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PROGRAMA DE PROCEDIMENTO 

 

Artigo 1º - Identificação e Objeto do Procedimento 

1. O presente processo de aquisição tem por objeto a “Aquisição de Luvas para a ULSNE, E.P.E.” e 

servirá os diferentes propósitos e necessidades das Unidades pertencentes a esta. 

2. A aquisição será para as 3 Unidades Hospitalares da Unidade Local de Saúde do Nordeste. 

3. De acordo com a nomenclatura de referência aplicável aos contratos públicos CPV (Vocabulário 

Comum para os Contratos Públicos) adotada pelo regulamento (CE) Nº 2195, alterado pelo 

Regulamento (CE) Nº 213/2008 DE 28 DE Novembro de 2007, a presente aquisição tem a seguinte 

classificação: 18424000-7: Luvas. 

 

Artigo 2º - Entidade Adjudicante 

 
A entidade adjudicante é a Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., com o NIPC 509 932 584, sito na 

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

 Telefone nº 273 302 856 

 Fax nº 273 302 861 

 Email: concursos@ulsne.min-saude.pt 

 

Artigo 3º - Órgão competente para a contratação 

 
A decisão de contratar, nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na redação introduzida pela lei nº 30/2021 de 21 de 

maio), doravante, CCP, foi tomada por despacho do Conselho de Administração da ULSNE, E.P.E., em 13 

de Janeiro de 2022. 

A entidade adjudicante reserva-se o direito de revogar a decisão de contratar. 

Nos termos e para efeitos do disposto no nº. 1 do artigo 46º.-A do CCP e art.º 46.º Diretiva 2014/24, 

propõe-se que o objeto do Concurso Público nº 60220001, seja dividido de acordo com os lotes 
constantes no Anexo I do caderno de encargos. 
 

mailto:concursos@ulsne.min-saude.pt
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ARTIGO 4º - Fundamento para a escolha do procedimento 

 

O procedimento de contratação assume a forma de Concurso Público, nos termos do 

art.º 130º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, e fundamenta-se no disposto na alínea 

a) do nº1 do artigo 20º do CCP aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro (na redação 

introduzida pela lei nº 30/2021 de 21 de maio) 

 

Artigo 5º - Pedidos de esclarecimentos, visitas ao local e retificação das peças do procedimento 

 
1. O órgão competente para prestar esclarecimentos é o Júri do presente concurso, constituído por 

despacho do Conselho de Administração da ULSNE. 

2. Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, bem 

como a visita às instalações da ULSNE afetas ao presente procedimento, devem ser solicitados pelos 

interessados, por escrito, ao júri do procedimento, no primeiro terço do prazo fixado para a 

apresentação das propostas, através da plataforma eletrónica disponível no endereço  

http://www.vortalgov.pt. 

3. Os esclarecimentos serão prestados por escrito, pelo júri do procedimento, até ao termo do segundo 

terço do prazo fixado para apresentação das propostas. 

4. As visitas referidas no n.º 2 devem ocorrer até ao fim do segundo terço do prazo fixado para 

apresentação das propostas. 

5. O órgão competente para a decisão de contratar pode proceder à retificação de erros ou omissões 

das peças do procedimento nos termos e no prazo previsto no número anterior. 

6. Os esclarecimentos e as retificações referidos nos números anteriores devem ser disponibilizados na 

plataforma eletrónica disponível no endereço http://www.vortalgov.pt e juntos às peças do 

procedimento patentes para consulta, procedendo-se à notificação de todos os interessados. 

7. Os esclarecimentos e as retificações referidas nos números anteriores fazem parte integrante das 

peças do procedimento a que dizem respeito e prevalecem sobre estas em caso de divergência. 

 

ARTIGO 6º - Documentos que constituem a proposta 

 
1. A proposta é a declaração firme e irrevogável pela qual o concorrente manifesta à ULSNE a sua 

vontade de contratar e o modo pelo qual se dispõe a fazê-lo. 

2. As propostas devem ser instruídas com os seguintes documentos: 

http://www.comprasnasaude.pt/
http://www.comprasnasaude.pt/
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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, devendo ser selecionadas as seguintes opções: 

 “Sou um operador económico”; 

 “Importar um DEUCP”;  

 “Selecionar o país do concorrente”; 

 “Criar documento de resposta”; 

 No final, selecionar a opção “Imprimir” o documento, em formato PDF, devendo o mesmo 

ser assinado e enviado junto aos documentos da proposta 

b) Documento declarativo do concorrente para aceitação do conteúdo do caderno de encargos, 

emitida conforme modelo constante do Anexo I,  ao presente programa de concurso. 

c) Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente por os 

considerar indispensáveis para os efeitos do disposto na parte final da alínea b) do nº 1 do artigo 

57º do CCP. 

d) Os documentos que acompanham as propostas devem ser assinados pelas entidades que os 

emitem. No caso de o concorrente ser um agrupamento de empresas, os documentos devem ser 

assinados pelo representante comum, caso em que devem ser juntos à declaração os 

instrumentos de mandato emitidos por cada um dos membros ou, não existindo este, por todas 

as pessoas com poderes para obrigar todas as empresas que o compõem. 

e) Certidão comprovativa para o exercício da atividade de distribuição por grosso, emitida pelo 

Infarmed, I.P. – exigida pelo Decreto-Lei nº 145/2009, de 17 de Junho, cuja lista anexa deverá 

conter os produtos com que concorre, de acordo com o artº 41º do supra referido diploma e, 

caso se justifique, certificado emitido pelo Infarmed, nos termos do despacho nº 15371/2012 de 

