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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 

 
Artigo 1º - Identificação e Objeto do Procedimento 

 

1. Fornecimento e instalação de 1 Sistema de Radiologia Convencional e 3 Sistemas RETROFIT, 

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. 
 

Artigo 2º - 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 
 

Artigo 3º - 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 20 de Julho de 2022 

 

Artigo 4º -  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. 

 
Artigo 5º - 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; 
b) Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou condições, 
relativos a aspetos da execução do contrato não submetidos à concorrência pelo caderno de encargos, 
aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule: 
 - Documento da proposta 
 -Preço Global dos Equipamentos 
 - Indicação do IVA à taxa legal, se aplicável 
 - Prazo de garantia 
 -  Documento que contenha o descritivo das características do equipamento, de acordo com o 
solicitado na cláusula 35ª do Caderno de encargos 

mailto:concursos@ulsne.min-saude.pt
http://www.vortalgov.pt/
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 - Listagem de todos os consumíveis associados ao equipamento objeto do Contrato e respetivos 
preços unitários 
 - Indicação do valor do contrato de manutenção após o prazo de garantia com  peças até ao 5º 
ano de vida útil do equipamento. 
c) Os concorrentes deverão apresentar o código de dispositivo médico para os equipamentos que estão a 
concurso sob pena de exclusão. 
d) 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.  
e) O concorrente poderá apresentar quaisquer outros documentos que considere indispensáveis para 
complementar a proposta, designadamente na parte relativa aos respetivos atributos. 
2. Todos os documentos que integram a proposta devem ser redigidos em língua portuguesa, sob pena 
de exclusão. 
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. Declaração de compromisso em que vão ser retirados os equipamentos que se encontram instalados  e 
o respetivo abate legal. 
 

Artigo 6.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 7.º - 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 da Lei nº 96/2015 de 17 
de Agosto. 
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. 
5. Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta não possa ser 
apresentado nos termos do disposto no n.º 1, deve ser encerrado em envelope opaco e fechado, 
obedecendo ao seguinte: 
a) Indicar no rosto a designação do procedimento e da entidade adjudicante; 
b) Ser entregue diretamente ou enviado por correio registado à entidade adjudicante, devendo, em 
qualquer caso, a respectiva receção ocorrer dentro do prazo fixado para a apresentação das propostas; 

http://www.vortalgov.pt/
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c) Ser registado por referência à respectiva data e hora da receção. 
 

Artigo 8.º - Prazo para apresentação das propostas 
 

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. 
 

Artigo 9.º - Critério de Adjudicação 

 

1. A adjudicação será efetuada de acordo com o critério da proposta economicamente mais 
vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pela modalidade multifator, em função dos 
fatores e subfatores, de acordo com o modelo de avaliação das propostas, constante do anexo III do 
presente Programa de Procedimentos, que dele faz parte integrante. 

2. Desempate – os critérios  de desempate são definidos por ordem decrescente de cada um 
dos factores definidos no modelo de avaliação: 

- Preço 
- Mérito Técnico 

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, nos termos das seguintes alíneas:  

 Em situação de empate de dois ou mais concorrentes, o ato em si deverá decorrer, 
assumindo o(s) concorrente(s) faltoso(s) a figura da desistência, o que significa que a 
adjudicação recairá sobre o(s) único(s) concorrente(s) presente(s).  

 Na ausência de todos os concorrentes, o Júri procede ao sorteio segundo a tramitação 
estabelecida.  

 
Artigo 10.º - 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 i) 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, direcção ou gerência que se encontrem em efectividade 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. 

http://portugal.vortal.biz/
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4. O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos nos números 
anteriores, directamente na plataforma electrónica, disponível no portal www.vortalgov.pt, ou, no caso 
de a mesma se encontrar indisponível, através de correio eletrónico: concursos@ulsne.min-saude.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. 
 

Artigo 11.º - Prevalência 
 
As normas do presente programa prevalecem sobre quaisquer indicações constantes do anúncio com elas 
desconformes. 
 

Artigo 12.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. 
 

Artigo 13.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  14.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 adoptado 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 adoptado 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 colectivas. 
(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 
 
 
 
 



 

  
 

 

 

 

 
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 concursos@ulsne.min-saude.pt 
www.ulsne.min-saude.pt 

8/10 

 
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 colectivas. 
(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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ANEXO III - Modelo de avaliação de propostas 
[a que se refere o artigo 9º do Programa do Procedimento] 

 
Critérios de Adjudicação (CA)  
 
O critério de adjudicação por lote, é o da proposta economicamente mais vantajosa a para a entidade 
adjudicante, determinada pela modalidade multifator,   para a entidade adjudicante, de acordo com o 
seguinte modelo de avaliação de propostas: 
 
CA = 0,50xPP+0,50xMT           

 Em que: 
                                             PP = Pontuação  Preço   

MT= Pontuação  mérito técnico da proposta. 
 

