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PROGRAMA DE CONCURSO 

SECÇÃO I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1º 

Identificação do Concurso e Objeto 

1. O presente procedimento segue a tramitação do concurso público com publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia, nos termos do Capítulo II do Título III da Parte II do Código dos Contratos Públicos (CCP), 

e visa celebrar um Acordo Quadro com o objeto melhor definido no número seguinte, sendo designado 

por Acordo Quadro para a aquisição de «AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PAPEL, ETIQUETAS, 

SOFTWARE DE GESTÃO, CONTROLO e SEGURANÇA E GESTÃO DOCUMENTAL, PARA A ULSNE, EPE», 

indicados na Parte II- Características, especificações e requisitos técnicos e operacionais do Caderno de 

Encargos. 

2.  O presente contrato tem por objeto a seleção de um cocontratante do Acordo Quadro que se destina 

a fixar os termos do (s) futuro (s) contrato (s) de AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PAPEL, 

ETIQUETAS, SOFTWARE DE GESTÃO, CONTROLO, SEGURANÇA E GESTÃO DOCUMENTAL, PARA A ULSNE, 

EPE, dada a necessidade de contratação de serviços de impressão laser papel, impressão etiquetas, 

manutenção das impressoras de etiquetas, integração de digitalizadores nos workflows documental, 

integração de todo parque de impressão com o  software de gestão documental SafeQ (propriedade da 

entidade adjudicante) para a ULSNE, EPE, nos termos e condições previstas neste, na modalidade de 

acordo quadro prevista na alínea a) n. º1 do artigo 252.º do CCP. 

3. O Acordo Quadro celebrado na sequência do presente procedimento regulará, nos termos que 

resultam do Caderno de Encargos, as relações contratuais futuras a estabelecer entre a Unidade Local de 

Saúde do Nordeste, EPE (doravante ULSNe) e a empresa contratada. 

4. Os futuros contratos serão celebrados nos termos do art.º 258.º do CCP. 

5. Os termos técnicos deste procedimento estão definidos no caderno de encargos deste concurso. 

 

Artigo 2º 

Entidade Adjudicante e Órgão que Tomou a Decisão de Contratar 

1. A entidade adjudicante é a ULSNE, EPE, sito na Avenida Abade de Baçal, 5301-852 Bragança, com o 

telefone geral 273 310 800, com o endereço eletrónico: concursos@ulsne.min-saude.pt. 

2. A decisão de contratar foi tomada por deliberação do Conselho de Administração da ULSNE, EPE, de 

02/11/2022, nos termos da alínea a) n. º1 do artigo 252.º e seguintes do Código dos Contratos Públicos 

mailto:concursos@ulsne.min-saude.pt
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aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro (na redação introduzida pelo DL nº. 111-B/2017, 

de 31 de agosto). 

 

Artigo 3º 

Consulta e Fornecimento das Peças do Concurso  

1. As peças do concurso encontram-se disponíveis em suporte eletrónico no endereço pt.vortal.biz, 

conforme disposto no artigo 133º do CCP. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o suporte físico das Peças do Concurso encontra-se 

patente no serviço de aprovisionamento, endereço indicado no nº1, do artigo 2º, onde pode ser 

consultado, durante as horas de expediente (das 09H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30), desde a data 

da publicação do anúncio até à data-limite de apresentação das propostas. 

 

Artigo 4º 

Esclarecimentos, retificação, erros e omissões das peças do procedimento 

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

devem ser solicitados por escrito, através da plataforma eletrónica pt.vortal.biz, no primeiro terço do 

prazo fixado para apresentação das propostas e, no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual 

identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissões das peças do procedimento por si 

detetados, isto é, até ao dia 18 de Novembro de 2022. 

2. Os esclarecimentos mencionados no número anterior serão prestados por escrito, pelo júri do 

procedimento, através da plataforma eletrónica referida, até ao termo do segundo terço do prazo fixado 

para a apresentação das propostas, isto é, até ao dia 28 de Novembro de 2022. 

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

das peças do procedimento, sendo notificadas por escrito, através da plataforma eletrónica referida e até 

ao termo do prazo a que se refere o número anterior. 

4. No prazo a que se refere o número 2, o órgão competente para a decisão de contratar pronuncia-se 

sobre os erros e as omissões identificados pelos interessados, considerando-se rejeitados todos os que, 

até ao final daquele prazo, não sejam por ele expressamente aceites. 
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SECÇÃO II – REQUISITOS A QUE DEVEM OBEDECER AS PROPOSTAS, ABERTURA E LISTA DE CONCORRENTES 

Artigo 5º 

Proposta 

1. Na proposta o concorrente manifesta a vontade de contratar e indica as condições em que se dispõe 

fazê-lo. 

2. A proposta e os documentos que a acompanham, deve ser redigida em língua portuguesa, ou não 

sendo, deve ser acompanhada de tradução, devidamente legalizada e em relação ao que o concorrente 

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

3. A proposta a elaborar pelo concorrente, conforme modelo constante no Anexo I (Minuta de proposta) 

do programa de concurso, deve ainda indicar os seguintes elementos:  

a) Referência do concurso;  

b) Nome do concorrente;  

c) O preço total sem IVA, em número e por extenso; 

d) O preço unitário sem IVA, 

e) Taxa do IVA em vigor; 

f) Data e assinaturas. 

4. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente considere relevantes 

para a apreciação da mesma. 

5. Os preços constantes na proposta são indicados em algarismos e por extenso, em Euro (EUR), e não 

incluem IVA.  

6. Os preços constantes da proposta indicados por extenso, em caso de divergência, prevalecem sobre os 

indicados em algarismos.  

