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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 

 
Cláusula 1.ª  

 Identificação e Objeto do Procedimento 
 

1. Fornecimento de sacos de plástico, para a Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E, entidade adjudicante, sito 
na Praça Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança, telefone: 00351 273302856, telefax: 00351 273302861. 
 

Cláusula 2.ª  
 Entidade Adjudicante 

 
1. A entidade adjudicante é a Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., com o NIPC 509 932 584, sediado na 
Avenida Abade de Baçal, 5301-852 Bragança, seguidamente identificada coma ULSNE. 

 Telefone nº 273 310 800 

 Fax nº 273 310 813 

 Email: concursos@ulsne.min-saude.pt 
 

Cláusula 3.ª  
 Órgão competente para a contratação 

 
A decisão de contratar a aquisição objeto do presente procedimento, foi tomada pelo Conselho de Administração da 
Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., em 16 de Fevereiro de 2022. 
 

Cláusula 4.ª  
Procedimento de Contratação 

 
O procedimento de contratação reveste a forma de Concurso Público efetuado nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 20º do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de Agosto. 

 
Cláusula 5.ª  

  Pedido de esclarecimentos e retificação das peças do procedimento 
 

1. O órgão competente para prestar esclarecimentos é o Júri do presente concurso, constituído por  deliberação 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. 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. 
5. 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. 
6. 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. 

 
Cláusula 6.ª  

Documentos que constituem a proposta 
 

1. As propostas devem ser instruídas com os seguintes documentos: 
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, elaborada em conformidade com 
o modelo constante do anexo I do presente programa, do qual faz parte integrante; 

mailto:concursos@ulsne.min-saude.pt
http://www.vortalgov.pt/
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b) Os concorrentes deverão apresentar o código de dispositivo médico para os bens que estão a concurso sob pena 
de exclusão, caso se aplique. 
c) Para efeitos do disposto na alínea anterior, de forma excecional, pode ser aceite Certidão do INFARMED que 
ateste a existência de procedimento de codificação em curso na situação em que o equipamento não esteja ainda 
disponível na respetiva base de dados. 
d) O concorrente poderá apresentar quaisquer outros documentos que considere indispensáveis para 
complementar a proposta, designadamente na parte relativa aos respetivos atributos. 
2. Os documentos que integram a proposta  devem ser redigidos em língua portuguesa e assinados digitalmente. 
3. A declaração prevista na alínea a) do n.º 1 deve ser assinada pelo concorrente ou por representante que tenha 
poderes para o obrigar. 
4. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida na alínea a) do n.º 
1 deve ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à 
declaração os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante 
comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 
5 . A proposta de ainda indicar: 
 - A espessura de cada saco; 
 - Tipo de embalagem e o número de unidades contidas; 
 - Prazo de entrega; 
 - Prazo de validade da proposta; 
 - Referência Interna de cada artigo conforme anexo 1 do caderno de encargos; 
6- Em simultâneo com o período para a receção de propostas, deve o concorrente entregar amostras de todos os 
artigos, caso contrário a sua proposta será excluída. 
As amostras deverão ser entregues no serviço de aprovisionamento da ULSNE, identificando o concurso e o número 
de referência. 
As amostras revertem a favor da ULSNE. 
 
 

Cláusula 7.ª  
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. 

 
Cláusula 8.ª  

 Modo de apresentação da proposta 
 
1. Os documentos que constituem a proposta são apresentados diretamente na plataforma eletrónica utilizada pela 
ULSNE, disponível no portal www.vortalgov.pt., através do meio de transmissão escrita e electrónica de dados. 
2. A proposta deverá ser autenticada através de assinatura eletrónica nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
143-A/2008, de 25 de Julho. 
3. A assinatura eletrónica, referida no ponto anterior, deverá respeitar os termos constantes do art. 27.º da Portaria 
701-G/2008, de 29 de Julho, designadamente, nos casos em que o certificado digital não possa relacionar 
diretamente o assinante com a sua função e poder de assinatura, deverá este ser acompanhado de um documento 
eletrónico indicativo do poder de representação e assinatura do assinante. 
4. A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo entregue aos concorrentes 
um recibo eletrónico comprovativo dessa receção. 
 
