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CADERNO DE ENCARGOS 
 

 

CAPÍTULO I | DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

 

Cláusula 1.ª | Objeto e Âmbito 

1. O presente procedimento tem por objeto o fornecimento de Serviços de Imagiologia, estimativa de 4 000 

exames e relatórios de Ressonâncias Magnéticas, 24 horas por dia, todos os dias do ano, com instalação de 1 

equipamento de RM na Unidade Hospitalar de Bragança da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., 

tendo por base o programa de procedimento e definições do Caderno de Encargos.  

2. Os prestadores de serviços ficam obrigados a recorrer a todos os meios humanos, materiais e informáticos 

que sejam necessários e adequados que se mostrem necessários ao integral cumprimento do objeto do 

Contrato supra, nos termos melhor identificados nas Condições Especiais constantes do Anexo I ao presente 

Caderno Encargos. 

3. Nestes termos, a ULSNE, E.P.E. fornece e assegura a permanência dos Técnicos de Radiologia 

necessários ao funcionamento dos equipamentos da RM, bem como o local e a energia elétrica. 

 

 

Cláusula 2.ª | Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e seus anexos. 

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

a) O presente Caderno de Encargos; 

b) As Propostas Adjudicadas; 

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é 

determinada pela ordem pela qual são indicados supra; 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número dois desta cláusula e o clausulado e 

respetivos anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos, de acordo com o 
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artigo 99.º do Código de Contratos públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do artigo 101.º do mesmo 

diploma. 

 

Cláusula 3.ª | Entidade Adjudicante 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., com o NIPC 509 932 584, sediada na Avenida Abade de 

Baçal, 5301-852 Bragança, ULSNE, com o telefone nº 273 310 800 e fax nº 273 310 813, representada pelo 

Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E.. 

 

Cláusula 4.ª | Prazo 

 

O contrato produz efeitos após a sua assinatura e termina a 31 de dezembro de 2020. 

 

CAPÍTULO II | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

Secção I | Obrigações do prestador de serviços 

 

Cláusula 5.ª | Obrigações principais do Segundo Outorgante 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou 

nas cláusulas contratuais, da celebração dos contratos decorrem para os prestadores de serviços todas as 

obrigações que se mostrem necessárias para o pontual cumprimento objeto da presente contratação, 

designadamente o disposto nas condições especiais, constantes do Anexo I ao presente Caderno de Encargos. 

2. Os prestadores de serviços ficam obrigados, designadamente, a recorrer a todos os meios humanos, 

materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação do seu serviço, bem como, ao 

estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo, 

nomeadamente: 

a) Efetuar inspeções regulares ao desempenho dos seus trabalhadores, por contato direto ou indireto, a fim 

de assegurar o correto desempenho dos serviços, e de reportar à ULSNE todas as anomalias graves que 

ocorram; 
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b) Respeitar toda a legislação em vigor, na parte que lhe for aplicável, devendo nomeadamente observar as 

prescrições legais sobre sanidade, sindicalização, salários mínimos, horários de trabalho, segurança e 

responsabilidade por acidentes de trabalho. 

3. A manutenção dos equipamentos, o fornecimento de contrastes e de todos os consumíveis necessários são 

da responsabilidade do adjudicatário. 

 

Cláusula 6.ª | Conformidade da prestação do serviço 

1. Para o acompanhamento da execução do contrato, os prestadores de serviços ficam obrigados a manter, 

com uma periodicidade semestral, reuniões de coordenação com os representantes da ULSNE, das quais 

deve ser lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reunião, quando se justificar. 

2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocatória escrita por parte do 

prestador de serviços, o qual deve elaborar a agenda prévia para cada reunião. 

3. Para efeitos de avaliação e controlo da qualidade dos serviços prestados, os prestadores de serviços 

ficam também obrigado a remeter à ULSNE, com uma periodicidade trimestral, uma ficha para avaliação 

dos serviços objeto do contrato. 

4. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pelos prestadores de 

serviços devem ser integralmente redigidos em português. 

 

 

Cláusula 7.ª | Objeto do dever de sigilo 

1. Os prestadores de serviços devem guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não 

técnica, comercial ou outra, relativa à ULSNE, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 

execução do contrato. 

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem 

objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução 

do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo prestador de serviços ou que este seja legalmente obrigado  
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a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes.  

 

Cláusula 8.ª | Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou 

cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 

relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da 

confiança devidos às pessoas coletivas. 

 

 

Secção II | Obrigações da ULSNE, E.P.E. 

 

Cláusula 9.ª | Preço contratual 

1. O preço máximo que a ULSNE se propõe a pagar pela execução de todas as prestações que constituem 

o objeto do contrato é de 340 000 € (Trezentos e quarenta mil euros), ou seja o preço base unitário de 

85€/Exame. 

2. Os preços referidos no número anterior incluem todos os custos, encargos e despesas cuja 

responsabilidade não esteja expressamente atribuída à ULSNE, nomeadamente o contraste, quando 

necessário, e a elaboração do respetivo relatório médico. Aos preços acresce o IVA À Taxa legal em vigor. 

 

Cláusula 10.ª | Condições de Pagamento 

1. O pagamento será efetuado, pela ULSNE, E.P.E., no prazo de 60 dias a contar da receção do Aviso de 

Cobrança, após a emissão da respetiva nota de encomenda, e onde se encontre necessariamente inscrito, sob 

perna de nulidade, um número de compromisso válido e sequencial, nos termos previstos da Lei n.º 8/2012, 

de 21 de Fevereiro, e do Decreto-Lei N.º 127/2012, de 21 de junho, nas suas redações atuais. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida após a prestação dos serviços do 

mês a que respeitam. 