7. A proposta deve mencionar que ao preço total acresce o IVA, indicando-se o respetivo valor e a taxa 

legal aplicável, entendendo-se na falta desta menção, que o preço apresentado não inclui aquele 

imposto.  

8. A proposta referida no n.º 3 do presente artigo, deve ser assinada pelo concorrente ou por 

representante que tenha poderes para o obrigar.  

9. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, a declaração referida no n.º 3 

do presente artigo, 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. 
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Artigo 6º 

Documentos que constituem a Proposta 

1. A proposta deve ser constituída pelos seguintes documentos: 

1.1. Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), disponível em 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pt , devendo ser selecionadas as seguintes 

opções:  

a) “Sou um operador económico”;  

b) “Importar um DEUCP”;  

c) “Selecionar o país do concorrente”;  

d) “Criar documento de resposta”;  

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

assinado e enviado junto aos documentos da proposta.  

1.2. Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, emitida conforme 

modelo constante do Anexo II ao presente programa de concurso. 

1.3. Documento comprovativo da certificação do (s) quadro(s) da empresa relativo a: 

i. Software de Gestão Controlo e Segurança SafeQ (Propriedade da entidade adjudicante). 

Certificação Avançada (sistema de tolerância a falhas, alta disponibilidade e balanceamento de 

carga) reconhecida pelo respetivo fabricante. 

ii. Software (Norma/protocolo de comunicação) de Health Level 7 (HL7 FHIR). 

iii. Software de captura e desmaterialização de documentos em suporte físico e digital, AutoStore 

(Propriedade da entidade adjudicante). Certificação reconhecida pelo respetivo fabricante.  

iv. Software de gestão documental e processos de negócio Nintex Worfklow, (Propriedade da 

entidade adjudicante). Certificação reconhecida pelo respetivo fabricante. 

v. Certificação dos quadros técnicos nos modelos (Hardware de impressão tipologia 1 a 7). 

Certificação reconhecida pelo respetivo fabricante nos equipamentos propostos. 

vi. Certificação Prince 2, PMP ou similar do quadro da empresa Gestor do Projeto. 

1.4. No caso de o concorrente ser um agrupamento de empresas, uma declaração segundo o 

modelo do Anexo III.  

1.5. Fichas técnicas dos equipamentos em português. 

1.6. Declaração do concorrente, em como se compromete a fornecer obrigatoriamente consumíveis 

originais da marca do(s) equipamento(s) proposto adequados a cada tipo de equipamento de 

impressão laser papel. 

1.7. Cópia das certificações ISSO 9001 e 14001 do concorrente. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pt
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1.8. Caso o concorrente recorra à subcontratação, deverá apresentar todos os documentos acima 

indicados relativamente a cada um dos subcontratados. 

1.9. Documento emitido pelos respetivos fabricantes do hardware a fornecer, como comprovativo 

da existência de acordo back-to-back entre o fabricante e o adjudicatário, ou, em alternativa, se 

aplicável, declaração comprovativa de detenção de direitos sobre o hardware, software, 

firmware e suporte objeto do contrato a celebrar. 

1.10. O suporte e manutenção de todo o equipamento fornecido, deve ser assegurado diretamente 

pelo fabricante ou representante do mesmo, com suporte ao nível local através de técnicos certificados 

nativos ou fluentes na língua portuguesa. 

2. Os documentos que constituem a proposta devem ser redigidos em língua portuguesa, sem emendas 

ou rasuras. 

3. 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. 

 

Artigo 7º 

Propostas Variantes 

       Não é admitida a apresentação de propostas variantes. 

 

Artigo 8º 

Modo de Apresentação das Propostas 

1. A proposta e os documentos que a constituem têm de ser diretamente apresentados na plataforma 

eletrónica pt.vortal.biz; 

2. A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo entregue aos 

concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção. 

 

Artigo 9º 

Prazo de apresentação da Proposta 

 As propostas e os documentos que as acompanham, devem ser apresentadas até às 17.30 horas do dia 

09 de Dezembro de 2022. 

http://www.compraspublicas.com/
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Artigo 10º 

Prazo de manutenção de Propostas 

1. Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas durante um prazo de cento e oitenta dias 

(180) contados da data do termo do prazo fixado para a apresentação das propostas. 

2. Todas as empresas agrupadas são responsáveis, nos termos do número anterior, pela manutenção da 

proposta que apresentem. 

SECÇÃO III – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

Artigo 11º 

Causas de não admissão das propostas 

1. As propostas são excluídas em qualquer dos seguintes casos: 

a) nas situações previstas no n.º 2 do artigo 146.º do Código dos Contratos Públicos; 

b) nas situações indicadas no n. º2 do Artigo 70.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Artigo 12º 

Esclarecimentos sobre as propostas 

O júri do concurso pode pedir aos concorrentes quaisquer esclarecimentos sobre as propostas 

apresentadas que considere necessários para o efeito da análise e da avaliação das mesmas, nos termos 

do artigo 72.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Artigo 13º 

Critério de Adjudicação e modelo de avaliação para seleção do Cocontratante para o Acordo Quadro 

1. A adjudicação será efetuada de acordo com o critério da proposta economicamente mais 

vantajosa para a entidade adjudicante, pela modalidade, melhor relação qualidade-preço, 

conforme o nº1 alínea a) do artigo 74º do Código dos Contratos Públicos. 

2. O processo de apreciação das propostas e respetivos fatores para avaliação das mesmas constitui 

o Critério de Adjudicação que integra o Anexo V do presente Programa do Procedimento. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, os concorrentes serão ordenados segundo a 

classificação obtida, por ordem decrescente, tendo por base os fatores indicados no Anexo V. 