 
 

Cláusula 9.ª  
 Prazo para apresentação das propostas 

 

http://www.vortalgov.pt/
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1-As candidaturas e os documentos que as acompanham devem ser entregues até às 17 horas do 12.º dia contado 
da data de envio do anúncio para publicação em Diário da Republica, através da plataforma eletrónica Vortal, 
disponível e acessível em http://portugal.vortal.biz/ e devem ser assinados mediante a utilização de certificados de 
assinatura eletrónica. 
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. 
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. 

  
Cláusula 10.ª  

Critério de Adjudicação 
 
1. A adjudicação será efetuada de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a 
entidade adjudicante, sendo o preço o único critério de avaliação, conforme a alinea b) do nº 1 do artigo 74º do 
CCP. 
2. Em caso de empate das propostas a ULSNE levará em consideração critérios ambientais associados aos 
ciclos de vida dos produtos nos seguintes termos:  

 1º Fase de utilização (menor impacto ecológico na utilização);  

 2º Fase de fim-de-vida (menor impacto ecológico após utilização);  

 3º Fase de fabricação e pré-fabricação (menor impacto ecológico na produção).  
A utilização deste critério está limitada a situações de diferenças ambientais conclusivas, isto é, identificação clara 
de vantagens entre propostas.  
3. Caso o empate subsista, será adjudicada a proposta na sequência de um sorteio presencial com todos os 

interessados, do qual será lavrada uma ata assinada por todos os presentes.  

 
Cláusula 11.ª  

 Documentos de habilitação 
 

1. O adjudicatário deve entregar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da decisão de adjudicação, 
os seguintes documentos: 
a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do Código dos Contratos Públicos. 
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. 
2. Todos os documentos de habilitação do adjudicatário devem ser redigidos em língua portuguesa. 
3. 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. 
4. O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos nos números anteriores, 
diretamente na plataforma eletrónica, disponível no portal www.vortalgov.pt. 
5. 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. 
6. Poderá ainda o adjudicatário prestar consentimento, nos termos da lei, para a consulta da informação relativa a 
qualquer destes documentos. 
7. Verificando-se irregularidades nos documentos apresentados, será concedido um prazo de 5 (cinco) dias úteis 
para a respetiva supressão. 
 

http://portugal.vortal.biz/
http://www.vortalgov.pt/
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Cláusula 12.ª  
Prevalência 

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

Cláusula 13.ª  
 Caução 

 
Nos termos da alínea a) do nº 2 doa artigo 88º não é exigida a apresentação de caução. 
 
 

Cláusula 14.ª  
 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. 
 

Cláusula 15.ª  
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. 
 

Cláusula  16.ª  
 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 nos 4 e 5 do artigo 57º 
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ANEXO II 

(a que se refere a alínea a) do no 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 adoptado 
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 nos 4 e 5 do artigo 57º  
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CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

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 sacos de plástico conforme Anexo I ao 

presente caderno de encargos, para a Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE, (doravante designada por 

ULSNE)”. 

 

Cláusula 2ª 

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) O suprimento dos erros e das omissões do Caderno de Encargos, 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 Concorrente. 