3. Em caso de discordância por parte da ULSNE, E.P.E., quanto aos valores indicados no Aviso de 

Cobrança, deve este comunicar ao prestador de serviços, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 
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prestador de serviços obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de novo Aviso 

de Cobrança ou emitir nota de crédito caso seja solicitado pela ULSNE, E.P.E.. 

4. Desde que devidamente emitidas, e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através de cheque 

ou transferência bancária, para o IBAN a indicar pelo prestador de serviços. 

5. Sem prejuízo do previsto no artigo 23.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 25/2017, de 3 de março, em caso de 

atraso no cumprimento das obrigações pecuniárias por parte da ULSNE, E.P.E., o prestador de serviços tem 

o direito aos juros de mora sobre o montante em dívida, nos termos previstos no artigo 326.º do Código de 

Contratos Públicos e da Lei n.º 3/2010, de 27 de abril. 

 

 

CAPÍTULO III | PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

 

 

Cláusula 11.ª | Penalidades contratuais 

1. Sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação aplicável ou no caso de incumprimento pelo 

prestador do serviço de alguma das obrigações contratuais previstas no presente Caderno de Encargos, a 

ULSNE, E.P.E., pode exigir do prestador do serviço o pagamento de uma pena pecuniária em montante a 

fixar, por infração, entre 0,50/00, 0,750/00 e 10/00 do preço contratual, até ao limite máximo legalmente 

previsto, consoante se trate de uma infração pouco grave, grave ou muito grave. 

2. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do prestador do serviço, a ULSNE, E.P.E., pode 

exigir-lhe uma pena pecuniária em até o triplo do montante da penalização máxima prevista no n.º 1 da 

presente cláusula. 

3. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a ULSNE, E.P.E., exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

 

Cláusula 12.ª | Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao prestador de serviços, nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força 

maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias à vontade 
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da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não 

lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar. 

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 

internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do prestador de serviços, na parte 

em que intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de sociedades 

em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma 

resultantes do incumprimento pelo prestador de serviços de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo prestador de serviços de normas legais; 

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do prestador de serviços cuja causa, propagação ou 

proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do prestador de serviços não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente 

comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas 

pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior. 

 

 

Cláusula 13.ª - Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação, pelo Segundo Outorgante, de serviços, bem como a cessão da posição contratual por 

qualquer uma das partes, depende da autorização da outra. 

 

Cláusula 14.ª | Resolução por parte da ULSNE, E.P.E. 



  

 

 

 

 

 

 

  

   

Unidade Local de Saúde do Nordeste EPE | Praça Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança, PORTUGAL | TELEFONE + 351 273 302 856 | 

FAX + 351 273 302 861 | ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO concursos@ulsne.min-saude.pt | SÍTIO NA 

INTERNET: www.ulsnordeste.pt 

 
 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, a ULSNE, E.P.E., pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, no caso de o prestador de serviços violar de forma grave ou reiterada 

qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos: 

a) Pelo incumprimento na prestação dos serviços do contrato superior a um mês ou declaração escrita do 

prestador de serviços de que o incumprimento excederá esse prazo; 

b) Por deficiências graves na prestação dos Serviços de Imagiologia (RM), especialmente quando reiteradas. 

Considera-se deficiência grave quando, designadamente, o prestador de serviços persistir no cumprimento 

defeituoso, após notificação da ULSNE para suprimir ou corrigir as deficiências identificadas. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao prestador de 

serviços, a partir de dois meses de incumprimento. 

 

Cláusula 15.ª | Resolução por parte do prestador de serviços 

O prestador de serviços só pode resolver o contrato nos termos e com os fundamentos previstos na lei. 

 

 

 

CAPÍTULO IV | CAUÇÃO E SEGUROS 

 

Cláusula 16º - Execução da caução 

1. A caução prestada para o bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato pode ser 

executada pela ULSNE, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer  

créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo prestador de serviços 

das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos 

especificamente previstos no contrato ou na lei. 

2. A resolução do contrato pela ULSNE não impede a execução da caução, contanto que para isso haja 

motivo. 

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o prestador de serviços na 

obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 15 

(quinze) dias após a notificação da ULSNE para esse efeito. 
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4. A caução a que se refere os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295º do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

 

CAPÍTULO V | RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

 

 

Cláusula 17.ª | Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência ao Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

CAPÍTULO VI | DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Cláusula 18.ª | Cessão de créditos ou constituição de garantias 

1. O prestador de serviços não poderá ceder ou dar como garantia quaisquer direitos ou obrigações 

decorrentes do contrato, sem prévio acordo escrito da ULSNE, E.P.E., 

2. Pelo incumprimento do disposto no número anterior, o prestador de serviços vincula-se a indemnizar a 

ULSNE, E.P.E., a título de cláusula penal, numa quantia equivalente a 10% do valor cedido ou dado como 

garantia, caso a ULSNE, E.P.E., o solicite. 

 

Cláusula 19.ª | Comunicações e notificações 

1. Salvo quando forma especial for exigida no presente contrato, todas as comunicações entre as Partes 

relativamente a estes contratos devem ser efetuadas por escrito, mediante carta ou telefax, e dirigidas para os 

seguintes endereços e postos de receção: 

a) Unidade Local de Saúde do Nordeste EPE  

Praça Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança, PORTUGAL  

TELEFONE: + 351 273 302 856 | FAX + 351 273 302 861  

ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO: concursos@ulsne.min-saude.pt  

SÍTIO NA INTERNET: www.ulsnordeste.pt 

b) (Identificação do prestador de serviços) 
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A/C (identificação do gestor do contrato pelo prestador de serviços) 

Sede/Morada: (identificação da sede/morada do prestador de serviços) 

Telefone/Telefax: (identificação do telefone/telefax do gestor do contrato pelo prestador de serviços) 

Correio eletrónico: (identificação do correio eletrónico do gestor do contrato pelo prestador de serviços). 

2. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as comunicações efetuadas por escrito considerar-se-ão 

realizadas na data da respetiva receção ou, se fora das horas de expediente, no primeiro dia útil 

imediatamente seguinte. 

3. As comunicações efetuadas mediante carta registada com aviso de receção considerar-se-ão realizadas na 

data de assinatura do respetivo aviso. 

4. Não se consideram realizadas as comunicações efetuadas por telefax, cujo conteúdo não for perfeitamente 

legível pelo respetivo destinatário, desde que este comunique esse facto à parte que tiver emitido a referida 

comunicação no primeiro dia útil imediatamente seguinte ao da respetiva receção. 

5. Para efeitos de realização da citação no âmbito de ação judicial destinada ao cumprimento de obrigações 

pecuniárias emergentes do presente contrato, são convencionadas as moradas indicadas no n.º 1. 

6. A alteração das moradas indicadas no n.º 1 deve ser comunicada à outra parte, por carta registada com 

aviso de receção, nos 15 (quinze) dias subsequentes à respetiva alteração. 

 

Cláusula 20.ª | Contagem dos prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 

 

 
 

Cláusula 21.ª | Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa, nas suas redações atuais. 
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ANEXO I - CLÁUSULAS ESPECIAIS 

 

Cláusula 22.ª - Caraterísticas da prestação de serviços 

1. O objetivo do presente concurso é o estabelecimento de um contrato de aquisição de serviços de realização 

de exames de RM, com colocação de equipamento na Unidades Hospitalar de Bragança,  da ULSNE e 

elaboração respetivos relatórios por telerradiologia. O Equipamento de RM deve ser de última geração ter no 

mínimo 1,5 Tesla equipados com tecnologias que permitam a aquisição de exames de elevada qualidade 

diagnóstica. 

2. Para cada lote o adjudicatário deverá afetar à equipa que irá executar o objeto do contrato, um número 

mínimo de 10 médicos, entre médicos radiologistas e neurorradiologistas. 

3. Os adjudicatários deverão fornecer de maneira objetiva, a forma de controlo interno do trabalho médico 

dos seus colaboradores. 

4. O adjudicatário deverá entregar a lista dos médicos que irão prestar serviço à ULSNE. A referida lista não 

poderá ser alterada sem o conhecimento prévio do Diretor do Serviço de Radiologia e deverá obedecer aos 

seguintes critérios de qualidade e diferenciação: 

a) O adjudicatário para manter uma capacidade de prestação de serviço contínuo a esta ULSNE, deverá 

apresentar pelo menos 5 médicos na área de radiodiagnóstico e 5 médicos na área de Neurorradiologia; 

b) Os adjudicatários não podem ter ao seu serviço, médicos do quadro desta ULSNE; 

c) Em cada mês, todos os elementos constantes da lista de médicos entregue para o concurso deverão prestar 

serviço de escala a esta ULSNE, exceto em caso de força maior devidamente comunicada ao Diretor do 

Serviço de Radiologia (por exemplo: doença, etc.). 

5.O adjudicatário deverá fornecer uma lista atualizada com o contato telefónico direto do médico que em 

cada momento está a prestar serviço a esta ULSNE, de modo que em caso de necessidade o técnico do 

Serviço de Radiologia ou o médico do Serviço de Urgência/Internamento da ULSNE possa contata-lo 

diretamente. 

6. Só serão permitidas centrais de atendimento para um contato urgente do médico de serviço da empresa 

como sistema redundante. 
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Cláusula 23.ª - Caraterísticas técnicas da prestação de serviços 

1. O adjudicatário deverá ter capacidade para: 

a) Importar as imagens associadas aos pedidos de relatório, com base na informação enviada no pedido de 

relatório; 

b) Enviar para o SiiMA o relatório, na forma escrita, e com identificação do médico que validou no corpo do 

relatório.  

2. O relatório deverá ficar registado no SiiMA com médico responsável pela validação de acordo com o 

médico indicado no pedido de relatório.  

3. O relatório enviado para o SiiMA deverá ser final, ou seja, em estado validado pelo médico.  

4. No caso de necessidade de complementar ou alterar um relatório já emitido, deverá ser enviado para o 

SiiMA uma adenda ao relatório, sendo aplicáveis as mesmas regras descritas no ponto anterior. 

5. Instalar o módulo cliente do DCM. 

 

Cláusula 24.ª - Prazo de Resposta  

1. Os exames e os relatórios devem ser realizados em tempo útil, para não comprometer a prestação de 

cuidados aos utentes da ULSNE, designadamente: 

a) Para exames de urgência a capacidade de resposta necessária é imediata;  

b) Para exames de doentes internados a capacidade de resposta necessária deve ser inferior a 24horas; 

c) Para exames de doentes do ambulatório será aceite um prazo máximo de 10 dias seguidos para a 

realização do exame incluindo entrega do relatório; 

d) Para determinação do prazo de resposta, a respetiva requisição interna da ULSNE, levará a indicação de 

exame urgente ou para doente internado. 

2. No cumprimento das obrigações que decorrem da execução dos serviços adjudicados, o adjudicatário deve 

cumprir os seguintes prazos para envio dos relatórios à ULSNE: 

a) Exames urgentes, via verde AVC, Trauma e internamento, prazo médio 30 minutos; 

c) Exames de doentes internados e normais – prazo médio de 24 horas; 

d) Outros Exames, prazo médio de 120 horas. 
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Cláusula 25.ª - Solicitação dos Relatórios 

1. Os relatórios serão executados através de pedidos de relatório e execução de exames do SiiMA por 

integração. Estes pedidos devem integrar a informação relevante para efeitos de diagnóstico das imagens e 

execução dos exames. 

2. O relatório deverá ser inserido de forma automática no SiiMA com identificação do médico que o validou 

e respetiva data e hora. 