3 de dezembro, para os lotes referentes a dispositivos médicos e sob pena de exclusão da 

proposta. 

f) Certidão emitida pelo Infarmed que ateste a existência de procedimento de codificação em curso 

nas situações em que o dispositivo não esteja ainda disponível na respetiva base de dados, 

quando aplicável. 

g) Apenas serão adjudicados dispositivos médicos já codificados pelo Infarmed e incluídos na base 

de dados desta entidade, conforme disposto no Despacho nº. 860/2018 de 22 de janeiro. 

h) Devem, obrigatoriamente, integrar as propostas os documentos que evidenciem suficientemente 

o cumprimento dos requisitos exigidos nas cláusulas técnicas do caderno de encargos, de modo a 

http://www.base.gov.pt/deucp/welcome
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poder-se determinar com rigor, o seu grau de cumprimento. A ausência de documentos que 

permitam verificar o cumprimento dos requisitos equivale ao não cumprimento dos mesmos. 

i) A proposta e todos os documentos que a acompanham devem ser redigidos em língua 

portuguesa. 

 

ARTIGO 7.º - Apresentação de propostas variantes 

 

1. Não é admitida a apresentação de propostas com variantes. 

2. Para efeitos do número anterior, são variantes as propostas que, relativamente a um ou mais aspetos 

da execução do contrato a celebrar, contenham atributos que digam respeito a condições contratuais 

alternativas nos termos expressamente admitidos pelo caderno de encargos. 

 

ARTIGO 8.º - Amostras 

1. Para apreciação e validação da(s) proposta(s), é obrigatório a entrega das amostras para todas as 

posições dos bens propostos pelos concorrentes, sob pena de exclusão da(s) proposta(s) apresentada(s).  

2. As amostras mencionadas no número anterior, devem ser entregues ou remetidas por correio 

para o Serviço de Compras e Logística da Unidade Hospitalar de Bragança do ULSNE, sito na Praça 

Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança até ao 3º (terceiro) dia útil após a data limite para a 

entrega da proposta. 

3. Quando a dimensão ou o elevado valor dos bens, não permita o envio de amostras, deve o 

concorrente acordar com o Serviço de Aprovisionamento e Logística, por iniciativa deste, uma 

data para apresentação da(s) mesma(s). 

4. As amostras devem mencionar: Nome da empresa, referência do concurso, lote/posição e o 

código do artigo da USLNE. 

5. É dispensada a entrega de amostras, quando se trate de bens com referências iguais às que o 

concorrente esteja a fornecer à ULSNE, EPE. 

6. Todas as amostras referentes a material descartável, reverterão a favor da ULSNE. 

7. Para o restante material e para os lotes/posições em que o concorrente pretenda a devolução das 

amostras, deverá obrigatoriamente emitir uma declaração (a acompanhar a proposta), dando 

conhecimento da pretensão da recolha das mesmas, discriminando os lotes/posições que 

pretende recolher. 

8. A não emissão do documento referido no ponto anterior, pressupõe a cedência das amostras à 

ULSNE. 
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9. O prazo disponível para a recolha das amostras, é de trinta dias, a contar da data da notificação 

da adjudicação, sendo que a partir desta data, caso não tenham sido recolhidas, reverterão a 

favor da ULSNE. 

 

ARTIGO 9.º - Modo de apresentação da proposta 

 

1. Os documentos que constituem a proposta são apresentados diretamente na plataforma eletrónica 

compras na saúde, acessível no sítio da internet  http://www.vortalgov.pt, disponibilizada pela empresa 

VORTAL – Comércio Eletrónico, Consultoria e Multimédia, S.A. 

2. Sob pena de exclusão, os concorrentes deverão assinar eletronicamente, através de assinatura 

eletrónica qualificada, a proposta e todos os documentos que lhe associarem, de acordo com o artigo 

54.º da Lei n,º 96/2015, de 17 de agosto. 

3. Sob pena de exclusão, nos casos em que o certificado digital não possa relacionar diretamente o 

assinante com a sua função e poder de assinatura, devem os concorrentes submeter na plataforma um 

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

4. Sob pena de exclusão, quando a proposta e todos os documentos que se lhe associarem sejam 

apresentados por um agrupamento de concorrentes, devem os mesmos ser apenas assinados pelo 

representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à declaração a que 

se refere a alínea a) do n.º 2 do artigo 5,º os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

elementos, ou, não existindo representante comum, deve a proposta e todos os documentos que se lhe 

associarem, conter a assinatura electrónica qualificada por todos os membros ou respetivos 

representantes. 

5. Após submissão da proposta na plataforma Compras na Saúde, 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. 

 

Artigo 9.º - Prazo para apresentação das propostas 

 

1. As propostas devem ser apresentadas até às 18:00 horas do 30.º dia a contar da data do envio do 

respetivo anúncio ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades Europeias. 

2. O disposto no número anterior não prejudica a eventual prorrogação do prazo de apresentação das 

propostas resultante da verificação da situação prevista no artigo 4º do presente programa. 

3. As propostas e respetivos documentos consideram-se apresentados no momento da sua submissão. 

http://www.comprasnasaude.pt/
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4. Entende-se por submissão o momento em que o concorrente, após o carregamento da proposta na 

plataforma eletrónica, efetiva a assinatura eletrónica da mesma. 