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

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

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 3.ª 

Prazo 

O prazo de vigência do presente contrato terá efeitos a partir da data da sua outorga  até 31 de dezembro de 

2022, ou aquisição das quantidades adjudicadas, conforme o que ocorrer primeiro, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da sua cessação, nos termos do n.º 2 do artigo 440.º do CCP. 
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CAPÍTULO II 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Cláusula 4.ª 

Obrigações do Concorrente 

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

contratuais, da celebração do presente contrato decorrem para o Concorrente as seguintes obrigações 

principais: 

a) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente aa ULSNE, ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do contrato; 

b) Comunicar, antecipadamente, a ULSNE, de forma fundamentada, logo que deles tenha conhecimento, 

os factos que tornem total ou parcialmente impossível o fornecimento dos bens objeto do contrato ou o 

cumprimento de qualquer obrigação, obrigando-se, se tal for aceite e oportuno, a restabelecer a 

prestação ou reparar o incumprimento em prazo razoável; 

c) Manter durante a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

procedimento de aquisição, bem como a situação tributária e perante a segurança social regularizadas; 

d) Possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças, bem como respeitar, no 

que lhe seja aplicável, as normas europeias e portuguesas, as especificações e homologações de 

organismos oficiais e fabricantes ou entidades detentoras de patentes, necessários ao pontual 

cumprimento das obrigações assumidas no contrato; 

e) Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato e que altere, designadamente, a 

sua denominação social, os seus representantes legais com relevância para a prestação, a sua situação 

jurídica ou situação comercial, bem como as alterações aos contratos e moradas indicadas no contrato 

para a sua gestão; 

 

Cláusula 5.ª 

Responsabilidade 

1. O Concorrente assume integral responsabilidade pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, sendo o 

único responsável perante a ULSNE pela boa execução do contrato. 

2. O Concorrente responde nomeadamente por quaisquer erros, deficiências ou omissões no fornecimento dos 

bens, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o momento em que forem detetados, salvo se o 

Concorrente provar que os mesmos decorreram de facto imputável a ULSNE. 

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pela ULSNE, o Concorrente obriga-se a corrigir os erros, as 

deficiências ou omissões no prazo razoável que lhe vier a ser fixado, sob pena de este mandar executá-los por 

conta do Concorrente, sempre que a responsabilidades dos mesmos lhe seja imputável. 

4. As ações de supervisão e controlo da ULSNE em nada alteram ou diminuem a responsabilidade do 

Concorrente no que se refere ao fornecimento dos bens, devendo o Concorrente prestar à ULSNE toda a 

cooperação e esclarecimentos necessários. 
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Cláusula 6.ª 

Objeto e prazo do dever de sigilo 

1. O Concorrente deve guardar sigilo e garantir a confidencialidade, não divulgando as condições estabelecidas 

no presente contrato ou informações e documentação técnica e não técnica, comercial, clínica ou outra, 

relativa aa ULSNE, que, no âmbito da formação e da execução do contrato, possa ter conhecimento, incluindo 

os seus agentes, funcionários, colaboradores ou terceiros neles envolvidos, salvo com o consentimento 

expresso da ULSNE. 

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 fornecedor dos bens 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. 

4. O dever de sigilo mantém-se em vigor sem limite de prazo, até autorização expressa em contrário pela 

ULSNE, 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 7.ª 

Preço contratual 

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes do presente Caderno de Encargos e seus anexos, a ULSNE deve pagar ao Concorrente 

o valor resultante da aplicação dos preços unitários constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor. 

2. O valor referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não 

esteja expressamente atribuída a ULSNE, designadamente: 

a) Todas as despesas relativas ao transporte inerente ao fornecimento dos bens; 

b) Todas as despesas relativas à instalação de bens/equipamentos decorrentes do fornecimento dos bens 

objeto do contrato; 

c) Todos os encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças; 

d) Todas as deslocações, estadias e despesas de alimentação; 

e) Encargos com telecomunicações e correios; 

f) Tradução de documentos; 

g) Reprodução de documentos; 

h) Equipamento e consumíveis de escritório. 

3. Todos os encargos derivados da apresentação da proposta e assinatura do contrato são igualmente da 

responsabilidade do Concorrente. 
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Cláusula 8.ª 

Preço base 

O preço base do presente procedimento é estabelecido em €71.225,00 (setenta e um mil duzentos e vinte e cinco 

euros), ao qual acresce a taxa de IVA em vigor, sendo este o montante máximo que a ULSNE se dispõe a pagar por 

todas as prestações objeto do contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 47.º do CCP. 