 

Cláusula 26.ª - Integração com o sistema - Comunicações 

1. Os adjudicatários deverão recorrer à Rede Informática da Saúde (RIS) gerida pelo Ministério da Saúde 

para a comunicação com os sistemas da ULSNE. A interligação entre a RIS e a estrutura de rede dos 

adjudicatários é da inteira responsabilidade dos prestadores de serviços de telerradiologia. 

2. A comunicação entre o SiiMA-PACS e o adjudicatário de cada lote será efetuada por intermédio de um 

Gateway em cada extremidade que tem por objetivo isolar os sistemas de produção da ULSNE dos sistemas 

do prestador de serviço. A comunicação tem origem sempre no Gateway instalado na ULSNE.  

3. O Gateway que está instalado na ULSNE é responsável por empacotar informação e entregá-la de forma 

fechada no Gateway a instalar nos prestadores de serviço, que, por sua vez, disponibilizarão as imagens via 

DICOM e o pedido de relato via HL7.  

4. O relatório deverá ser disponibilizado ao Gateway a instalar no prestador de serviço via HL7, que por sua 

vez fará chegar ao Gateway instalado na ULSNE. 

5. O adjudicatário de cada lote é responsável  pela aquisição e pelos respetivos serviços de instalação e 

colocação em funcionamento do software Gateway. O adjudicatário deverá assegurar a infraestrutura 

necessária à instalação deste Gateway. 

 

6. A solução proposta deverá permitir monitorizar todo o processo de forma fácil e intuitiva à ULSNE, de 

forma atualizada e constante dos vários estados dos pedidos enviados, preferencialmente através de um 

portal Web. 

7. Não serão aceites soluções que obriguem à instalação ou alteração de hardware ou software do lado da 

ULSNE. O não cumprimento destas premissas será motivo de exclusão da proposta. 
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Cláusula 27.ª - Faturação 

1. As faturas devem ser remetidas para a conferência de faturas de MCDT’S. 

2. As faturas são emitidas a partir da listagens de exames que saiem do SAM. 

3. Só será aceite a faturação dos MCDT’s mencionados nas referidas listagens.  

 

Cláusula 28.ª -  Preços 

1. Os concorrentes deverão apresentar preço global por exame, com referência ao código de exame da 

Portaria n.º 207/2017 de 11 julho, incluindo todos os custos diretos e/ou indiretos associados a esse MCDT. 

2. Os preços a apresentar por MCDT’s são totais, mas discriminados. 

Cláusula 29.ª - Corpo Clínico e meios técnicos 

Os concorrentes devem indicar o corpo clínico da empresa e os meios técnicos ao dispor para satisfazer as 

necessidades contidas no âmbito deste procedimento. 

Cláusula 30.ª - Certificação na ERS 

O concorrente deve apresentar, na fase de habilitação, documento que certifique estarem devidamente 

inscritos, habilitados e certificados na Entidade Reguladora da Saúde. 
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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 

 

Artigo 1º 

Identificação e Objeto do Procedimento 

O presente procedimento tem por objeto Contratação de Prestação de Serviços de realização de 

exames e relatórios de Ressonâncias Magnéticas, para a Unidade Local de Saúde do Nordeste, 

E.P.E., tendo por base o presente Programa de Procedimento e definições do Caderno de 

Encargos.  

 

Artigo 2º 

Entidade Adjudicante 

A entidade adjudicante é a Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., com o NIPC 509932584, 

Praça Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança, seguidamente identificada como ULSNE. 

 Telefone nº 273 310 800 

 Fax nº 273 310 813 

 Email: concursos@ulsne.min-saude.pt 

 

Artigo 3º 

Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada por deliberação do Conselho de Administração da Unidade 

Local de Saúde do Nordeste E.P.E em, _/01/2020, no uso de competência própria.  

 

Artigo 4º 

Preço base do procedimento 

Nos termos do previsto no artigo 47º do CCP, indica-se como preço base do procedimento 

340.000,00€ (trezentos e quarenta mil euros): 

Quantidade 4000 Ressonâncias/Ano ao preço unitário de 85,00€. 
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Artigo 5º 

Consulta do processo e aquisição das peças do procedimento 

1. Fazem parte integrante do presente procedimento as seguintes peças: 

a. Programa do Procedimento;   

b. Caderno de Encargos do Concurso.  

2. O Programa do Procedimento é o regulamento que define os termos a que obedece a fase de 

formação do contrato até à sua celebração.  

3. O Caderno de Encargos é a peça do procedimento que contém as cláusulas a incluir no 

contrato a celebrar.  

4. O presente procedimento será integralmente disponibilizado na plataforma eletrónica de 

contratação pública: http://www.vortalhealth.pt. 

 

Artigo 6º 

Órgão competente para prestar esclarecimentos 

Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento são 

da responsabilidade do Júri do Concurso, designado pelo órgão que tomou a decisão de contratar.  

 

Artigo 7º 

Dúvidas e Esclarecimentos 

1. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento 

devem ser solicitados pelos interessados, por escrito, através da plataforma eletrónica de 

contratação vortalHEALTH, na funcionalidade de “Gestão de Mensagens” utilizando a opção 

“Criar Mensagem” até ao primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas.  

2. Os esclarecimentos a que se refere o número anterior serão prestados, por escrito, através da 

plataforma eletrónica de contratação vortalHEALTH, na funcionalidade de “Gestão de 

Mensagens”, até ao fim do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas.  

3. Dos esclarecimentos prestados e das retificações de erros ou omissões efetuadas, juntar-se-á 

cópia às peças patentes em concurso, sendo a sua existência comunicada aos interessados que 

procederam ao levantamento do processo de concurso e publicitada na plataforma eletrónica 

vortalHEALTH de acordo com o artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos (doravante, 

“CCP”).  
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4. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados devem apresentar à Entidade Adjudicante, através da plataforma vortalHEALTH, 

na funcionalidade de “Gestão de Mensagens” utilizando a opção “Criar Mensagem”, uma lista 

na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e as omissões do caderno de 

encargos por eles detetados.  