 

Artigo 14º 

Critério de desempate  

1. Em caso de empate entre as propostas apresentadas, a ULSNE, EPE levará em consideração os 

seguintes critérios de desempate por ordem decrescente de importância: 
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1.2.1  No caso de se verificar um empate entre as propostas economicamente mais vantajosas na 

pontuação resultante da aplicação dos fatores, o desempate dar-se-á em favor da proposta 

com o Valor da Renda Global mais baixo, referente ao Fator A do Anexo V. 

 

Artigo 15º 

Análise das propostas 

1. São selecionados no presente procedimento, as propostas que respeitem as características constantes 

nas cláusulas técnicas. 

2. Decorrida a análise e avaliação das propostas, o júri do procedimento elabora um relatório preliminar 

fundamentado, ordenando as propostas de acordo com o critério de adjudicação e respetivos fatores e 

subfactores de avaliação previstos no artigo 13º. 

3. O júri do concurso deve propor, no mesmo relatório, a exclusão das propostas nos termos do número 

anterior. 

 

Artigo 16º 

Causas de não adjudicação 

1.  Não há lugar á adjudicação nos casos previstos no disposto no artigo 79º. do CCP. 

2.  A decisão de não adjudicação a que se refere o número anterior, bem como os respetivos 

fundamentos, será notificada a todos os concorrentes. 

 

SECÇÃO IV – ADJUDICAÇÃO E HABILITAÇÃO 

Artigo 17º 

Notificação da adjudicação 

1. Todos os concorrentes serão notificados do ato de adjudicação através da plataforma eletrónica 

utilizada: pt.vortal.biz 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a ULSNE, EPE notifica o adjudicatário para 

apresentar os documentos de habilitação, enviando a minuta do Acordo Quadro aprovada pela ULSNE, 

EPE para aceitação. 

3. As notificações referidas nos números anteriores devem ser acompanhadas do relatório final de análise 

das propostas. 
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Artigo 18º 

Documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve apresentar os seguintes documentos de habilitação no prazo de 5 dias úteis 

contados da notificação da decisão de adjudicação, de acordo com o artigo 81º. do CCP:  

1.1. Declaração de habilitação, conforme Anexo IV ao presente programa de concurso; 

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

do nº 1 do artigo 55º.do CCP.  

1.3. O adjudicatário deve apresentar comprovativo da titularidade das habilitações legalmente exigidas 

para a execução das prestações objeto do contrato a celebrar, ou a disponibilização de acesso para a sua 

consulta online. 

2. No caso de os documentos de habilitação estarem em língua estrangeira, devem ser acompanhados de 

tradução devidamente legalizada. 

3. O órgão competente para a decisão de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatário, ainda que tal 

não conste do programa do procedimento, a apresentação de quaisquer documentos comprovativos da 

titularidade das habilitações legalmente exigidas para a execução das prestações objeto do contrato a 

celebrar, num prazo não inferior a cinco dias úteis. 

 

Artigo 19º 

Falsidade de Documento e Declarações 

Sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento penal, a falsificação 

de documentos ou prestação culposa de falsas declarações determina consoante o caso, a respetiva 

exclusão ou a inválida da adjudicação e dos atos subsequentes. 

 

Artigo 20º 

Adjudicação de proposta apresentada por um agrupamento 

Se a adjudicação recair em proposta apresentada por um agrupamento, as entidades que o compõem, 

depois de lhe ser notificada a adjudicação, mas antes da celebração do contrato, devem associar-se 

juridicamente na modalidade de Consórcio Externo, em regime de responsabilidade solidária, nos termos 

do disposto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de julho. 

 

SECÇÃO V – ACORDO QUADRO 

Artigo 21º 

Redução a escrito do Acordo Quadro 
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1. O Acordo Quadro a celebrar com o cocontratante é reduzido a escrito, no qual são fixados os termos 

do contrato a celebrar. 

2.  Após a aprovação da minuta do contrato do Acordo Quadro pelo Conselho de Administração da 

ULSNE, EPE, esta é enviada para aceitação por parte do cocontratante. 

3. A minuta do Acordo Quadro e os ajustamentos propostos, consideram-se aceites pelo cocontratante 

quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação nos cinco dias subsequentes à 

respetiva notificação. 

4.  

Artigo 22º 

Ajustamentos ao conteúdo do Acordo Quadro 

1. A ULSNE, EPE pode propor ajustamentos ao conteúdo do Acordo Quadro a celebrar, desde que estes 

resultem de exigências de interesse público e, tratando-se de procedimento em que se tenha analisado e 

avaliado mais de uma proposta, seja objetivamente demonstrável que a respetiva ordenação não seria 

alterada se os ajustamentos propostos tivessem sido refletidos em qualquer das propostas.  

2. Os ajustamentos referidos no número anterior não podem implicar, em caso algum:  

a) a violação dos parâmetros base fixados no Caderno de Encargos nem a dos aspetos da execução do 

contrato a celebrar por aqueles não submetidos à concorrência;  

b) a inclusão de soluções contidas em proposta apresentada por outro concorrente.  

 

Artigo 23º 

Celebração de contrato escrito 

1. O contrato deve ser celebrado no prazo de 30 dias contados da data da aceitação da minuta ou da 

decisão sobre a reclamação, mas nunca antes da apresentação de todos os documentos de habilitação e 

comprovada a prestação de caução, quando esta for devida, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

90.º do CCP. 

