
General Terms and Conditions | ComprasPT Platform

1. SCOPE AND OBJECT
The present general  terms and conditions aim to regulate the terms which rule the use and provision  of
services of  the  e-procurement platform – ComprasPT (www2.compraspt.com).
ComprasPT is managed by MIROMA – Serviços de Gestão de Participações Lda. which holds all intellectual
property rights to this platform.
The present terms and conditions must be read by all users before access to the platform.
When  joining ComprasPT services, the customer declares to have knowledge, to understand and accept all
the general terms written in this document.

2. CONDITIONS OF ACCESS
ComprasPT provides a full range of services which include the access to all features needed when operating
in this platform, along with the development of procedures referring pre- public contracts, free of charge to
the Economic Operator.
The customer must appoint a user to represent the customer and to be responsible for administrative,
technical and financial matters related to the use of the platform and management of digital certificates. The
access to the platform is granted when the customer carries out the registration and these data are
confirmed and validated.
To access to ComprasPT platform you login using the user digital certificate.

3. SERVICS
ComprasPT provides a full range of services which include the access to all features needed when operating in this 
platform, along with the development of procedures referring pre- public contracts, namely:

a) Access to procedures and to procedures pieces which have been published;
b) Messages sending through the electronic platform;
c) E-mail’ messages to all intervening in the procedure, whenever this kind of communication be a

legal obligation;
d) Request for clarification and lists of errors and omissions;
e) Applications, proposals and solutions submission;
f) Charges in pre-trial hearings;
g) Complaints and challenges;
h) Procurement decision;
i) Qualification documents delivery;
j) Display of all messages and notices created by contracting entities and to which you are able to

access to, permitted by law.

The access to the ComprasPT services is granted to the Economic Operators registered in this platform.

4. ADITIONAL SERVICES AND TECHNICAL SUPPORT
ComprasPT provides customer service and technical support, continuously, in working days. The users service
is assured through different communication channels: telephone, email and online chat.

5. Segurança
A plataforma ComprasPT segue métricas e standards de segurança, integridade e disponibilidade de informa
ção ao mais alto nível. Estando devidamente enquadrada com as best practices e normas de segurança interna-
cionais ISO/IEC 27002/27001, CobiT, NIST, Sarbanes-Oxley, ITIL e Basileia II, assegura um real valor acrescenta-
do a toda a comunidade de utilizadores.

6. Utilização da Plataforma ComprasPT
A ComprasPT responde às necessidades impostas pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, que aprova o 
Código dos Contratos Públicos, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 278/2009 de 2 de Outubro e com as 
alterações produzidas pelo Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de Julho e pela Lei n.º 96/2015 de 17 de agosto. 
A utilização da plataforma é conseguida através de um comum navegador de internet utilizando uma comunica-
ção segura sobre protocolo HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure), e garantindo a confidencialidade da 
informação pela encriptação de toda a informação transacionada.
A utilização da ComprasPT (www2.compraspt.com) implica o upload, armazenamento, download e envio de 
informação cujo conteúdo é da inteira responsabilidade dos utilizadores. 

7. Direitos e Obrigações
7.1. Da ComprasPT para com o Cliente:
7.1.1. Garantir que o cliente tem acesso a toda a informação sobre todas as condições tecnológicas e os requisi-
tos técnicos necessários à operação com a plataforma.  ComprasPT;
7.1.2. Garantir um processo de autenticação seguro, assim como a confidencialidade da informação através de 
um processo de submissão de documentos encriptados e assinados, com recurso a certificados digitais qualifi-
cados e validação cronológica;
7.1.3. Garantir a integridade da informação, através de processos que evitem a destruição, perda, desvio, 
violação de acesso e modificação, exposição ilegítima ou não autorizada;
7.1.4. Garantir a operação e monitorização da infraestrutura aplicacional; 
7.1.5. Assegurar a supervisão dos procedimentos de segurança e salvaguarda da informação.

7.2. Do Cliente para com a ComprasPT:
7.2.1. Garantir que todos os utilizadores cumprem as condições gerais de adesão à ComprasPT descritas no 
presente documento.
7.2.2. Não publicar, enviar ou permitir o envio de qualquer informação difamatória, ilícita ou abusiva através da 
plataforma; 
7.2.3. Garantir a confidencialidade dos dados de acesso e prevenir eventuais utilizações abusivas, assumindo a 
total responsabilidade pela sua utilização por terceiros no acesso aos serviços disponibilizados pela ComprasPT;
7.2.4. Não colocar em causa a segurança da rede, nomeadamente através do envio ou transmissão de vírus, worms 
ou outros bugs via plataforma ou de outras técnicas que possam colocar em causa o seu bom desempenho;
7.2.5. Comunicar, no prazo máximo de 24 horas, anomalias de que tenham tido conhecimento, a perda, trans-
missão ou qualquer violação dos seus dados de acesso.

8. Privacidade
Os dados pessoais fornecidos pelo Cliente destinam-se à gestão de Clientes e Serviços da ComprasPT bem como 
a ações de marketing de novos serviços ComprasPT ou de outras marcas associadas à MIROMA. Nos termos da 
Lei nº 67/98, de 26 de outubro, é garantido aos Clientes o acesso aos seus dados, podendo solicitar por escrito 
junto da MIROMA a sua consulta, retificação ou atualização, bem como, a qualquer momento, solicitar que os 
seus dados não sejam utilizados para fins de marketing.
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Condições Gerais de Adesão | Plataforma ComprasPT

1. Âmbito e Objeto 
As presentes condições gerais de adesão visam regular os termos e condições que regem a utilização e presta-
ção de serviços da plataforma eletrónica de contratação pública – ComprasPT (www2.compraspt.com). A 
ComprasPT é gerida pela MIROMA – Serviços de Gestão de Participações Lda. que detém todos os direitos de 
propriedade intelectual desta plataforma.
Os presentes termos e condições de adesão devem ser lidos por todos os utilizadores antes de acederem à 
plataforma. Ao aderir aos serviços da ComprasPT, o cliente declara ter tomado conhecimento, compreendido 
e aceite todas as condições gerais expressas no presente documento.