5. Nos termos do n.º 3 do art. 470.º do CCP, os prazos para apresentação das propostas são contínuos, 

não se suspendendo nos sábados, domingos e feriados. 

 

Artigo 10.º - Critério de Adjudicação 

 

1. A adjudicação será efetuada segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa, por 

lote, para a entidade adjudicante, determinada pelo preço ou custo enquanto único aspeto da execução 

do contrato a celebrar. 

2. Em caso de empate, em algum dos lotes, será escolhida a proposta com prazo de entrega mais baixo e 

se mesmo assim persistir o empate será realizado um sorteio na presença dos participantes. 

 

Artigo 11.º - Documentos de habilitação 

 

3. O adjudicatário deve entregar, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação da decisão de 

adjudicação, os seguintes documentos: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de Agosto; 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e 

h) do art. 55.º do Código dos Contratos Públicos; 

c) Certidão do registo comercial, com todas as inscrições em vigor, para identificação dos titulares dos 

órgãos sociais de administração, direção ou gerência que se encontrem em efetividade de funções. 

4. Todos os documentos de habilitação do adjudicatário devem ser redigidos em língua portuguesa ou 

acompanhados de tradução devidamente legalizada no caso de estarem, pela sua natureza ou origem, 

redigidos numa outra língua. 

5. Quando, pela sua própria natureza ou origem, os documentos de habilitação estiverem redigidos em 

língua estrangeira, deve o adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada. 

6. O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos nos números 

anteriores, diretamente na plataforma eletrónica, disponível no portal www.vortalgov.pt. 

7. O adjudicatário pode, em substituição da reprodução dos documentos referidos no número anterior, 

indicar à entidade adjudicante o endereço do sítio da internet onde aqueles podem ser consultados, bem 

como a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sitio e documentos dele constantes 

estejam redigidos em língua portuguesa. 
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8. Poderá ainda o adjudicatário prestar consentimento, nos termos da lei, para a consulta da informação 

relativa a qualquer destes documentos. 

9. Verificando-se irregularidades nos documentos apresentados, será concedido um prazo de 5 (cinco) 

dias úteis para a respetiva supressão. 

 

Artigo 12.º - Agrupamento adjudicatário 

 

Em caso de adjudicação, todos os membros do agrupamento, e apenas estes, devem associar-se, antes da 

celebração do contrato, na modalidade jurídica de Agrupamento Complementar de Empresas. 

 

Artigo 13.º - Prevalência 

 

As normas do presente programa prevalecem sobre quaisquer indicações constantes do anúncio com elas 

desconformes. 

 

Artigo 14.º - Caução 

 

1. Para garantir a celebração do contrato, bem como o exato e pontual cumprimento de todas as 

obrigações legais e contratuais, o adjudicatário terá que prestar uma caução de 5% do preço contratual. 

2. O adjudicatário perde a caução prestada a favor da entidade adjudicante, se por fato que lhe seja 

imputável, o adjudicatário não comparecer no dia, hora e local fixados para a outorga do contrato, bem 

como, no caso de o adjudicatário ser um agrupamento, se os seus membros não se tiverem associado nos 

termos previstos no n.º 4 do art. 54.º do CCP. 

3. A entidade adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, independentemente 

de decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer importâncias que se mostrem devidas por 

força do não cumprimento por parte do adjudicatário das obrigações legais ou contratuais, 

designadamente as previstas no disposto no art. 296.º do CCP. 

 

Artigo 15.º - Modos de prestação da caução 

 

1. O adjudicatário deve prestar a caução no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação prevista no n.º 

2 do art. 77.º do CCP, devendo comprovar essa prestação junto da entidade adjudicante no dia 

imediatamente subsequente. 
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2. A caução é prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado 

Português, ou mediante garantia bancária ou seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário, nos 

termos dos modelos constantes dos anexos III e IV ao presente Programa, que dele faz parte integrante. 

3. O depósito em dinheiro ou títulos é efetuado em Portugal, em qualquer instituição de crédito, à 

ordem da ULSNE, devendo ser especificado que se destina à caução da aquisição objeto do presente 

procedimento. 

4. Quando o depósito for efetuado em títulos, estes são avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se, 

nos últimos três meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a 

avaliação é feita em 90 % dessa média. 

5. Se o adjudicatário prestar caução mediante garantia bancária, deve apresentar um documento pelo 

qual um estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da caução, o 

imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude do 

incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia respeita. 

6. Tratando-se de seguro-caução o adjudicatário deverá apresentar apólice pela qual uma entidade 

legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o imediato 

pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude de incumprimento 

das obrigações a que o seguro respeita. 

7. Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum, 

resultar uma diminuição das garantias da entidade adjudicante, nos moldes em que são asseguradas 

pelas outras formas admitidas, de prestação de caução, ainda que não tenha sido pago o respetivo 

prémio. 

8. Todas as despesas derivadas da prestação das cauções são da responsabilidade do adjudicatário. 

 

Artigo 16.º - Redução do contrato a escrito 

 

1. Salvo nos casos previstos no art. 95.º do CCP, o contrato deve ser reduzido a escrito através da 

elaboração de um clausulado em suporte papel ou em suporte informático com a aposição de assinaturas 

eletrónicas. 

2. Salvo disposição em contrário constante do programa do procedimento, as despesas e os encargos 

inerentes à redução do contrato a escrito são da responsabilidade da entidade adjudicante, com exceção 

dos impostos legalmente devidos pelo adjudicatário. 
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Artigo 17.º - Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

 

O prazo de manutenção das propostas é de 90 dias, a contar da data do termo do prazo fixado para a 

apresentação de propostas. 