5. A Entidade Adjudicante poderá, por iniciativa própria, formular esclarecimentos que 

considere convenientes aos elementos do Processo de Concurso, para o que fará, com devida 

antecedência, a comunicação através da plataforma eletrónica.  

 

Artigo 8º 

Erros e omissões do Caderno de Encargos 

1. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado para a apresentação das propostas, os 

interessados devem apresentar à Entidade Adjudicante através da plataforma eletrónica, uma 

lista de erros e/ou omissões do Caderno de Encargos detetados e que digam respeito a:  

a. Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade; ou  

b. Espécie ou quantidade de prestações estritamente necessárias à integral execução do objeto 

do contrato a celebrar; ou  

c. Condições técnicas de execução do objeto do contrato a celebrar que o interessado não 

considere exequíveis.  

2. No mais, aplicar-se-á o disposto no artigo 61º do Código dos Contratos Públicos.  

3. As listas com a identificação dos erros e das omissões detetados, bem como a decisão prevista 

no n.º 5 do artigo 61.º do Código dos Contratos Públicos, serão disponibilizadas na plataforma 

eletrónica constituindo parte do procedimento.  

 

Artigo 9º 

Documentos constitutivos da proposta 

1. As propostas devem, nos termos do disposto no artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos, 

ser constituídas pelos seguintes documentos:  

a. Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), aprovado pelo Regulamento 

de Execução (EU) 2016/7 da Comissão, de 5 de Janeiro de 2016 disponível, no Portal 

BASE em http://www.base.gov.pt/deucp/welcome  
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b. Declaração da concorrente elaborada em conformidade com o Anexo II ao Programa do 

Procedimento;  

c. Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou 

condições, relativos a aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência pelo 

caderno de encargos, aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se 

vincule, designadamente:  

i) Declaração do concorrente com Indicação da composição da equipa que intervirá 

diretamente na Prestação de Serviços, nome, súmula curricular dos prováveis 

colaboradores e comprovativo da inscrição na Ordem dos Médicos nas respetivas áreas 

cientificas afeta à execução do contrato a celebrar, com indicação do:  

ii) Diretor técnico/clínico;  

iii) Médico responsável pela área de radiologia de corpo;  

iv) Médico responsável pela área de neurorradiologia;  

v) Número de médicos radiologistas propostos;  

vi) Número de médicos neurorradiologistas de acordo com o Anexo III, para cada um dos 

profissionais;  

d. O concorrente poderá apresentar quaisquer outros documentos que considere 

indispensáveis para complementar a proposta, designadamente na parte relativa aos 

respetivos atributos;  

e. Lista de Preços Unitários em conformidade com o anexo IV ao Programa de Procedimento;  

f. Documento comprovativo da inscrição na Entidade Reguladora da Saúde (ERS);  

g. Os documentos indicados nas alíneas b), c), d), e e) do número precedente podem ser 

redigidos em língua estrangeira, desde que acompanhados de tradução devidamente 

legalizada e em relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para todos os 

efeitos, sobre os respetivos originais.  

h. Os documentos que integrem a proposta nos termos do n.º 3 do artigo 57.º do Código dos 

Contratos Públicos não podem ser redigidos em língua estrangeira.  
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Artigo 10º 

Apresentação de propostas variantes 

Não é admitida a apresentação pelo concorrente de propostas variantes, nos termos do artigo 59.º, 

do Código dos Contratos Públicos.  

 

Artigo 11º 

Apresentação de propostas alternativas 

1. Não é admitida a apresentação de propostas alternativas.  

2. Quando o concorrente apresente mais de uma proposta, em violação do disposto no n.º 1 do 

presente artigo, serão excluídas todas as propostas por ele apresentadas.  

 

Artigo 12º 

Modo de apresentação das propostas 

1. As propostas e seus anexos devem ser redigidos em língua portuguesa, exceto nas situações 

em que pela sua própria natureza ou origem, o concorrente pode fazê-los acompanhar por 

tradução devidamente legalizada, e em relação à qual o concorrente o concorrente declara 

aceitar a prevalência, para todos os efeitos, sobre os respetivos originais.  

2. A apresentação das propostas e dos documentos que as constituem deverão ser realizadas 

exclusivamente de forma eletrónica, devendo cumprir com o disposto nos pontos seguintes.  

3. A entrega das propostas do presente procedimento será efetuada na plataforma eletrónica de 

contratação pública VortalHEALTH.  

4. Os concorrentes deverão assinar eletronicamente, com um certificado digital qualificado, 

todos os documentos que associarem à proposta, assim como a própria proposta. Nos casos em 

que o Certificado Digital não possa relacionar diretamente o assinante com a sua função e 

poder de assinatura, deve a entidade interessada submeter à Plataforma um documento 

eletrónico oficial indicando o poder de representação e assinatura do assinante.  

5. Após submissão da proposta na vortalHEALTH, o concorrente deve efetuar a consulta e 

download do recibo comprovativo de submissão no pré-visualizar do procedimento na pasta 

de recibos dando-lhe a garantia de submissão da proposta com sucesso.  
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Artigo 13º 

Prazo para a apresentação das propostas 

A proposta deve ser apresentada até às 17:00 horas do 32º dia a contar da publicação do anúncio 

no Diário da República, na plataforma eletrónica de contratação pública com o seguinte endereço 

eletrónico: http://www.vortalhealth.pt.  

 

Artigo 14º 

Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

As propostas deverão ter uma validade mínima de 180 dias após o prazo limite para apresentação 

de propostas.  