2. A ULSNE, EPE comunica ao adjudicatário, no caso de assinatura presencial do contrato, a data, a hora e 

o local em que ocorrerá a respetiva outorga, com a antecedência mínima de cinco dias, sendo que, no 

caso de assinatura por meios eletrónicos, o prazo para a outorga e remessa do contrato é de três dias. 

3. Se, por facto que lhe seja imputável, a ULSNE, EPE não outorgar o contrato no prazo previsto no n.º 1, 

o adjudicatário pode desvincular-se da proposta, devendo a ULSNE, EPE liberar a caução que este haja 

prestado, sem prejuízo do direito a ser indemnizado por todas as despesas e demais encargos em que 

comprovadamente incorreu com a elaboração da proposta e com a prestação da caução. 
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Artigo 24º 

Suporte técnico de apoio à utilização das Plataformas Eletrónicas 

Eventuais dúvidas técnicas poderão ser esclarecidas pela respetiva entidade gestora através do seu 

serviço de suporte, cujos contactos podem ser consultados através da Plataforma Eletrónica no portal 

pt.vortal.biz 

 

 

 

  

http://www.compraspublicas.com/
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Anexo I 

Minuta da Proposta 

(versão meramente exemplificativa) 

 

………………………………………… (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de 

…………. (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 objeto do convite com a referência AQ nº ….../…… (referência 

ao procedimento em causa) “……………” (designação) a que se refere o convite datado de …………/…………/……… obriga-se a 

executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado no Convite e no Caderno de Encargos, nas 

seguintes condições:  

 

Preço Total: …………………€ (indicar em numerário e por extenso) 

Lista de preços unitários: …………………€ (indicar em numerário e por extenso), (se aplicável) 

Preço Mensal: …………………€ (indicar em numerário e por extenso), (se aplicável) 

 

À importância supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado IVA à taxa legal em vigor. 

 

Prazo de entrega de …………dias após adjudicação 

 

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. 

 

 

... (local), ... (data), ...  

 

[assinatura] 
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Anexo II 

Modelo de declaração de Aceitação do Conteúdo do Caderno de Encargos 

 

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) e, se for o caso, do caderno de encargos do 

acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se obriga a executar o 

referido contrato em conformidade com o conteúdo do(s) mencionado(s) caderno(s) de encargos, relativamente ao qual declara 

aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executa 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. 

 

... (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) e c) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º ou na subalínea i) da alínea b) ou alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, 

conforme aplicável. 

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57. 
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Anexo III 

Declaração para a Identificação de Agrupamentos 

 

 

F____________________________ (Identificação dos representantes legais das empresas constituintes do agrupamento), 

titulares dos bilhetes de identidade n
os

 _____________, na qualidade de representantes legais de _______________, tendo 

tomado conhecimento das condições estabelecidas para o “Acordo Quadro nº 62/2019 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO 

PAPEL,ETIQUETAS E GESTÃO PARA A ULSNE, EPE”, promovido pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E., declaram, sob 

compromisso de honra que, em caso de adjudicação, se constituirão em consórcio externo em regime de responsabilidade 

solidária, em que a constituição do agrupamento será a seguinte:  

 

 

 

Empresa 

 

Sede 
N.º de 

Telefone 
N.º de Fax 

% Participação no 

agrupamento 

     

     

     

 

 

Declaram ainda que se assumem solidariamente responsáveis pelo perfeito e pontual cumprimento de todas as obrigações 

assumidas no âmbito do presente concurso, que aceitam a exigência de autorização prévia da Unidade Local de Saúde do 

Nordeste, E.P.E., para efetuar qualquer alteração na composição do agrupamento ou na sua liderança ou ainda nos dados 

fornecidos nesta declaração, sob pena de exclusão. 

 

[Local e data] 

 

[Assinatura do (s) representante (s) lega l (ais) do concorrente] 
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Anexo IV 

Modelo de declaração 

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

 

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

identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), 

adjudicatário(a) no procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, sob compromisso de 

honra, que a sua representada (2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

 

2 - A declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde podem ser consultados (3)] os 

documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 

1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da adjudicação e 

constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 

aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 

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

prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

 

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

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

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

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

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

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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CADERNO DE ENCARGOS 

I - DISPOSIÇÕES GERAIS 

PARTE I - CLÁUSULAS JURÍDICAS DO CONCURSO ACORDO QUADRO  

 

Os termos que regulam os contratos a celebrar ao abrigo do AQ 41220011-2022- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

DE IMPRESSÃO PAPEL, ETIQUETAS, SOFTWARE DE GESTÃO, CONTROLO, SEGURANÇA E GESTÃO 

DOCUMENTAL, PARA A ULSNE, EPE são os seguintes:  

A celebrar entre:  

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE, com sede na Avenida Abade de Baçal 5301-852 Bragança, com 

NIPC nº 509 932 584, representado neste ato pelo(a) Sr. Presidente do Conselho de Administração, Dr. 

Carlos Alberto Vaz e pela Vogal Executivo do Conselho de Administração, Dra. Aida da Conceição 

Domingues Palas, de acordo com a delegação de competências prevista no Despacho n.º 1010/2012, com 

poderes para o ato, também denominada como entidade adjudicante, doravante designado como 1º 

outorgante ou ULSNe, EPE; 

E, 

Clique aqui para introduzir texto., com sede em Clique aqui para introduzir texto., com NIF Clique aqui 

para introduzir texto., representada neste ato por Clique aqui para introduzir texto., portador do Cartão 

de Cidadão nº Clique aqui para introduzir texto., na qualidade de representante legal, com poderes para 

o ato, doravante designado como 2º outorgante ou Clique aqui para introduzir texto. 

 

Cláusula 1ª. 