Para a pontuação  preço , as propostas são avaliadas da seguinte forma: 
(Escala de pontuação arredondada às centésimas) 
 
Pontuação Preço (PP)     -       Máximo    100 Pontos (valorização 50%) 
       
PP= (0,5XPB)/(PA)]x100 

Em que:  
PP = Pontuação Preço 
PB = Preço Base indicado na cláusula 16ª do Caderno de Encargos  
PA= Preço da Proposta em Análise  

 

MT –Pontuação  Mérito Técnico da Proposta (valorização 50%) 

LOTE 1 

VALIA TÉCNICA Equipamento de Radiologia Digital 100 

Potência do gerador   

< 50 Kw 0 

≥ 50 Kw 10 

  

Ampola de Raios x com capacidade térmica do ânodo   

< 400 KHU 0 

≥ 400 KHU 10 

  

Movimento longitudinal da ampola   

< 2400 mm  0 

≥ 2400 mm 10 

  

Comprimento do tampo da mesa   

< 2300 mm  0 

≥ 2300 mm 10 

  
Número de camaras de exposimetria em cada um dos potters  

( potter vertical e potter da mesa)  
 

< 4 camaras em cada um 0 

≥ 4 câmaras em cada um 10 
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Detetor com tamanho de pixel   

≤ 140 µm 10 

> 140 µm 0 

  
Resolução espacial  

≥ 3,5 PL/MM 10 

< 3,5 PL/MM 0 

  

Proteção contra poeiras e líquidos  

> IP56 10 

≤ IP56 0 

  
Peso distribuído suportado pelo detetor  

≥ 350 kg 10 

< 350 kg 0 

  
Peso suportado num ponto   

≥ 170 kg 10 

< 170 kg 0 

 

LOTE 2  

 

VALIA TÉCNICA KIT Retrofit 100 

Detetor com tamanho de pixel   

≤ 140 µm 20 

> 140 µm 0 

  

Proteção contra poeiras e líquidos  

> IP56 20 

≤ IP56 0 

  

Memória interna do detetor  

≥ 150 imagens 20 

< 150 imagens 0 

  

Peso distribuído suportado pelo detetor  

≥ 350 kg 20 

< 350 kg 0 

  

Peso suportado num ponto   

≥ 170 kg 20 

< 170 kg 0 
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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 fornecimento e instalação de 1 Sistema de 
Radiologia Convencional e 3 Sistemas Retrofit para a Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E, 
(doravante designada por ULSNE). 
 

Cláusula 2.ª - 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. 

 
 

Cláusula 3.ª – Prazo 
 

Os equipamentos devem ser fornecidos no prazo de 90 dias após adjudicação. 
O contrato mantém-se em vigor até à instalação e montagem dos equipamentos, que será validada pelo 
auto de receção, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do 
contrato. 
 

Cláusula 4.ª – Quantidades  
 

 O fornecimento é constituído pelo  fornecimento e instalação de 1 Sistema de Radiologia Convencional e 

3 Sistemas Retrofit,  com os requisitos técnicos mínimos definidos nas disposições técnicas  Cláusula 35ª 
do presente Caderno de Encargos 
 
  

Cláusula 5.ª  - Obrigações principais do adjudicatário 
 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou 
nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o adjudicatário as seguintes 
obrigações principais: 
a) Obrigação de entrega e instalação dos bens identificados na sua proposta; 
b) Remoção e abate legal dos equipamentos existentes. 
c) Obrigação de garantia dos bens; 
d) Obrigação de continuidade de fabrico; 
e) Obrigação de fornecimento complementar em caso de modificações técnicas supervenientes. 
f) Documento que contenha o descritivo das carateristicas do equipamento. 
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Cláusula 6.ª - Conformidade e operacionalidade dos bens 
 

1. O adjudicatário obriga-se a entregar e instalar na ULSNE os bens objeto do Contrato com as 
caraterísticas, especificações e requisitos técnicos previstos nas Cláusulas Técnicas constantes no 
presente Caderno de Encargos. 
2. Os bens objeto do Contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os 
fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessário à sua entrada em 
funcionamento. 
3. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda 
de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade dos bens. 
4. O adjudicatário é responsável perante a ULSNE por qualquer defeito ou discrepância dos bens objecto 
do Contrato que existam no momento em que os bens lhe são entregues. 
 