 

Artigo 15º 

Lista de Concorrentes e consulta de propostas 

Nos termos do disposto no artigo 138º do CCP, o júri, no dia imediato ao termo do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, procede à publicação da lista dos concorrentes na plataforma 

eletrónica identificada no artigo 5º do presente Programa.  

 

Artigo 16º 

Critérios de adjudicação 

1. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa para a entidade 

adjudicante. Para efeito de atribuição da pontuação ver o módulo de cálculo explicado no 

Anexo V.  

2. Em caso de empate, deve ser adjudicada a proposta que apresentar o preço mais baixo. Se 

mesmo assim persistir o empate será efetuado um sorteio na presença dos concorrentes 

empatados. 

Artigo 17º 

Análise das propostas e exclusão 

1. Na análise das propostas será verificada a existência de algum dos pressupostos de exclusão 

previstos no nº 2 do artigo 70º e no nº 2 do artigo 146º do CCP.  
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2. Serão excluídas as propostas que apresentem preços unitários superiores aos preços base 

indicados no anexo IV. 

3. Serão excluídas as propostas que não cumpram os requisitos mínimos definidos no caderno de 

encargos. 

4. Serão excluídas as propostas dos concorrentes que não estejam inscritos na Entidade 

Reguladora da Saúde. 

Artigo 18º 

Documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve entregar através de mensagem em plataforma eletrónica, no prazo de 10 

(dez) dias a contar da notificação da decisão de adjudicação, os documentos de habilitação 

referidos nos nºs 1, 4, 5 e 6, do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos.  

2. Sempre que se verifique um facto que determine a caducidade da adjudicação, o Conselho de 

Administração da ULSNE, ou o órgão em quem este tenha delegado essa competência, 

notificará o adjudicatário relativamente ao facto que ocorreu, fixando-lhe um prazo de 5 

(cinco) dias, para que este se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia.  

3. Quando o facto a que se refere o número anterior se verifique por causa não imputável ao 

adjudicatário, o Conselho de Administração do ULSNE, ou o órgão em quem este tenha 

delegado essa competência, em função das razões invocadas, notificará o adjudicatário para a 

apresentação os documentos em falta, fixando-lhe um prazo adicional de 5 (cinco) dias para o 

efeito, sob pena de caducidade da adjudicação.  

 

Artigo 19.º 

Caução 

1. Deve ser prestada uma caução no valor de 3% do montante total do preço contratual, que o 

adjudicatário assume com a celebração do contrato. 

2. A caução, destinada a garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual 

cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, deve ser prestada: 

 a) Por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado Português à 

ordem de Unidade Local de Saúde do Nordeste, nos termos do modelo constante do Anexo II ao 

presente Programa, que dele faz parte integrante; 

 b) Mediante garantia bancária ou seguro-caução, nos termos dos modelos constantes dos 

Anexos VI e VII ao presente Programa, que dele fazem parte integrante. 
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Artigo 20º 

Modalidade jurídica do agrupamento adjudicatário 

Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento adjudicatário, e apenas estes, devem 

associar-se antes da celebração do contrato na modalidade jurídica de consórcio interno.  

 

Artigo 21º 

Novos serviços 

Nos termos e para os efeitos do disposto na subalínea iv) da alínea a) do n.º 1 do artigo 27.º do 

Código dos Contratos Públicos, desde já se indica a possibilidade de adoção de um procedimento 

de ajuste direto para a celebração de um futuro contrato de aquisição de novos serviços que 

consistam na repetição de serviços similares objeto do presente concurso público.  

 

Artigo 22º 

Despesas e encargos 

As despesas e os encargos inerentes à redução do contrato a escrito são da responsabilidade do 

adjudicatário.  

 

Artigo 23º 

Legislação Aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa de Concurso aplica-se, 

nomeadamente, o regime previsto nos seguintes diplomas:  

-No Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, 

com a redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 278/2009, de 2 de Outubro,   

-No Decreto-Lei n.º 143-A/2008, de 25 de Julho;  

- No Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 agosto, e declaração de retificação 36_A/2017, de 30 de 

outubro. 

-No Código de Procedimento Administrativo; e  

-Em demais legislação aplicável.  
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Anexo I - DECEUP 
 

Disponível, no Portal BASE em http://www.base.gov.pt/deucp/welcome . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

   

Unidade Local de Saúde do Nordeste EPE | Praça Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança, PORTUGAL | TELEFONE + 351 273 302 856 | 

FAX + 351 273 302 861 | ENDEREÇO DE CORREIO ELETRÓNICO concursos@ulsne.min-saude.pt | SÍTIO NA 

INTERNET: www.ulsnordeste.pt 

 
 

 

  

 

Anexo II - Modelo documento resumo com identificação do fornecedor 
 

 
1 - ... (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal 

de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, 

firmas, números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de... 

(designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a 

sua representada (2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º 

do Código dos Contratos Públicos: 

2 - O declarante junta em anexo [ou indica...como endereço do sítio da Internet onde podem ser 

consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas 

situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 

caducidade da adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do 

Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação 

do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 

candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos 

públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento 

criminal. 

... (local),... (data),... [assinatura (5)]. 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57 
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Anexo III – Modelo de Lista de Meios Humanos 
 

[Identificação do representante legal do concorrente], na qualidade de [qualidade em que 

subscreve a declaração] da [identificação da sociedade ou do agrupamento], com sede em [local 

da sede ou morada], declara que afetará à Prestação de Serviços de Telemedicina, o pessoal 

técnico infra referido. 