 

Artigo 18.º - Legislação aplicável 

 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente procedimento aplica-se o regime previsto no 

Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável.  
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ANEXO I 
Modelo de declaração 

(a que se refere a alínea a) do no 1 do artigo 57º) 
 

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), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de 
encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de . . . (designação ou 
referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) 
se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno de 
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 
2 – Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, 
que junta em anexo (3): 
a) . . . 
b) . . . 
3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do 
referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 
4 – Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas 
no nº 1 do artigo 55º do Código dos Contratos Públicos.  
5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o 
caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela 
recaia e constitui contra ordenação muito grave, nos termos do artigo 456º 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. 
6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 
81º do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se 
encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e h) do nº 1 doa artigo 55º do referido Código. 
7 – O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados 
nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da 
adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra ordenação muito 
grave, nos termos do artigo 456º 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 (4)]. 
 
 
(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) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas 
b), c) e d) do no 1 e nos nºs 2 e 3 do artigo 57º. 
 (4) Nos termos do disposto nos 4 e 5 do artigo 57º 
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ANEXO II 

(a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81º)  
 

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 nº 1 do artigo 55º 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 h) do nº 1 do artigo 55º  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 contra ordenação muito grave, nos termos do artigo 456º 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 4 e 5 do artigo 57º 
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ANEXO III 

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 IV 

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 objeções 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) 
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CADERNO DE ENCARGOS 
 

Cláusula 1.ª - Objeto contratual  
 

1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 
sequência do procedimento pré-contratual, que tem por objeto principal a aquisição de: 

 Luva estéril para manipulação de citostáticos; 

 Luva não estéril para manuseamento de materiais corrosivos ou tóxicos; 

 Luva cirúrgica de latex estéril para intervenção de alto risco/ortopedia; 

 Luva latex estéril sem pó; 

 Luva exame em nitrilo não estéril sem latex e sem pó, 
para a Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E – Unidades Hospitalares de Bragança, Macedo de 
Cavaleiros e Mirandela, (doravante designada por ULSNE).  
 
2. O preço base deste procedimento está definido no anexo I, do presente caderno de encargos, que 

dele faz parte integrante. 
 

Cláusula 2º - Contrato 

 
1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 
concorrentes, desde que esses erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão 
competente para a decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  
c) O presente Caderno de Encargos;  
d) A proposta adjudicada;  
e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2, a respetiva prevalência é 
determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número. 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus 
anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos ao conteúdo do contrato 
propostos, de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos (doravante 
CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (alterado e republicado pelo Decreto-
Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, com as correções introduzidas pela Declaração de Retificação 
n.º 36-A/2017, de 30 de outubro, e pela Declaração de Retificação n.º 42/2017, de 30 de novembro), 
e aceites pelo Concorrente, nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

 
Cláusula 3º - Prazo de Vigência 

 
O contrato produz efeitos materiais e financeiros a partir da data da sua assinatura, cessando a 31 de 
dezembro de 2022 ou com o consumo da totalidade das quantidades, consoante o que ocorrer primeiro. 

 
Cláusula 4.ª - Quantidades  

 
1. As quantidades dos bens indicados na lista anexa (anexo I), correspondem ao número de unidades que 

a ULSNE, prevê que venham a ser adquiridas no período de um ano.  
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2. As quantidades a fornecer podem ser aumentadas ou diminuídas numa margem de 10% relativamente 
às previstas no procedimento.  

3. A periodicidade e a quantidade deverão constar das notas de encomenda a emitir durante o ano.  
4. O total dos fornecimentos não poderá exceder as quantidades encomendadas pelas notas de 

encomenda sob pena das quantidades em excesso não serem liquidadas pela ULSNE.  
5. As entregas dos bens deverão ser acompanhadas de uma guia de remessa ou fatura, por nota de 

encomenda, nas quais se devem mencionar, obrigatoriamente, os números das notas de encomenda, 
designação dos artigos, quantidades e respetivos preços unitários. 

 
Cláusula 5.ª - Entrega dos bens objeto do contrato 

 
1. Os bens objeto do Contrato devem ser entregues nas moradas mencionadas nas notas de encomenda 

e que são as 3 Unidades Hospitalares da ULSNE. 
2. O adjudicatário obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto do 

contrato, todos os documentos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e integral 
utilização ou funcionamento daqueles. 

3. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferência da posse e da propriedade 
daqueles para a ULSNE, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem 
prejuízo das obrigações de garantia que impendem sobre o adjudicatário. 

4. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos 
para o local de entrega são da responsabilidade do adjudicatário. 

 
Cláusula 6.ª - Inspeção e testes 

 
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a ULSNE, por si ou através de terceiro por ele designado, 
procede, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se os 
mesmos correspondem às quantidades estabelecidas no anexo I ao presente Caderno de Encargos e se 
reúnem as caraterísticas, especificações e requisitos técnicos e operacionais exigidos de acordo com a 
proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 
 

Cláusula7.ª - Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias 
 

1. No caso de os bens entregues não comprovarem a total operacionalidade, bem como a sua 
conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as 
caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos, deve disso informar, por escrito, o 
adjudicatário. 

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no prazo razoável 
que for determinado pela ULSNE, às reparações ou substituições necessárias para garantir a 
operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências legais e das características, especificações 
e requisitos técnicos exigidos. 