 
Cláusula 7.ª - Entrega dos bens objeto do contrato 

 

1. Os bens objecto do contrato devem ser entregues nas moradas mencionadas nas notas de encomenda. 
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 8.ª - Inspeção e testes 
 
Efectuada a entrega dos bens objecto do contrato, a ULSNE, por si ou através de terceiro por ele 
designado, procede, à inspecção 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. 
 

Cláusula 9.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 
características, 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 10.ª - Garantia técnica 
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1. A garantia mínima para todos os componentes a fornecer ao abrigo deste processo de aquisição é 36 
meses, sob pena de exclusão. 
2. 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 
caraterísticas, especificações e requisitos técnicos definidos na cláusula 35 do presente Caderno de 
Encargos, que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem. 
3. Em caso de anomalia detetada no objecto 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. 
4. Durante o período de garantia o fornecedor deverá assegurar sem qualquer custo para a ULSNE a 
manutenção preventiva e curativa do equipamento de acordo com as recomendações do fabricante, 
incluído peças deslocações e mão-de-obra. 
5. O contrato de manutenção deve abranger a manutenção preventiva e curativa e deve incluir 
deslocações, mão-de-obra e peças. 
 

Cláusula 11.ª - Garantia de continuidade de fabrico 
 

O adjudicatário deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todos os componentes 
necessários ao funcionamento dos bens objeto do presente procedimento durante 10 anos. 
 
 

Cláusula 12.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 objecto 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 13.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. 
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Cláusula 14.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. 
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 15.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 colectivas. 

 
Cláusula 16.ª - Preço Base 

 

1.O preço base para  fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das 
demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos é de 156.00,00 € , acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor, dividido em 2 lotes: 
Lote 1 – Sistema de Radiologia Convencional – 75.000,00€ (setenta e cinco mil euros) ao qual acresce a 
taxa de IVA em vigor. 
Lote 2 - 3 Sistemas RETROFIT – 81.000,00€ (oitenta e um mil euros) ao qual acresce a taxa de IVA em 
vigor. 
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 base anteriormente referido não pode ser excedido sob pena de exclusão. 
4. O Preço base inclui a  retirada dos equipamentos que se encontram instalados  e o respetivo abate 
legal. 
 

Cláusula 17.ª - Condições de pagamento 
 

1. As quantias devidas pela ULSNE, nos termos das cláusulas anteriores, devem ser pagas no prazo de 60 
(sessenta) dias após a recepção 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 
(sessenta) 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 (sessenta) dias subsequentes à apresentação da correspondente fatura. 
4. Para o efeito dos números anteriores, considera-se vencida a obrigação com a entrega e montagem 
dos bens objeto do contrato. 
5. Sempre que haja lugar a contrato escrito, sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nenhum 
pagamento poderá ser efetuado antes que o mesmo seja visado pelo Tribunal de Contas. 
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6. Os pagamentos só serão devidos para as quantidades e preços constantes da nota de encomenda. 
7.A ULSNE não assumirá a responsabilidade do pagamento de faturas de fornecimentos que não 
correspondam ou excedam os valores constantes na nota de encomenda. 
8. 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. 
9. 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. 
10. Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser propostos 
adiantamentos por conta dos bens a fornecer. 
11.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. 

 
Cláusula 18.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 19.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 20.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 21.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, actos de 
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guerra ou terrorismo, motins, embargos ou bloqueios internacionais e ataques por meios electrónicos, 
biológicos e químicos. 
3. Não constituem casos de força maior, designadamente: 
a) Circunstâncias que não afectem os subcontratados do adjudicatário, na parte em que a intervenção 
destes, nos termos deste Caderno de Encargos, permita evitar ou suprir os respectivos 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 respectivos 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; 
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 respectiva 
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 
afectadas pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força 
maior. 

 
Cláusula 22.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 objecto 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 infracção, 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 23.ª - Resolução por parte da ULSNE 
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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 efectuada 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 técnica, à 
continuidade de fabrico e fornecimento, nos termos deste Caderno de Encargos, a menos que tal seja 
determinado pela ULSNE. 

 
Cláusula 24.ª - Foro Competente 

 
Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Mirandela, com expressa renúncia a qualquer outro. 
 

 

Cláusula 25.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 26.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 27.ª - Contagem dos prazos 
 

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

 
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. 
 

 
 

Disposições Técnicas 
 
 

Cláusula 29.ª - Disposições Comuns 
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Sempre que as caraterísticas sejam referenciadas a normas, deve o concorrente indicar na proposta 
aquelas a que obedecem os equipamentos com os que concorre. 