 

Lista dos técnicos da empresa a afetar ao Contrato a celebrar: 

 

EMPRESA 

 

QUALIFICAÇÃO NO CONTRATO 

 

NOME DO PROFISSIONAL 

 

FUNÇÃO NA EMPRESA 

 

GRAU ACADÉMICO DO PROFISSIONAL 

 

FUNÇÃO NO CONTRATO 

 

EXPERIÊNCIA EM CONTRATOS SIMILARES 

(…) 

 

(a) - Deverão ser apresentados em anexo os curricula dos recursos a afetar à prestação do serviço 

durante o prazo de execução 
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Norma de preenchimento do anexo III 

 

FUNÇÃO NA EMPRESA – deverá mencionar a função atual na empresa concorrente 

GRAU ACADÉMICO – deverá ser mencionado o grau académico (escolaridade) do profissional 

 

QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL (A)- No preenchimento deste campo dever-se-á indicar 

o número de anos de realização de cada uma das atividade profissionais. 

FUNÇÃO NO CONTRATO – deverá mencionar a função relacionada com o objeto do contrato e 

que será atribuída ao profissional durante o decorrer do mesmo. 

EXPERIÊNCIA EM CONTRATOS SIMILARES - No preenchimento deste campo dever-se-á 

indicar o número de contratos similares em que o profissional participou e em que funções. 
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Anexo IV – Mapa de Quantidades e Preço Base 

 

Quantidade Estimada para elaboração de Exames e Relatórios de RM – Unidade Hospitalar de 

Bragança 

 

Prioridade do Exame e 

Relatório 

Tempo de 

Resposta 

Serviço Período Nº Exames 

Previstos 

Mensalmente 

 

 

Exames Urgentes 

 Urgência, 

Via Verde, 

8h-20h 55 

30 Minutos AVC, Trauma e 

Internamento 

20h-8h 55 

Exames Internamento e 

Normal  

24 horas Internamento 8h -20h 75 

Outros Exames 120 horas Consulta 8h -20h 148 

Total de Exames Mensal             ~333   

Valor Base Mensal             28.333,33€ 

Valor Base Anual         340.000,00€ 

 

 

Anexo V – Metodologia de Avaliação das propostas 
 

O critério que presidirá à apreciação das propostas para efeitos de adjudicação é o da proposta 

economicamente mais vantajosa considerando o valor base anual, de acordo com o modelo 

seguinte: 

 

1. Critério de adjudicação -  AP= 0,6xPP+0,2xAT+0,2xEP  onde:  

 

 PP – Pontuação Preço  

 AT – Adequação Técnica do Equipamento  

 EP- Experiência Profissional da Equipa Médica  
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1.1 – Pontuação preço - PP = [(0,5xVB)/VA]x100    - Ponderação 60% 

 

o VB  –  Valor Base Anual 

o VA – Valor Anual da Proposta em Análise para todos os exames previstos. É o 

somatório do produto dos preços unitários pelas quantidades previstas para cada 

tipologia de exame e de prioridade, de acordo com o anexo IV. 

 

 

 A Pontuação PP será arredondada para duas casas decimais 

 

 

São excluídas propostas com preço anual superior ao preço base anual. 
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1.2 -  Pontuação AT – Adequação Técnica - Ponderação 20% 

 

Serão objeto de exclusão todas as propostas cuja Adequação Técnica seja atribuído o atributo A1 

Neutro. 

Os fatores elementares são operacionalizados por meio de escalas de pontuação. Uma escala de 

pontuação é obtida por uma expressão matemática ou um conjunto ordenado de atributos 

associados a um fator elementar. 

Para cada fator elementar são definidos dois atributos ou níveis de referência intrínsecos distintos, 

a saber: 

• BOM, correspondente à pontuação parcial 100; 

• NEUTRO, correspondente à pontuação parcial 0. 

 

A descrição dos dois atributos ou níveis de referência intrínsecos BOM e NEUTRO 

operacionaliza, em termos do fator em questão, respetivamente, a ideia de uma proposta boa e de 

uma proposta neutra (ou seja, nem atrativa nem repulsiva mas com ausência de correspondência 

às condições e características indicadas no processo de avaliação parcial. 

 

Para o subfactor de apreciação “AT-Adequação Técnica”  será considerado o seguinte: 

 

O processo de avaliação parcial consistirá no seguinte: 

 

a) Análise técnica do equipamento proposto pelo concorrente; 

b) Comparação entre o proposto pelo concorrente e os atributos solicitados em termos de 

caderno de encargos relativamente às caraterísticas dos equipamentos.  

c) Eliminação das propostas cuja pontuação neste subfactor se enquadre no atributo: A1 

Neutro 

d) Comparação entre o proposto pelo concorrente, a demonstração efetuada e os atributos ou 

níveis definidos para a escala de pontuação seguinte: 
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Designação  

do atributo 
Descrição do atributo 

Pontuação 

AT  

A4 BOM Uma proposta é alocada a este atributo ou nível neste subfactor se 

for considerada melhor que o atributo ou nível A3.  

Este atributo ou nível operacionaliza a ideia de uma proposta muito 

boa ou ideal, em termos do subfactor em questão.  

100 

    

A3 

Uma proposta é alocada a este atributo ou nível neste subfactor se 

for considerada melhor que o atributo ou nível A2, contribuindo 

para esta classificação, entre outros os seguintes atributos: 

o Equipamento proposto superior ao solicitado; 

o Relação doe acessórios propostos superior ao solicitado; 

o Versatilidade e definição do equipamento; 

o É apresentado um catálogo com a descrição dos produtos e 

equipamentos propostos, assim como os seus detalhes 

técnicos; 

 

75 

A2 A proposta corresponde ao solicitado em Caderno de Encargos.  

 O equipamento RM de 1,5 Tesla, destinado a executar exames no 

âmbito da Radiologia e Neurorradiologia, apetrechado com os 

elementos necessários para este efeito; 

 

30 

    

A1 Neutro Este atributo ou nível operacionaliza a ideia de proposta insuficiente 

ou de ausência de proposta, em termos do subfactor em questão. 