Objeto do contrato acordo quadro 

1. O presente contrato tem por objeto a seleção de um cocontratante para o Acordo Quadro que se 

destina a fixar os termos do (s) futuro (s) contrato (s) de AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PAPEL, 

ETIQUETAS, SOFTWARE DE GESTÃO, CONTROLO, SEGURANÇA E GESTÃO DOCUMENTAL, para a Unidade 

Local de Saúde do Nordeste, EPE, nos termos definidos no caderno de encargos do AQ 41220011-2022- 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PAPEL, ETIQUETAS, SOFTWARE DE GESTÃO, CONTROLO, 

SEGURANÇA E GESTÃO DOCUMENTAL, PARA A ULSNE, EPE, anexo a este contrato. 

2. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir:  

a) No Acordo Quadro, a celebrar entre a Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE e o Cocontratante 

cuja proposta vier a ser selecionada;  

b) Nas aquisições que venham a ser efetuadas pela Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE, nos 

termos do art.º 258 do CCP.  

3.Os serviços passíveis de contratar são os constantes do Anexo A ao presente Caderno de Encargos.  
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Cláusula 2ª. 

Acordo Quadro 

1. O Acordo Quadro é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2. O Acordo Quadro 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) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestado pelo adjudicatário;  

e) A proposta adjudicada.  

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 dos acordos quadro e 

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o 

disposto no artigo 99.º do Código dos Contratos Públicos (CCP) e aceites pelos adjudicatários nos termos 

do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  

Cláusula 3ª. 

Preço Contratual 

1. O preço contratual apresentado para o presente Acordo Quadro, corresponde a um aspeto da 

execução do contrato submetido à concorrência, cujo valor definido, a que se refere o Anexo A –, é 

meramente indicativo. 

2. O preço contratual apresentado para o presente concurso, corresponde a um aspeto da execução do 

contrato submetido à concorrência cujo valor não pode ser superior ao preço base 750.000,00€ 

3. A ULSNE, EPE pode estabelecer em futuros convites, um preço base máximo, pelo qual se dispõe a 

contratar, inferior ao que consta no Acordo Quadro. 

4. No caso previsto na alínea anterior, os cocontratantes cujo preço no Acordo Quadro seja superior não 

se encontram vinculados a apresentar proposta. 

5. Os preços apresentados pelo cocontratante no presente Acordo Quadro, são considerados os preços 

máximos e que vigorarão durante a vigência do mesmo. 

6. No preço a apresentar, o fornecedor tem de incluir todos os custos, encargos e despesas, 

nomeadamente: 
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a) a formação técnica (software e equipamentos), na ULSNE, EPE aos técnicos de 1.ª linha de apoio ao 

utilizador (helpdesk) e encaminhamento de pedidos para o helpdesk do concorrente; 

b) a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos existentes; 

c) o fornecimento dos respetivos consumíveis no âmbito do concurso. 

 

Cláusula 4ª. 

Parque de equipamentos adicional 

1. A entidade adjudicante, em função da necessidade de aumento do parque de equipamentos objeto 

do presente Acordo Quadro, pode atualizar o número de equipamentos a considerar nos futuros 

contratos a celebrar, modificando-os ou substituindo-os por outros, decorrentes de inovações 

tecnológicas que ocorram, desde que se mantenha o tipo de prestação e os objetivos das especificações 

fixadas no procedimento de formação do acordo quadro. 

2. Na sequência do número anterior, o cocontratante deve apresentar uma calendarização dos custos 

adicionais mensais, até ao término do presente Acordo Quadro, de acordo com o seguinte: 

a) O custo mensal de equipamentos adicionais de impressão para todas as tipologias laser. 

b) O custo de equipamentos adicionais de impressão para as tipologias impressoras de etiquetas 

(Equipamentos para impressão de etiquetas por transferência térmica e equipamentos para 

impressão de etiquetas por tecnologia de impressão térmica direta). 

c) Custo unitário para aquisição de licenças e serviços de disponibilização de novo workflow para 

sistema de gestão documental. 

d) Custo unitário para aquisição de licenças do software para a desmaterialização de documentos 

físicos para dispositivos. 

e) Custo unitário de pacote adicionais de licenças de digitalização central do software para a 

desmaterialização de documentos (Pacote base 60.000) 

 

Cláusula 5ª. 

Faturação  

1. Para efeitos de conferência e faturação, nos futuros contratos a celebrar ao abrigo do presente Acordo 

Quadro, o cocontratante obriga-se a enviar até ao dia 10 do mês seguinte, a fatura referente à prestação 

de serviços do mês anterior, para o seguinte endereço:  

 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE 

Praça Cavaleiro Ferreira 

5301-862 Bragança 
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2. O processo do respetivo acerto das páginas excedentes e kits de consumíveis, deve ser realizado 

semestralmente. 

3. A regra a que se refere os números anteriores, aplica-se a consumos de impressão laser e kits para 

impressão de etiquetas. 

4. O cocontratante tem de apresentar os custos unitários extra plafond para as impressões laser.  

5. O cocontratante tem de apresentar os custos unitários extra-plafond de todos os kits (consumíveis 

relacionados com consumo de químicos de impressão de etiquetas).  

 

Cláusula 6ª. 

Prazo de Vigência 

1. O Acordo Quadro tem a duração de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da sua assinatura. 

2. Os contratos que sejam celebrados ao abrigo do acordo Quadro podem produzir efeitos para além da 

vigência do mesmo. 

Cláusula 7ª. 