 
Cláusula 30.ª - Catálogos e literatura 

 
Os concorrentes devem apresentar catálogos e literatura em português, com informação detalhada sobre 
a especificação e forma de utilização dos equipamentos e acessórios propostos. 

 

Cláusula 31.ª -  Formação e Acompanhamento Iniciais 
 

            A implementação de soluções tecnológicas novas deverá ser acompanhada de formação adequada, ao 
serviço utilizador e ao serviço de Instalação e Equipamentos. No âmbito da formação inicial o 
adjudicatário deverá abordar os seguintes aspetos: 

   a)- Melhores práticas de utilização dos acessórios; 
  b)- Melhores práticas de utilização dos equipamentos; 
A entidade adjudicatária deverá garantir o acompanhamento da implementação dos novos equipamentos 
durante o período de tempo necessário à estabilização do serviço e domínio das técnicas. 
 

 
Cláusula 32.ª - Instalação e Montagem dos equipamentos 

 
1. As ligações e interfaces entre todos os equipamentos do presente procedimento e os sistemas 
informáticos da ULSNE, EPE são assegurados pelo adjudicatário, bem como os custo daí decorrentes.  
 2. Todos os encargos decorrentes da ligação dos equipamentos serão da responsabilidade do 
adjudicatário. 
Entendemos por ligação dos equipamentos, todos os trabalhos e alterações necessárias para a correta 
instalação do mesmo, nas áreas da construção civil, eletricidade e informática. No que respeita à 
construção civil estarão incluídos quando aplicável, todos os trabalhos de substituição de portas e 
verificação /medição das respetivas proteções em chumbo, alterações da cabine do operador e 
verificação das proteções, substituição de tetos, pinturas da sala, substituição de vinil e correções do 
pavimento, execução de caleiras técnicas e tampas, colocação de cantoneiras de proteção nas esquinas, 
etc. A parte elétrica incluirá para além do fornecimento do quadro elétrico e todos os seus componentes, 
as proteções necessárias com algumas reservas, fornecimento e passagem de cabos nas secções 
adequadas, instalação das calhes necessárias, substituição de armaduras para Led, verificação do número 
de tomadas e instalação das que forem necessárias, colocação de duas betoneiras de emergência e luz 
avisadora na porta etc. Na informática verificar o número de tomadas e instalar as que vejam ser 
necessárias, incluindo a passagem de cabos e a ligação destes ao bastidor, etc. Em resumo, todos os 
trabalhos necessários ao correto funcionamento dos equipamentos, serão da responsabilidade do 
adjudicatário. As obras terminarão com a certificação da sala. 
3. Ficarão igualmente a cargo da empresa a remoção e abate do equipamento existente. 
 

 
Cláusula 33.ª - Assistência técnica 

 
1. O adjudicatário deverá disponibilizar assistência técnica via telefone. 
2. O adjudicatário deverá disponibilizar assistência técnica programada e permanente, com resposta 
telefónica até 1 hora após receção do pedido na empresa. 
3. Nas situações em que a assistência técnica por telefone não seja suficiente, o adjudicatário deverá 
deslocar-se às instalações, a fim de prestar a assistência técnica ao equipamento, no prazo máximo de 24 
horas, após reportada a ocorrência. 
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Cláusula 34.ª - Prazo de entrega dos equipamentos 

 
1. O adjudicatário deverá entregar o equipamento no prazo máximo de 60 dias e a implementação deve 
ocorrer conforme plano a aprovar pela ULSNE. 
2. O prazo de entrega indicado considera o período de tempo decorrido entre a notificação da 
adjudicação e a instalação do equipamento na ULSNE. 
 
 

Cláusula 35.ª - Especificações técnicas  
 

1.  De acordo com o objeto do CONTRATO -  fornecimento e instalação de 1 Sistema de Radiologia 

Convencional e 3 Sistemas Retrofit, que devem obedecer às especificações técnicas enumeradas 

do n.º 2 com apresentação do documento do fabricante com as carateristicas descritas. O não 

cumprimento das especificações, implica a exclusão da proposta. 

 

 

 
1- SISTEMA DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL COM MESA, COLUNA DE CHÃO MÓVEL SOBRE 

CALHA, SUPORTE VERTICAL E SISTEMA DE AQUISIÇÃO E TRATAMENTO DE IMAGEM COM 
ESTAÇÃO DE TRABALHO E DOIS DETETORES DIGITAIS 43x43 Cm, AMOVÍVEIS E WIRELESS; 

2- TRÊS SISTEMAS RETROFIT – CADA UM COM DETETOR DIGITAL WIRELESS DE 43x43 Cm, 
ESTAÇÃO DE TRABALHO E SISTEMA DE MEDIÇÃO DE DOSE. 