 

Cláusula 9.ª 

Condições de Pagamento 

1. As quantias devidas pela ULSNE, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas 60 dias após a receção, 

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

e devem ser acompanhadas de todos os elementos descritivos e justificativos que permitam a sua 

conferência. 

2. Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida após o fornecimento dos bens objeto 

do contrato e cumprimento das obrigações objeto deste Caderno de Encargos. 

3. As faturas devem discriminar a aquisição a que se reportam, o número de referência do procedimento e do 

contrato, sob pena de devolução da fatura.  

4. Em caso de incumprimento do número anterior ou de discordância por parte da ULSNE, quanto aos valores 

indicados nas faturas, deve este comunicar ao Concorrente, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 

Concorrente obrigado a prestar os esclarecimentos necessários, também por escrito, ou proceder à emissão 

de nova fatura corrigida. 

5. Só serão devidos os valores referentes aos fornecimentos efetivamente prestados. 

6. As faturas poderão revestir a forma eletrónica, caso em que deverão ser remetidas à ULSNE através de meio 

de transmissão escrita e eletrónica de dados, para o endereço eletrónico: compras@ulsne.min-saude.pt 

7. A inobservância dos prazos de pagamento previstos no n.º 1 confere ao Concorrente o direito aos 

correspondentes juros moratórios, à taxa legalmente fixada, nos termos previstos no artigo 326.º do CCP. 

 

 

CAPÍTULO III 

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

Cláusula 10.ª 

Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, a ULSNE pode exigir ao Concorrente o 

pagamento de uma sanção pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, nos 

seguintes termos: 

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de fornecimento dos bens, sanção pecuniária aplicada à razão 

diária, até 10% do preço contratual unitário, sem prejuízo do direito de resolução previsto na Cláusula 

seguinte; 



  

 
Unidade Local de Saúde do Nordeste EPE 

Praça Cavaleiro Ferreira, 5301-862 Bragança, PORTUGAL 
 TEL + 351 273 302 850 FAX + 351 273 302 858  

EMAIL secretariado.sede@ulsne.min-saude.pt 
www.ulsne.min-saude.pt 

6/10 

b) Em caso de resolução do contrato por incumprimento do Concorrente, a ULSNE pode exigir-lhe uma 

indemnização pecuniária de até 15% do preço contratual. 

2. Ao valor da cláusula penal prevista no número anterior são deduzidas as importâncias pagas pelo fornecedor 

dos bens ao abrigo da alínea a) do n.º 1, relativamente ao fornecimento de bens/serviços cujo atraso na 

respetiva entrega tenha determinado a resolução do contrato. 

3. 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 fornecedor dos bens e as consequências do 

incumprimento. 

4. A ULSNE pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as multas pecuniárias devidas 

nos termos da presente cláusula. 

5. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a ULSNE exija uma indemnização 

pelo dano excedente, nomeadamente o pagamento da diferença de valor de aquisição dos a fornecedor 

alternativo. 

 

Cláusula 11.ª 

Resolução por parte da ULSNE 

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

contrato, a título sancionatório, no caso de o Concorrente violar de forma grave ou reiterada qualquer das 

obrigações que lhe incumbem, designadamente no caso de atraso na entrega dos bens objeto do contrato 

superior a 10 (dez) dias ou declaração escrita do Concorrente de que o atraso em determinada entrega 

excederá esse prazo.  

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

Concorrente e não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pela 

ULSNE. 

 

Cláusula 12.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao Concorrente, 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 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 fornecedor, na parte em que 

intervenham; 
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b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor 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 fornecedor de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

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

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do fornecedor 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 fornecedor 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. 

 

CAPÍTULO IV 

RESOLUÇÃO DE LITÍGIOS 

Cláusula 13.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. 