Obrigações principais do Cocontratante 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no presente Caderno de 

Encargos, o adjudicatário obriga-se: 

1.1 Prestar os serviços de fornecimento de software de gestão documental, (SaS) Serviços de 

especializado desenvolvimento de processos em sistemas de gestão documental; 

1.2 Assegurar a atualizações dos aplicativos de gestão documental e serviços de migração das interfaces 

com equipamentos e processos existentes ao longo do contrato.  

1.3 Assegurar os serviços de software de print server para impressoras Laser e etiquetas com sistema de 

gestão proactiva e de hardware, firmware e gestão monitorização de consumo. 

1.4 Os serviços, identificados no número anterior, devem incluir os serviços de assistência técnica e o 

fornecimento de todos os consumíveis originais, componentes e peças necessários ao correto 

funcionamento dos equipamentos, com a exceção do papel e demais suportes de impressão para os 

equipamentos laser. 

1.5 Prestar a gestão dos consumíveis relacionados com impressão de etiquetas, a verificação dos níveis 

de consumos e consumíveis, que deverá ocorrer com a periodicidade semestral (procedimento logístico).  
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1.6 O concorrente deverá apresentar o custo unitário por unidade de medida para os consumos 

excedentários. 

1.7 No caso dos consumíveis, componentes e peças necessários ao correto funcionamento dos 

equipamentos, a entidade fornecedora obriga-se a entregar os mesmos de forma a garantir a ausência de 

quebras de funcionamento, devendo, caso necessário, providenciar para cada local, um stock de uma 

unidade de toner por marca e modelo. 

1.8 A disponibilizar um recipiente para recolha das embalagens e dos consumíveis já utilizados, em cada 

um dos locais da ULSNE, EPE, e proceder à remoção e tratamento dos mesmos (reutilização, reciclagem 

ou eliminação) de acordo com a legislação em vigor 

 

Cláusula 8ª. 

Obrigações da ULSNE, EPE 

1. Pelo fornecimento dos serviços objeto do Acordo Quadro, bem como, pelo cumprimento das demais 

obrigações constantes no Caderno de Encargos, nos futuros contratos a celebrar no âmbito do presente 

Acordo Quadro, a Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE, assumirá como preço máximo, o resultante 

da proposta adjudicada, constantes no Anexo A – Memória descritiva.  

2. A ULSNE, EPE efetuará as diligências normais que permitam a prestação de serviços nos termos 

previstos.  

3. Em caso de incumprimento dos prazos de pagamento por parte da ULSNE, EPE, o cocontratante tem o 

direito de exigir da ULSNE, EPE o pagamento dos juros de mora, à taxa legal em vigor, nos termos da lei 

geral.  

4. O gestor do contrato em nome da ULSNE, EPE a quem compete acompanhar permanentemente a 

execução dos futuros contratos a celebrar ao abrigo do presente Acordo Quadro, será designado pelo 

Conselho de Administração. 

 

Cláusula 9ª. 

Forma de pagamento nos contratos a celebrar ao abrigo do Acordo Quadro 

1. A ULSNE, EPE compromete-se ao pagamento das faturas relativas ao fornecimento dos serviços que 

venham a ser contratados ao abrigo do presente contrato dentro do prazo estabelecido (60 dias) após 

receção e validação da respetiva fatura.  

2. Nas condições de pagamento a apresentar pelo concorrente não podem ser propostos adiantamentos 

por conta dos serviços a fornecer. 
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3. Em caso de incumprimento dos prazos de pagamento por parte da ULSNE, EPE, o cocontratante tem o 

direito de exigir aa ULSNE, EPE o pagamento dos juros de mora, à taxa legal em vigor, nos termos da lei 

geral. 

4. A ULSNE, EPE não se responsabiliza pelo pagamento dos bens ou serviços que não sejam devidamente 

justificados por nota de encomenda previamente emitida. 

5. Excetuam-se do disposto no número anterior, os atrasos no pagamento verificados até à data da 

obtenção do visto ou declaração de conformidade do Tribunal de Contas, se aplicável. 

 

Cláusula 10ª. 

Forma de prestação do serviço 

1. O prestador de serviços será responsável por manter a solução operacional, assumindo a gestão e 

coordenação dos serviços de manutenção, suporte e fornecimento de consumíveis. 

2. O prestador de serviços assegurará a instalação, manutenção e supervisão de todos os equipamentos e 

serviços a prestar durante o período de vigência do contrato.   

3. A solução técnica apresentada deverá disponibilizar a definição de classes de serviço, que permitam a 

diferenciação das categorias de serviços para assistência técnica.   

A prestação dos serviços inclui:   

a) Reparação de anomalias nos equipamentos objeto do contrato;  

b) Reposição de consumíveis. 

g) O licenciamento e upgrades necessários do software/hardware ao longo da vigência do contrato, 

assim como o desenvolvimento de driver(s) de impressão para as diversas aplicações (Ex: 

etiquetas/Sonho) 

e)  Formação e treino dos futuros operadores aquando da instalação e configuração dos equipamentos, 

dando apoio aos operadores no arranque do sistema. 

4. A solução técnica apresentada pelo prestador de serviços deverá promover a racionalização de 

recursos e a adequação dos equipamentos às necessidades de cada local. 

5. Todos os serviços, no âmbito deste caderno de encargos, devem ser apresentados sob a forma de uma 

prestação mensal. 

 

Cláusula 11ª. 

Conflito de interesses e imparcialidade 

1. O Cocontratante deve prosseguir a sua atividade de acordo com a lei aplicável e com as regras de boa-

fé, tomando todas as medidas necessárias para evitar a ocorrência de quaisquer situações que possam 

resultar em conflito com os interesses da Entidade Adjudicante. 
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2. O Cocontratante obriga-se a não praticar qualquer ato ou omissão do qual possa resultar quaisquer 

ónus ou responsabilidades para a Entidade Adjudicante ou para os seus direitos e interesses. 