 
 

 
Características Técnicas Mínimas para os equipamentos de radiologia digital direta 

 
1- Gerador de Raios X  
Potência mínima de 50 KW  

Sistema de exposimetria automática para a mesa e para o suporte vertical  

Indicação digital dos parâmetros de exposição  

Possibilidade de pré programação dos diversos tipos de órgãos;  

 
b) Ampola de raios X e Colimador  
Com ânodo de alta rotação;  

Capacidade térmica mínima de 300 KHU;  

Duplo foco, com dimensões nominais aproximada de 0,6 mm e 1,2 mm., respetivamente.  

Colimador manual.  
 
c) Coluna de Chão para a ampola de raios X, móvel sobre calha  
Coluna instalada no chão sem necessidade de apoio ao teto;  

Permitir um movimento longitudinal de pelo menos 1500 mm; 

Movimento vertical da coluna igual ou superior a 1500mm;  

Controlo dos movimentos no painel frontal do suporte;  

Rotação no eixo vertical da coluna de 90º 
 
d) Mesa de exames  
Flutuante nos 4 sentidos e altura ajustável;  
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Comprimento do tampo da mesa não inferior a 2200 mm e 800 mm de largura;  

Peso suportado mínimo de 200 Kg; 
Equipada com grelha amovível; 
Com câmaras de exposimetria automática com mínimo de três câmaras; 
Com ligação automática da luz localizadora do colimador ao pisar o pedal. 
 
e) Suporte vertical fixo  
Sistema de fixação ao solo com travões eletromagnéticos; 

Equipado com grelha amovível;  

Altura mínima do centro ao solo 400 mm; 

Movimento vertical igual ou superior a 1250 mm; 
Com câmaras de exposimetria automática com mínimo de três câmaras. 
  
f) Sistema de Aquisição de Imagem para o equipamento 
Dois detetores wireless de 43 x 43 cm para utilização na mesa de exames e suporte vertical; 

Indicar resolução do detetor que não deve ser superior a 145μm;  

Cintilador de Iodeto de Césio;  

Baterias amovíveis e respetivos sistemas de carregamento/carregadores;  

Deve ser indicada o nível de proteção contra poeiras e líquidos (IP);  
 
 
 
g) Estação de aquisição e de processamento de imagem com monitor de no mínimo 23” teclado e rato.  
Com capacidade de processamento e verificação de imagens, incluindo filtros, função crop, ampliação, 
medições de distâncias e ângulos no mínimo, assim como anotações de posicionamento e lateralidade, 
no mínimo; 

Com software para estudos de extralongos em modo manual 

 
h) Sistema medidor de dose DAP e registo da dose integrados na imagem  
 
i) O equipamento proposto deverá ter integrado, no mínimo, o Protocolo de Comunicação DICOM 3.0, 
Storage commitment, send, Print, Worklist, MPPS e RDSR; 
j) Um suporte rodado para a realização dos exames extralongos 
k) Um suporte de proteção de detetor 43x43 Cm para exames de pé e suporte pelo menos 200 Kg. 
 
 
 
 

Característica Técnicas Mínimas para três “Kit Retrofit” para digitalização de salas de radiologia 
analógica. 

 
a) Sistema de Aquisição de Imagem  
Um detetor wireless de 43 x 43 cm para utilização na mesa de exames e suporte vertical  

Indicar resolução do detetor que não deve ser superior a 145μm;  

Cintilador de Iodeto de Césio;  

Baterias amovíveis e respetivos sistemas de carregamento/carregadores; 

Deve ser indicada o nível de proteção contra poeiras e líquidos (IP);  
 
b) Estação de aquisição e de processamento de imagem com monitor de no mínimo 23” teclado e rato.  
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Com capacidade de processamento e verificação de imagens, incluindo filtros, função crop, ampliação, 
medições de distâncias e ângulos no mínimo, assim como anotações de posicionamento e lateralidade, 
no mínimo.  

Com software para estudos de extralongos em modo manual. 

 
c) Sistema medidor de dose DAP e registo da dose integrados na imagem 
 
d) O equipamento proposto deverá ter integrado, no mínimo, o Protocolo de Comunicação DICOM 3.0, 
Storage commitment, send, Print, Worklist, MPPS e RDSR; 
e) Um suporte rodado para a realização dos exames extralongos 
f) Um suporte de proteção de detetor 43x43 Cm para exames de pé e que suporte um peso de pelo 
menos 200 Kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