 
Cláusula 8.ª - Garantia técnica 

 
1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à venda de bens de 

consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatário garante os bens objeto do contrato, pelo prazo 
indicado na sua proposta, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com 
características, especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas do presente 
Caderno de Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem. 
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2. Em caso de anomalia detetada no objeto de fornecimento, o adjudicatário compromete-se a intervir 
sem prejuízo do direito ao pagamento dos honorários devidos se a anomalia resultar de facto não 
imputável ao adjudicatário. 

 
Cláusula 9.ª - Garantia de continuidade de fabrico 

 
O adjudicatário deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todos os bens objeto do 
presente procedimento, durante a vigência do contrato. 
 

Cláusula 10.ª - Modificações técnicas supervenientes 
 

1. O adjudicatário deve incorporar nos bens objeto do contrato as modificações que as autoridades 
competentes venham a considerar essenciais para garantir a segurança da respetiva utilização ou 
funcionamento ou que resultem de alteração legal ou regulamentar superveniente à celebração do 
contrato. 

2. Para os efeitos do número anterior, o adjudicatário deve apresentar à ULSNE uma proposta completa, 
com identificação do objeto da modificação, prazo de conclusão e preço respetivo. 

3. Na sequência da proposta a que alude o número anterior, a ULSNE deve, no prazo de quinze dias e nos 
limites permitidos pela legislação aplicável, aceitar ou recusar a realização da modificação. 

4. Quando a modificação a introduzir se destine a evitar riscos derivados da utilização ou funcionamento 
dos bens que o adjudicatário conhecesse ou devesse conhecer à data da celebração do contrato e de 
que não tenha informado devidamente a ULSNE, os custos dessa modificação são suportados 
exclusivamente pelo adjudicatário, sem prejuízo da responsabilidade pelos danos causados, nos 
termos da lei. 

 
Cláusula 11.ª - Encargos gerais 

 
1. É da responsabilidade do adjudicatário o pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de 

qualquer natureza ou outros encargos exigidos pelas autoridades competentes e relativos à execução 
do contrato nos territórios do país ou países do adjudicatário, dos seus subcontratados ou de 
passagem em transporte. 

2. O disposto no número anterior aplica-se ainda à obtenção de quaisquer autorizações e ao pagamento 
de quaisquer emolumentos exigidos pelas autoridades competentes relativamente ao cumprimento 
das obrigações que impendem sobre o adjudicatário no âmbito do contrato, incluindo licenças de 
exportação e de importação. 

3. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer despesas resultantes da prestação das cauções e 
dos seguros previstos no programa do concurso e no presente caderno de encargos. 

4. Todas as despesas derivadas da obtenção de visto do Tribunal de Contas são da responsabilidade do 
adjudicatário. 

 

 
Cláusula 12.ª - Objeto do dever de sigilo 

 
1. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, 

relativa à atividade da ULSNE de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução 
do contrato. 

2. A informação e documentação coberta pelo dever de sigilo não pode ser transmitida a terceiros, nem 
objeto de qualquer outro uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 
exclusivamente à execução do contrato. 
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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 adjudicatário ou que este seja legalmente 
obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou 
outras entidades administrativas competentes. 

 
Cláusula 13.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. 
 

Cláusula 14.ª - Preço Base 
 

1. O Preço Base para o fornecimento de todas as luvas indicadas no Anexo I deste caderno de encargos é 
de 413.650,00€, acrescido de IVA.   

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade 
não esteja expressamente atribuída à ULSNE, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens 
objeto do contrato para o respetivo local de entrega, bem como pelo cumprimento das demais 
obrigações constantes do contrato. 

3. O preço contratual apresentado para o presente concurso público, corresponde a um aspeto da 
execução do contrato submetido à concorrência cujo valor não pode ser superior ao preço 
apresentado para cada lote (s/iva), de acordo com o Anexo A – Lista de artigos. 

 
Cláusula 15.ª - Condições de pagamento 

 
1. As quantias devidas pela ULSNE, nos termos das cláusulas anteriores, devem ser pagas no prazo de 60 

dias após a receção pela ULSNE das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o 
vencimento da obrigação respetiva. 

2. Para efeitos de pagamento, as faturas deverão ser apresentadas com uma antecedência de 60 dias em 
relação à data do seu vencimento. 

3. Não sendo observado o prazo estabelecido no número anterior, considera-se que a respetiva 
prestação só se vence nos 60 dias subsequentes à apresentação da correspondente fatura. 

4. Para o efeito dos números anteriores, considera-se vencida a obrigação com a entrega dos bens 
objeto do contrato. 

5. Os pagamentos só serão devidos para as quantidades e preços constantes da nota de encomenda. 
6. A ULSNE não assumirá a responsabilidade do pagamento de faturas de fornecimentos que não 

correspondam ou excedam os valores constantes na nota de encomenda. 
7. Em caso de discordância, por parte da ULSNE, quanto aos valores indicados nas faturas, deverá este 

comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, devendo este prestar os 
esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida. 

8. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas por 
transferência bancária para instituição de crédito indicada pelo adjudicatário. 

9. Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser propostos 
adiantamentos por conta dos bens a fornecer. 