 

Cláusula 12ª. 

Confidencialidade 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as partes comprometem-se a não divulgar, durante e 

após a execução do contrato, quaisquer informações que obtenham no seu âmbito, designadamente as 

relativas à outra parte ou aos seus interesses e negócios. 

2. As partes só podem divulgar informações referidas no número anterior na medida em que tal seja 

estritamente necessário à execução do Contrato, mediante autorização da parte que as haja prestado, ou 

do estritamente necessário ao exercício do direito de defesa em processo contencioso. 

3. No caso previsto no número anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade em condições 

satisfatórias, a assunção, por escrito, de idêntico compromisso de confidencialidade pelos terceiros que 

acedam às informações abrangidas pelo dever de confidencialidade. 

4. As partes devem ainda limitar o acesso às informações confidenciais aos seus quadros e funcionários 

que a elas tenham de recorrer para a correta execução do Contrato, assegurando que os mesmos são 

obrigados a manter essa confidencialidade. 

5. São suscetíveis de serem consideradas informações confidenciais, sem prejuízo de outras que as partes 

decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar danos a qualquer das partes ou a 

terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento dos trabalhos da prestação de serviços objeto deste 

Caderno de Encargos. 

 

Cláusula 13ª. 

Propriedade intelectual e industrial  

1. São da responsabilidade do Cocontratante quaisquer encargos decorrentes da utilização, no presente 

fornecimento dos serviços, de patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de 

propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos. 

2. Caso a ULSNE, EPE venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos 

direitos mencionados no número anterior, o Cocontratante fica obrigado, a indemnizá-la de todas as 

despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar, seja a que 

título for. 
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Cláusula 14ª. 

Cessão da posição contratual  

1. O adjudicatário não poderá ceder a sua posição contratual sem autorização da ULSNE, EPE. 

2. Para efeitos da autorização prevista no número anterior, deve: 

2.1. Ser apresentada pelo cessionário toda a documentação exigida ao adjudicatário no presente 

procedimento; 

2.2. A ULSNE, EPE, deve apreciar, designadamente, se o cessionário não se encontra em nenhuma das 

situações previstas no artigo 55º CCP, e se tem capacidade técnica e financeira para assegurar o exato e 

pontual cumprimento do contrato.  

3. Em caso de incumprimento, pelo cocontratante, das suas obrigações, que reúna os pressupostos para 

a resolução do contrato, o cocontratante poderá ceder a sua posição contratual ao concorrente do 

procedimento pré-contratual na sequência do qual será celebrado o contrato, que venha a ser indicado 

pelo contraente público, pela ordem sequencial do presente procedimento, de acordo com o disposto no 

artigo 318º.-A do CCP. 

Cláusula 15ª. 

Outros encargos 

Todos os encargos e despesas legais com a celebração do Contrato são da responsabilidade do 

Cocontratante. 

 

Cláusula 16ª. 

Casos fortuitos e de força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao Cocontratante, 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 prestador de serviços, na 

parte em que intervenham;  
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b) greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do prestador de serviços ou a grupos de 

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

subcontratados;  

c) determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra 

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

recaiam; 

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

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

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

segurança; 

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

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

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

imediatamente comunicada à outra parte em prazo não superior a quarenta e oito horas, bem como 

informar o prazo previsível para restabelecimento da situação. 

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 17ª. 

Resolução 

1. O incumprimento das obrigações do cocontratante definidas no Acordo Quadro e nos contratos que 

venham a ser celebrados ao seu abrigo ou dos demais documentos contratuais aplicáveis, confere aa 

ULSNE, EPE o direito à resolução do Acordo Quadro relativamente àquele, bem como o direito de solicitar 

o correspondente ressarcimento de todos os prejuízos causados.  

2. Para efeitos da presente cláusula, e sem prejuízo de outras disposições legais e contratuais aplicáveis, 

considera-se consubstanciar incumprimento a verificação de qualquer das seguintes situações, em 

relação a cada um dos cocontratantes:  

a) apresentação à insolvência, ou insolvência declarada pelo tribunal;  

b) incumprimento das suas obrigações relativas aos pagamentos das contribuições à Administração Fiscal 

ou à Segurança Social, nos termos das disposições legais aplicáveis;  

c) prestação de falsas declarações;  

d) recusa da prestação de serviços a uma entidade adquirente;  

e) não apresentação de proposta em procedimento lançado ao abrigo do Acordo Quadro; 
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f) incumprimento, na execução de contrato celebrado ao abrigo do Acordo Quadro, das especificações 

técnicas e condições previstas no Acordo Quadro. 

3. Não apresentação, sempre que tal lhe seja solicitado, de um dos documentos constantes no artigo 5º e 

6º do Programa de Concurso. 

4. A resolução é notificada ao cocontratante em causa, por carta registada com aviso de receção, da qual 

conste a indicação da situação de incumprimento e respetivos fundamentos.  

 

Cláusula 18ª. 