2. Condições de acesso
A ComprasPT disponibiliza um conjunto de serviços base que incluem o acesso a todas as funcionalidades 
essenciais à operação com a plataforma e ao desenvolvimento total de procedimentos pré-contratuais públi-
cos, sem acarretar custos para o operador económico.
O cliente deverá nomear um utilizador responsável pelo tratamento de todos os assuntos relativos à utilização 
da plataforma e gestão dos certificados digitais, a nível administrativo, técnico e financeiro. 
O acesso à plataforma é concedido depois de o cliente proceder ao registo e uma vez confirmados e validados 
todos os seus dados. O acesso à ComprasPT efetua-se mediante login com o certificado digital do utilizador.

3. Serviços Base
Os serviços base que a ComprasPT disponibiliza compreendem o acesso a todas as funcionalidades essenciais que 
permitam o desenvolvimento total e completo dos procedimentos pré-contratuais públicos, designadamente: 

a) O acesso aos procedimentos e às peças do procedimento que tenham sido publicadas; 
b) O envio de mensagens através da plataforma eletrónica; 
c) O envio de mensagens de correio eletrónico para todos os intervenientes na fase do procedimen
    to de formação de contratos públicos em curso, sempre que, nos termos do CCP, tal comunicação  
    seja obrigatória; 
d) Os pedidos de esclarecimentos e listas de erros e omissões; 
e) A submissão de candidaturas, de propostas e de soluções; 
f) As pronúncias em audiência prévia; 
g) As reclamações e as impugnações; 
h) A decisão de adjudicação; 
i) A entrega de documentos de habilitação; 
j) A visualização de todas as mensagens e avisos criados pelas entidades adjudicantes a que, nos  
   termos da lei, deva ter acesso. 

O acesso aos serviços base da ComprasPT é concedido aos operadores económicos registados nesta plataforma. 

4. Serviços de apoio e suporte técnico
A ComprasPT presta serviços de atendimento e suporte técnico continuamente, no horário de expediente das 
9h00 às 19h00, nos dias úteis. O atendimento aos utilizadores é assegurado por diferentes canais de comuni-
cação: telefone, email e chat online. 

5. SECURITY
ComprasPT platform follows metrics and security, integrity and information availability standards at the
highest level.
Properly framed in the best practices and international security standards ISO/IEC 27002/27001, CobiT, NIST,
Sarbanes-Oxley, ITIL e Basileia II, ComprasPT assures an added value to the whole community of users.

6. COMPRASPT PLATFORM USAGE
A ComprasPT platform is in accordance with the decree-law 18/2008 of January 29th, which approves the
Public eProcurement Code, amended and republish by Decree-Law 278/2009 of October 2nd along with the
amendments made by the Decree-Law 149/2012 of July 12th and the Law 96/2015 of August 17th.
The platform usage is made through a common web browser but using a secure communication on HTTPS
protocol (HyperText Transfer Protocol Secure) and guaranteeing the information confidentiality through
encryption of all transacted information.
ComprasPT (www2.compraspt.com) use implies information upload, storage, download and sending. The
information content is responsibility of the users.

7. RIGHTS AND OBLIGATIONS
7.1. ComprasPT obligations towards the Customer:
7.1.1. To guarantee that the Customer has fully access to information on technical conditions and the
necessary requirements to operate with ComprasPT platform;
7.1.2. To guarantee that the Customer has fully access to information on technical conditions and the
necessary requirements to operate with ComprasPT platform;
7.1.3. To guarantee the information integrity through processes which avoid destruction, loss, deviations,
access violation or modification, non-authorized or illegal exposure;
7.1.4. To guarantee the operation and monitoring of the application infrastructure;
7.1.5. To assure the security procedures supervision and the information safeguard.

7.2. Customer’s obligations towards ComprasPT:
7.2.1. To guarantee that all users meet ComprasPT general terms and conditions of use here described; 
7.2.2. Not to publish, send or allow any defamatory information, illicit or abusive, through the platform;
7.2.3. To guarantee access data confidentiality and to prevent eventual abusive usage accepting full 
responsibility for its use by third parties when accessing ComprasPT services;
7.2.4. Not to jeopardize network security, namely through submission or transmission of viruses, worms or other 
bugs via PLATFORM or other techniques that could undermine its performance.
7.2.5. To communicate within a maximum period of 24 hours any misfunctions the user acknowledges, loss, 
transmition or any further violation of its access data.

8. PRIVACY
This Privacy and Personal Data Protection Policy explains the terms under which ComprasPT/MIROMA processes 
the personal data of its Customers/Users, as well as the rights they may exercise, in accordance with the 
Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council - General Data Protection Regulation 
(GDPR) - and other applicable national legislation on privacy and data protection, in particular Law No. 58/2019 
of August 8 which ensures the implementation in Portugal of that Regulation.
ComprasPT/MIROMA is committed to ensuring the protection and security of the personal data of its users.
The personal information collected may include your name, email address, phone or mobile number, address, 
date of birth and other information. By using the ComprasPT website, you are accepting this Privacy Agreement.
The ComprasPT website maintenance team reserves the right to do readjustments or changes to this Privacy 
and Personal Data Protection Policy at any time and without prior notice. Therefore, we recommend that you 
consult our privacy policy regularly in order to be always updated.
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