 

CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cláusula 14.ª 

Gestor do Contrato 

1. Nos termos e para efeitos do disposto no n.º1 do artigo 290º-A do CCP será designado, pelo órgão 

competente um Gestor do Contrato com conhecimentos técnicos necessários para a função a desempenhar. 

2. Cabe ao Gestor do Contrato exercer as competências que sejam atribuídas, pela ULSNE, em matéria de 

acompanhamento da execução e verificação do cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais 

assumidas pelo Concorrente. 

3. No desempenho das suas funções o Gestor do Contrato tem direito de acesso e consulta a toda a 

documentação relacionada com as atividades objeto do presente procedimento. 

4. Caso o Gestor do Contrato detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execução do contrato, deve 

comunicá-los de imediato ao órgão competente, propondo em relatório fundamentado as medidas corretivas 

que, em cada caso, se revelem adequadas. 

5. O Concorrente obriga-se a cooperar com o Gestor do Contrato, designado pela ULSNE, na prossecução das 

atividades de acompanhamento que este tem a seu cargo. 
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Cláusula 15.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo Concorrente e a cessão da respetiva posição contratual depende, em qualquer causa, da 

autorização escrita da ULSNE. 

 

Cláusula 16.ª 

Cessão de Créditos 

Carece de autorização prévia e escrita por parte da ULSNE, qualquer cessão a terceiros, de créditos que o 

Concorrente venha a ter direito no âmbito da execução do contrato a que der origem o presente procedimento. 

 

Cláusula 17.ª 

Publicidade 

O Concorrente não poderá fazer ou consentir qualquer espécie de publicidade relacionada com o presente 

contrato, sem a prévia autorização da ULSNE. 

 

Cláusula 18.ª 

Direitos de propriedade intelectual 

1. Correm inteiramente por conta do Concorrente os encargos e responsabilidades decorrentes da 

incorporação, em qualquer dos fornecimentos objeto do contrato, de materiais, de elementos de construção, 

de hardware, de software ou de outros a que respeitem quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos 

registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos. 

2. Se a ULSNE vier a ser demandado por ter sido infringido, durante ou após a execução do contrato, qualquer 

dos direitos mencionados no número anterior, o Concorrente responderá nos termos do disposto no artigo 

447.º, n.º 2, do CCP. 

Cláusula 19.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 CCP, para o domicílio ou sede contratual das partes, 

identificados no contrato. 

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

 

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. 
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CLÁUSULAS ESPECIAIS 

Artigo 1.º 

Objeto do procedimento 

O Concurso Público N.º 50220011/2022 tem por objeto principal a aquisição de “Sacos de Plástico”, de acordo 

com as especificações técnicas constantes do Anexo I. 

 

Artigo 2.º 

Formação 

O Adjudicatário, se aplicável, fica obrigado a prestar os serviços de formação às equipas da ULSNE para que fiquem 

aptas a utilizar os bens fornecidos. 

Artigo 3.º 

Condições de fornecimento 

1 - Quaisquer fornecimentos decorrentes do objeto do presente contrato, só podem ser efetuados após a receção 

da nota de encomenda, devem dar entrada armazém serviço de compras e logística da ULSNE. Qualquer 

fornecimento que não ocorra através deste serviço, implica o seu não pagamento. 

2 - O fornecedor obriga-se a fornecer e a entregar nas 3 unidades hospitalares da ULSNE a quantidade de sacos 

encomendada para períodos mensais. 

3- O prazo de entrega após receção da nota de encomenda, para a primeira entrega é de 15 dias, para as entregas 

posteriores é de 48 horas. 

Artigo 4.º 

Evolução da tecnologia 

Caso existam evoluções tecnológicas ao longo da vigência do contrato, as mesmas podem ser apresentadas pelo 

Concorrente desde que não implique aumento de preço. 

 

Artigo 5.º 

Normas e regulamento aplicável 

Os bens, utilizados no âmbito do fornecimento dos bens objeto do presente contrato, obedecerão às Normas 

Portuguesas de Segurança em vigor, assim como às Normas e Regulamentos em vigor no país de origem e às 

Normas e Regulamentos Internacionais aceites, sobretudo as que se encontrem aprovadas na Comunidade 

Europeia. 