10. Em caso de atraso no cumprimento das obrigações pecuniárias por parte da entidade adjudicante, o 
adjudicatário tem o direito aos juros de mora sobre o montante em dívida, nos termos previstos no 
artigo 326.º do CCP e da Lei n.º 3/2010, de 27 de abril. 
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Cláusula 16.ª - Seguros 

 
1. É da responsabilidade do adjudicatário a cobertura, através de contratos de seguro de acidentes 

pessoais, de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu pessoal ou por pessoal dos seus 
subcontratados, ou ainda por terceiros, até à entrega dos bens objeto do contrato ou após esta, desde 
que no contexto de ações no âmbito do contrato. 

2. O adjudicatário deve celebrar à sua custa contratos de seguro de acidentes pessoais que cubram os 
riscos de morte ou lesão corporal dos representantes da ULSNE bem como de quaisquer elementos 
indicados por este que participem em quaisquer testes ou ações de formação. 

3. A ULSNE pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 
contratos de seguro referidos nos números anteriores, devendo o adjudicatário fornecê-la no prazo de 
sete dias. 

4. Os seguros de acidentes pessoais devem prever que as indemnizações sejam pagas aos sinistrados ou, 
em caso de morte, a quem prove ter a elas direito, nos termos da lei sucessória ou de outras 
disposições legais aplicáveis. 

 
Cláusula 17.ª - Seguro de responsabilidade civil 

 
É da responsabilidade do adjudicatário garantir um seguro contra todos os riscos para todo o 
equipamento, salvaguardando qualquer tipo de estrago e a reposição do equipamento em caso de dano 
ou estrago. 

Cláusula 18.ª - Responsabilidade das partes 
 

Cada uma das Partes deve cumprir pontualmente as obrigações emergentes do Contrato e responde 
perante a outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do cumprimento defeituoso 
dessas obrigações, nos termos deste Caderno de Encargos e da lei, sem prejuízo do disposto na cláusula 
seguinte. 

Cláusula 19.ª - Força Maior 
 

1. Nenhuma das Partes pode ser responsável pelo incumprimento ou pelo cumprimento defeituoso das 
obrigações emergentes do Contrato, na estrita medida em que estes resultem de factos ou 
circunstâncias cuja verificação não era razoavelmente previsível e cujos efeitos não poderiam ter sido 
evitados. 

2. São considerados casos de força maior, verificados os requisitos previstos no número anterior, 
nomeadamente, epidemias, greves, tremores de terra, inundações, incêndios, sabotagem, atos de 
guerra ou terrorismo, motins, embargos ou bloqueios internacionais e ataques por meios eletrónicos, 
biológicos e químicos. 

3. Não constituem casos de força maior, designadamente: 
a) Circunstâncias que não afetem os subcontratados do adjudicatário, na parte em que a intervenção 
destes, nos termos deste Caderno de Encargos, permita evitar ou suprir os respetivos efeitos; 
b) Greves ou conflitos laborais limitados ao adjudicatário ou a sociedades que se encontrem em 
relação de domínio ou de grupo com o mesmo ou respetivos subcontratados; 
c) Determinações governamentais, administrativas ou judiciais de natureza, sancionatória ou de 
outra forma resultantes do incumprimento pelo adjudicatário ou seus subcontratados de deveres ou 
ónus que sobre eles recaiam; 
d) Manifestações populares devidas o incumprimento pelo adjudicatário de normas legais; 
e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do adjudicatário cuja causa, propagação ou 
proporções se devam a culpa ou negligência sua ao incumprimento de normas de segurança; 
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f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário que não sejam devidas a 
sabotagem ou ataques por meios eletrónicos. 

4. A Parte que invocar uma causa de força maior deve imediatamente, informar a outra da respetiva 
ocorrência e empenhar os seus melhores esforços para limitar as consequências daí advenientes. 

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 20.ª - Penalidades contratuais 
 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a ULSNE pode exigir do adjudicatário o 
pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, 
nos seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do Contrato, até [1%] do valor 
do contrato, por cada dia de atraso; 
b) Pelo incumprimento da obrigação de garantia técnica ou deficiências dos bens entregues, até 
[10%] do preço contratual; 
c) Pelo incumprimento da obrigação de continuidade de fabrico e de fornecimento, até [5%] do 
preço contratual; 

2. Em caso de resolução do Contrato por incumprimento do adjudicatário, a ULSNE, pode aplicar ao 
adjudicatário uma pena pecuniária de até 15% do preço contratual. 

3. Ao valor da pena pecuniária prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo 
adjudicatário ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do presente artigo, relativamente aos bens objeto do 
Contrato cujo atraso na entrega tenha determinado a respetiva resolução. 

4. Na determinação da gravidade do incumprimento, a ULSNE tem em conta, nomeadamente, a duração 
da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do adjudicatário e as consequências do 
incumprimento. 

5. A ULSNE pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do Contrato com as penas pecuniárias 
devidas nos termos da presente cláusula. 

6. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a ULSNE exija indemnização 
pelo dano excedente. 

7. Não obstante a aplicação das penalidades, a ULSNE em caso de manifesta necessidade, poderá 
adquirir a outros adjudicatários os bens em falta, ficando a diferença de preços, se a houver, a cargo 
do adjudicatário faltoso. 

 
Cláusula 21.ª - Resolução por parte da ULSNE 

 
1. Sem prejuízo de outras situações de grave violação das obrigações assumidas pelo adjudicatário 

previstas na lei, a ULSNE pode resolver o Contrato a título sancionatório nos seguintes casos: 
a) O atraso, total ou parcial, na receção dos bens objeto do Contrato, exceder três meses ou o 
adjudicatário declarar por escrito que o atraso em determinada entrega excederá esse prazo; 
b) Os bens entregues pelo adjudicatário obtenham, por duas vezes consecutivas, resultados 
negativos na inspeção efetuada pela ULSNE, nos termos do presente Caderno de Encargos. 

2. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao 
adjudicatário e produz efeitos três meses após a receção dessa declaração, mas é afastado se o 
adjudicatário cumprir as obrigações em falta nesse prazo e proceder ao pagamento das penas 
pecuniárias correspondentes. 

3. A resolução do Contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição das 
prestações já realizadas pelo adjudicatário, nem faz cessar as obrigações respeitantes à garantia 
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técnica, à continuidade de fabrico e fornecimento, nos termos deste Caderno de Encargos, a menos 
que tal seja determinado pela ULSNE. 
 

Cláusula 22.ª - Foro Competente 
 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 
Cláusula 23.ª - Subcontratação e cessão da posição contratual 

 
A subcontratação pelo adjudicatário e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da 
autorização da outra, nos termos do Código dos Contratos Públicos. 

 
Cláusula 24.ª - Comunicações e notificações 

 
1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as 

partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o 
domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do Contrato deve ser comunicada à outra 
parte. 
 

Cláusula 25.ª - Contagem dos prazos 
 

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

Cláusula 26.ª – Gestor do Contrato 
 

Ficará designado como gestor do contrato a Dra. Sandra Santos,  para em nome da ULSNE, acompanhar a 
sua execução, competindo-lhe praticar e promover os atos necessários à realização do interesse público.  
 
 

Cláusula 27.ª – Dados Pessoais 
 

O adjudicatário obriga-se a cumprir os normativos que constam do Regulamento Geral de Proteção de 
Dados, bem como de toda a legislação e orientações relativas à segurança de dados pessoais nominativos 
de pessoas singulares a que tenha acesso no decurso da sua prestação de serviços e/ou fornecimento de 
bens, sendo estritamente proibido o seu tratamento para além dos fins e adequação contratuais, apenas 
se admitindo nos limites estritos do contrato, estando interdita qualquer portabilidade que não seja 
contratual e legalmente permitida. A ULSNE detém a posse dos dados por lhe terem sido confiados pelos 
seus legítimos titulares e, nesta medida, as operações de tratamento, designadamente portabilidade, 
rectificação e apagamento terão de ser comunicadas e consentidas por este, sob pena de 
responsabilidade contra-ordenacional, civil, criminal e ainda com comunicação de inconformidade por 
parte de subcontratante nos termos do Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais – 
Regulamento n.º 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 
 

Cláusula 28.ª - Legislação aplicável 

 
A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente documento, aplica-se o regime previsto no 
Código dos Contratos Públicos e demais legislação aplicável. 
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Disposições Técnicas 
 

Artigo 1.º - Objeto 
 

O presente concurso tem por objeto o fornecimento à Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE, de 
todos os artigos constantes do Anexo I. 
 
 

Artigo 2.º - Disposições Comuns 
 

1. Sempre que as caraterísticas sejam referenciadas a normas, deve o concorrente indicar na proposta 
aquelas a que obedecem os produtos com os que concorre. 

2. Só poderão ser fornecidos às entidades adjudicantes os bens cuja validade seja igual ou superior a 6 
meses, a contar da data de fornecimento. 

 
 

Artigo 3.º - Quantidades 
 

1. As quantidades estimadas dos artigos a adquirir constam do Anexo I. 
2. As quantidades a entregar dos testes serão de acordo com as necessidades do serviço, sendo o pedido 

efetuado 72 horas de antecedência.  
3. O adjudicatário deverá entregar os reagentes num prazo máximo de 72 horas após a nota de 

encomenda. 
 
 

Artigo 4.º - Controlo de Qualidade 
 
O programa de controlo de qualidade externo por entidade independente, devidamente certificado, para 
a Certificação das Luvas deve ser assegurada pelo adjudicatário. 
 
 

Artigo 5.º - Entregas 
 

1. As luvas objeto do presente procedimento, deverão ser entregues de acordo com as necessidades da 
ULSNE, nas Unidades Hospitalares de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela, conforme indicado 
em cada nota de encomenda. 

2. As entregas devem ser acompanhados de Guia de Remessa ou fatura, nas quais se deve mencionar 
expressamente os números e datas das Notas de Encomenda, quantidades, produtos e preços. 

 

 
Artigo 6.º - Embalagens 

 
1. Os produtos devem ser entregues em embalagens que garantam suficiente proteção reunindo assim 

as condições necessárias à perfeita conservação de todas as suas caraterísticas, referenciado 
exteriormente. 

2. A presente informação deverá ser em língua portuguesa de forma legível, visível e indelével: 
a) Denominação dos produtos; 
b) Prazo de validade dos produtos; 
c) Identificação da firma responsável pela comercialização; 
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d) Número de unidades que contém; 
e) Número do lote; 
f) A marca e o nome do fabricante; 

3. São suscetíveis de devolução os artigos entregues cuja informação requerida seja insuficiente, 
confusa, com rasuras ou incorreções. 