0 

    

 

e) Afetação de cada proposta a um dos atributos ou níveis da escala definida na alínea anterior; 

f) Atribuição da pontuação parcial AT, segundo este subfactor a cada proposta, conforme a escala 

de pontuação indicada. 
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EP- Experiência Profissional da Equipa Médica – Ponderação 20% 

 

Serão objeto de exclusão todas as propostas cuja Experiência Profissional da Equipa Médica seja 

atribuído o atributo A1 Neutro. 

 

Os fatores elementares são operacionalizados por meio de escalas de pontuação. Uma escala de 

pontuação é obtida por uma expressão matemática ou um conjunto ordenado de atributos 

associados a um fator elementar. 

Para cada fator elementar são definidos dois atributos ou níveis de referência intrínsecos distintos, 

a saber: 

• BOM, correspondente à pontuação parcial 100; 

• NEUTRO, correspondente à pontuação parcial 0. 

 

A descrição dos dois atributos ou níveis de referência intrínsecos BOM e NEUTRO 

operacionaliza, em termos do fator em questão, respetivamente, a ideia de uma proposta boa e de 

uma proposta neutra (ou seja, nem atrativa nem repulsiva mas com ausência de correspondência 

às condições e características indicadas no processo de avaliação parcial. 

 

 Para o subfactor de apreciação EP- Experiência Profissional da Equipa Médica será 

considerado o seguinte: 

 

O processo de avaliação parcial consistirá no seguinte: 

 

a) Análise técnica do proposto pelo concorrente; 

b) Comparação entre o proposto pelo concorrente e os atributos solicitados em termos de 

caderno de encargos relativamente à experiência profissional da equipa proposta para 

executar o contrato; 

c) Eliminação das propostas cuja pontuação neste subfactor se enquadre no atributo: A1 

Neutro;  

d) Comparação entre o proposto pelo concorrente, a demonstração efetuada e os atributos ou 

níveis definidos para a escala de pontuação seguinte: 
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Designação  

do atributo 
Descrição do atributo 

Pontuação   

 EP 

A4 BOM Uma proposta é alocada a este atributo ou nível neste subfactor se 

for considerada melhor que o atributo ou nível A3.  

Este atributo ou nível operacionaliza a ideia de uma proposta muito 

boa ou ideal, em termos do subfactor em questão.  

 Experiência profissional da equipa médica proposta com média 

superior a 10 anos na respetiva especialidade 

100 

    

A3 

Uma proposta é alocada a este atributo ou nível neste subfactor se 

for considerada melhor que o atributo ou nível A2, contribuindo 

para esta classificação, entre outros os seguintes atributos: 

o Experiência profissional da equipa médica proposta com 

média superior a 5 anos na respetiva especialidade; 

 

 

75 

A2 A proposta corresponde ao solicitado em Caderno de Encargos.  

A equipa tem o número de médicos com as especialidades 

indicadas no caderno de encargos; 

 

30 

    

A1 Neutro Este atributo ou nível operacionaliza a ideia de proposta insuficiente 

ou de ausência de proposta, em termos do subfactor em questão. 

0 

    

 

e) Afetação de cada proposta a um dos atributos ou níveis da escala definida na alínea anterior; 

f) Atribuição da pontuação parcial EP, segundo este subfactor a cada proposta, conforme a escala 

de pontuação indicada. 
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ANEXO VI 
Modelo de Guia de Depósito Bancário 

 

Euros ___________ € 

 

Vai _______________________________ (nome do adjudicatário), com sede em 

__________________________ (morada), depositar na _______________________________ 

(sede, filial, agência ou delegação) do Banco ________________________________ a quantia 

de ______________________________ (por algarismo e por extenso) em dinheiro/em títulos 

_________________________ (eliminar a que não interessar), como caução exigida para 

_________________ (identificação do procedimento), nos termos dos nºs 3 e 4 do artigo 90º do 

Código dos Contratos Públicos. Este depósito, sem reservas, fica à ordem de 

___________________ (entidade adjudicante), a quem deve ser remetido o respetivo 

conhecimento. 

 

 

 

 

 Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) 
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ANEXO VII 
Modelo de Garantia Bancária/Seguro de Caução 

 

Garantia bancária/seguro de caução nº ______________ 

 

Em nome e a pedido de ________________ (adjudicatário), vem o(a) _______________ 

(instituição garante), pelo presente documento, prestar, a favor de ________________ (entidade 

adjudicante beneficiária), uma garantia bancária/seguro-caução (eliminar o que não interessar), 

até ao montante de ______________ (por algarismo e por extenso), destinada(o) a caucionar o 

integral cumprimento das obrigações assumidas pelo(s) garantido(s) no âmbito do 

_____________________ (identificação do procedimento), nos termos dos nºs 6 e 8/7 e 8 

(eliminar o que não interessar) do artigo 90º do Código dos Contratos Públicos. 

A presente garantia corresponde a 5% do preço contratual e funciona como se estivesse 

constituída em moeda corrente, responsabilizando-se o garante, sem quaisquer reservas, por fazer 

a entrega de toda e qualquer importância, até ao limite da garantia, logo que interpelado por 

simples notificação escrita por parte da entidade beneficiária. 

Fica bem assente que o banco/companhia de seguros (eliminar o que não interessar) garante, no 

caso de vir a ser chamado(a) a honrar a presente garantia, não poderá tomar em consideração 

quaisquer objecções do(s) garantido(s), sendo-lhe igualmente vedado opor à entidade beneficiária 

quaisquer reservas ou meios de defesa de que o garantido se possa valer face ao garante. 

A presente garantia permanece válida até que seja expressamente autorizada a sua libertação pela 

entidade beneficiária, não podendo ser anulada ou alterada sem esse mesmo consentimento e 

independentemente da liquidação de quaisquer prémios que sejam devidos. 

 

 Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais) 

 