O Concorrente obriga-se, ainda, a demonstrar o cumprimento de todos os requisitos decorrentes da aplicação do 

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD). 

 

Artigo 6.º 

Descrição dos Bens a fornecer pelo Concorrente 

O Concorrente obriga-se a fornecer “Sacos de Plástico”, com as seguintes características: 
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 ANEXO I  
CONCURSO PÚBLICO Nº 50220011/2022 

Aquisição de: “Sacos de Plástico” 
Mapa de Quantidades 

Posição 
Código do 
Produto 

Designação Unidade 
de Medida 

Estimativa de 
consumos 2022 

Carateristicas 
Técnicas Espessura 

Preço Base 
Características 

Técnicas 

1 410000212 SACO PLASTICO 120X180MM C/FECHO DE SEGURANÇA - M120180 UN 170.000,00  0,09mm 

71.225 € 

Os sacos têm que ser 
fabricados com o 

material adequado ao 
fim a que se destinam, 

e iguais as amostras 
apresentadas. 

2 410000303 SACO PLASTICO BRANCO 520X600X0.06MM - 30L UN 75.000,00 0,06mm 

3 420000025 SACO PLASTICO BRANCO 700X700X0.08MM CM C/40 MY UN 80.000,00 0,08mm 

4 420000081 SACO PLASTICO AZUL 550X600X0.06MM - 30L UN 3.000,00 0,06mm 

5 420000140 SACO PLASTICO VERDE 600X800X0,06MM UN 30.000,00 0,06mm 

6 420000153 SACO PLASTICO PRETO P/LIXO 640X1000X0,06MM UN 65.000,00 0,06mm 

7 420000161 SACO PLASTICO BRANCO 700X1000X0.08MM C/40 MY UN 75.000,00 0,08mm 

8 420000190 SACO PLASTICO PRETO 180X100X0.08MM UN 2.500,00 0,08mm 

9 420000197 SACO PLASTICO PRETO P/LIXO 500X650X0,06MM - 30L UN 60.000,00 0,06mm 

10 420000198 SACO PLASTICO PRETO P/LIXO 800X1200X0,06MM UN 12.000,00 0,06mm 

11 420000199 SACO PLASTICO BRANCO 700X1000X0,06MM UN 165.000,00 0,06mm 

12 420000274 SACO PLASTICO VERMELHO P/LIXO 750X1000X0,06MM UN 10.000,00 0,06mm 

13 420000285 SACO PLASTICO TRANSPARENTE  400X600X0,06MM UN 50.000,00 0,06mm 

14 420000313 SACO PLASTICO AZUL 800X1200X0.08 MM - ROUPA SUJA UN 150.000,00 0,08mm 

15 490000040 SACO PLASTICO C/ALÇAS BRANCO 600X700X55 - 0.08MM UN 3.500,00 0,08mm 

16 490000048 SACO PLASTICO C/ALÇAS BRANCO 450X550X55 - 0.08MM UN 6.000,00 0,08mm 

17 490000051 SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/CEIAS 250X350X0,03MM Kg 600,00 0,03mm 

18 490000052 SACO PLASTICO TRANSPARENTE P/CEIAS 150X250X0,03MM Kg 200,00 0,03mm 

19 490000055 SACO PLASTICO C/ALÇAS BRANCO 300X400X55 - 0.08MM Kg 200,00 0,08mm 

20 490000058 SACO PLASTICO SANGUE 200X100X0.06MM Kg 150,00 0,06mm 

Em simultâneo com o período para a receção de propostas, deve o concorrente entregar amostras de todos os artigos, caso contrário a sua proposta será excluída. 

As amostras deverão ser entregues no serviço de aprovisionamento da ULSNE, identificando o concurso e o número de referência. 

As amostras revertem a favor da ULSNE. 