4. Os produtos sujeitos a prazo de validade, têm que ser rotulados com a indicação do lote e período de 
validade, quer na embalagem exterior quer na embalagem unitária. 
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ANEXO I 

ESTIMATIVA ANUAL DE CONSUMO  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Lote 

Código 
Produtos 
ULSNE: Designação do Artigo Unidade 

Quantidade 
Estimada Para 

2022 

1 220000353 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - S  Par 1000 

2 220000354 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - M  Par 1000 

3 220000355 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - L  Par 1000 

4 
290000660 

LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO MAT.CORROSIVOS OU 
TOXICOS (S)  Par 16000 

5 
290000804 

LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO MAT.CORROSIVOS OU 
TOXICOS (M)  Par 40000 

6 
290002422 

LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO MAT.CORROSIVOS OU 
TOXICOS (L)  Par 20000 

7 
220000346 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 6.5  Par 2000 

8 
220000347 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 7.0  Par 1200 

9 
220000348 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 7.5  Par 2000 

10 
220000349 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 8.0  Par 2000 

11 
220000350 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 8.5  Par 300 

12 220000637 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 6.0   Unidade 7000 

13 220000638 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 6.5  Unidade 30000 

14 220000639 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 7.0  Unidade 20000 

15 220000640 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 7.5  Unidade 25000 

16 220000548 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 8.0  Unidade 6000 

17 220000642 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 8.5  Unidade 2000 

18 290001426 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - L  Unidade 2000000 

19 290001679 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - M  Unidade 3000000 

20 290001425 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - S Unidade 2000000 
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ANEXO II 

Preço Base por Lote 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lote 

Código 
Produtos 
ULSNE: Designação do Artigo Unidade 

Preço 
Base 
S/Iva 

Preço Base 
Total S/IVA 

1 220000353 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - S  Par 0,65 € 650,00 € 

2 220000354 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - M  Par 0,65 € 650,00 € 

3 220000355 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - L  Par 0,65 € 650,00 € 

4 
290000660 

LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO 
MAT.CORROSIVOS OU TOXICOS (S)  Par 0,35 € 5.600,00 € 

5 
290000804 

LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO 
MAT.CORROSIVOS OU TOXICOS (M)  Par 0,35 € 14.000,00 € 

6 
290002422 

LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO 
MAT.CORROSIVOS OU TOXICOS (L)  Par 0,35 € 7.000,00 € 

7 
220000346 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 6.5  Par 0,60 € 1.200,00 € 

8 
220000347 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 7.0  Par 0,60 € 720,00 € 

9 
220000348 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 7.5  Par 0,60 € 1.200,00 € 

10 
220000349 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 8.0  Par 0,60 € 1.200,00 € 

11 
220000350 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO 
RISCO/ORTOPEDIA Nº 8.5  Par 0,60 € 180,00 € 

12 220000637 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 6.0 - L1098 Unidade 0,34 € 2.380,00 € 

13 220000638 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 6.5 - L1099 Unidade 0,34 € 10.200,00 € 

14 220000639 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 7.0 - L1100 Unidade 0,34 € 6.800,00 € 

15 220000640 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 7.5 - L1101 Unidade 0,34 € 8.500,00 € 

16 220000548 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 8.0 - L1102 Unidade 0,34 € 2.040,00 € 

17 220000642 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 8.5 - L1103 Unidade 0,34 € 680,00 € 

18 290001426 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - L  Unidade 0,05 € 100.000,00 € 

19 290001679 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - M  Unidade 0,05 € 150.000,00 € 

20 290001425 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - S  Unidade 0,05 € 100.000,00 € 

Valor 
Base 
Total 

    
413.650,00 € 
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ANEXO IIi 
Características  por Lote 

 

Lote Produtos: Designação do Artigo Unidade Observações 

1 220000353 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - S  Par Sob pena de exclusão os artigos 
devem ser resistentes á 
utilização para que são 

previstos. 

2 220000354 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - M  Par 

3 220000355 LUVA ESTERIL P/MANIPULAÇÃO DE CITOSTATICOS - L  Par 

4 290000660 LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO MAT.CORROSIVOS OU TOXICOS (S)  Par Sob pena de exclusão os artigos 
devem ser resistentes á 
utilização para que são 

previstos. 

5 290000804 LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO MAT.CORROSIVOS OU TOXICOS (M)  Par 

6 290002422 LUVA N/ESTERIL P/MANUSEAMENTO MAT.CORROSIVOS OU TOXICOS (L)  Par 

7 
220000346 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO RISCO/ORTOPEDIA Nº 
6.5  Par 

Sob pena de exclusão, os 
artigos terão que permitir a 

sensibilidade necessária ao tipo 
de cirurgia e a rugosidade 
necessária para permitir a 

manipulação do instrumental.  

8 
220000347 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO RISCO/ORTOPEDIA Nº 
7.0  Par 

9 
220000348 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO RISCO/ORTOPEDIA Nº 
7.5  Par 

10 
220000349 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO RISCO/ORTOPEDIA Nº 
8.0  Par 

11 
220000350 

LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL - INTERVENÇÃO ALTO RISCO/ORTOPEDIA Nº 
8.5  Par 

12 220000637 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 6.0  Unidade 

Sob pena de exclusão, os 
artigos terão que ter punho 

alto, sem rolo, tamanho 
adequado ao número 

pretendido, sensibilidade e 
resistentes à utilização.  

13 220000638 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 6.5  Unidade 

14 220000639 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 7.0  Unidade 

15 220000640 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 7.5  Unidade 

16 220000548 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 8.0  Unidade 

17 220000642 LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL S/PÓ Nº 8.5 Unidade 

18 290001426 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - L  Unidade 

Sob pena de exclusão os artigos 
devem ser resistentes á 

utilização. 

19 290001679 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - M  Unidade 

20 290001425 LUVA EXAME EM NITRILO N/ESTERIL S/LATEX S/PÓ - S - Unidade 

 


