http://www.saphety.com/pt-PT/store 
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