Penalidades 

1. Nos casos em que, injustificadamente, o Cocontratante não cumpra com os prazos constantes no 

presente Acordo Quadro e na proposta adjudicada, aplicar-se-á o seguinte regime de penalidades: 

a) A ULSNE, EPE poderá recorrer a outro fornecedor, para o fornecimento dos serviços necessários, 

ficando os custos resultantes a cargo do Cocontratante; 

b) Por cada dia de paragem não programada dos Serviços, onde o fornecimento dos serviços ocorre, 

objeto dos futuros contratos a celebrar ao abrigo do Acordo Quadro, o Cocontratante ficará ainda sujeito 

a uma multa de 5% sobre o valor mensal do futuro contrato a celebrar; 

c) Os pagamentos das penalidades previstas na alínea a) e b) serão realizados através de nota de 

débito, no prazo máximo de 30 dias seguidos. 

d) Se o Cocontratante não cumprir as condições contratuais, poderá ser rescindido o contrato com 

perda de caução (se aplicável), bem como, a ULSNE, EPE pode exigir-lhe uma pena pecuniária até 10% do 

preço contratual. 

 

Cláusula 19ª. 

Notificações e comunicações 

1. Quaisquer notificações e comunicações a efetuar entre as partes, nos termos do Contrato ou da lei 

aplicável, devem ser escritos e redigidos em português e efetuados através de correio eletrónico, fax ou 

correio registado com aviso de receção, devendo ser endereçadas para as moradas indicadas no 

Contrato. 

2. As notificações e as comunicações que tenham como destinatário a ULSNE, EPE e que sejam efetuadas 

através de correio eletrónico ou fax, após as 17h do local de receção ou em dia não útil nesse mesmo 

local, presumem-se feitos às 10 horas do dia útil seguinte. 

3. Qualquer das partes pode, em qualquer momento, comunicar à outra a mudança de algum dos 

endereços ou contacto indicado no Contrato. 
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Cláusula 20ª. 

Rescisão do contrato 

O incumprimento, por uma das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, nos termos gerais de 

direito, à outra parte o direito de rescindir o contrato, sem prejuízo das correspondentes indemnizações 

legais. 

Cláusula 21ª. 

Foro competente 

Para todos os litígios emergentes da interpretação e execução do presente contrato será territorialmente 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, foro esse que os Contraentes escolhem com 

expressa renúncia a qualquer outro.  

Cláusula 22ª. 

Prevalência 

1. Faz parte integrante do contrato, quando este for reduzido a escrito: 

a) o clausulado do contrato; 

b) 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; 

c) os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos; 

d) o caderno de encargos; 

e) a proposta adjudicada; 

f) os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário. 

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

determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número. 

 

Cláusula 23ª. 

Legislação aplicável 

1. Em tudo quanto esteja omisso no presente Caderno de Encargos observar-se-á o disposto no Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 18/2008 de 29 de janeiro (na redação introduzida pelo 

DL n.º 111-B/2017, de 31 de agosto). 

2. O presente Caderno de Encargos faz parte integrante do contrato que venha a ser celebrado com o 

adjudicatário ao abrigo do presente Acordo Quadro. 

 

 

 



 

 

  
  

31/48 

Cláusula 24ª. 

Níveis de Serviço 
 

1. O contrato a celebrar deverá incluir um acordo de níveis de serviço “Service Level Agreement 

- SLA”, para as unidades Hospitalares de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Mirandela: 

i. Tempos de resposta 8x5; 

ii. Os serviços são prestados entre as 09h00 e as 18h00, todos os dias úteis da semana. 

iii. O tempo de resposta não poderá ultrapassar as 4 horas úteis;  

 

Centros de Saúde: 

Tempos de resposta 8x5; 

ii. Os serviços são prestados entre as 09h00 e as 18h00, todos os dias úteis da semana. 

iii. O tempo de resposta não poderá ultrapassar as 8 horas úteis;  

 
 

Anexo A 

Memória Descritiva 

 

1. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE CÓPIA, IMPRESSÃO A LASER PAPEL, ETIQUETAS, SOFTWARE 

DE GESTÃO, CONTROLO E SEGURANÇA E GESTÃO DOCUMENTAL.  

Aquisição de serviço de impressão laser, etiquetas, manutenção das impressoras de etiquetas, integração 

de digitalizadores nos workflows documental e software de gestão documental. 

1.1. Introdução 

A Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE (ULSNE, EPE), pretende equipamentos de impressão, cópia e 

digitalização de tecnologia laser, novos e de uma só marca, serviços para o atual parque de equipamentos 

de impressão de etiquetas, sistema de monitorização de hardware e produção de sistemas de 

desmaterialização, criação de workflows e gestão documental: 

 Manutenção e updates/upgrades do software de gestão de impressão com atualizações 

anuais, do SafeQ (propriedade da entidade adjudicante); 

 Manutenção e updates/upgrades do software para a desmaterialização para 1 dispositivo 

com atualizações anuais do Autostore (propriedade da entidade adjudicante);; 

 Digitalização central com um valor anual de 120.000 digitalizações incluídas no software.  

 Software de monitorização e contabilização de consumos. 

 Fornecimento de todos os consumíveis e suporte técnico ao hardware; 

 Manutenção e atualização do Nintex Workflow (propriedade da entidade adjudicante);; 
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 Manutenção e atualização dos processos do software de gestão documental assente em 

Nintex Workflow e Office 365;  

 Serviços de apoio e desenvolvimento de novos Processos durante o contrato (Sendo 

considerado um workflow apenas quando tem mais de 5 interações, entidade ou autores);  

 Suporte as integrações SONHO, RIS, SClinico e GHAF no âmbito da gestão documental; 

 Atualização do software para a novas estruturas de Office 365, com SharePoint da intranet 

local da ULSNE, EPE;  

 Documentação técnica e de utilização da Intranet em formato digital; 

 Suporte técnico às integrações do sistema de impressão, ao nível dos firmware dos 

equipamentos de impressão durante a vigência do contrato; 

 Durante o período de contrato o prestador de serviços será responsável por manter a 

solução operacional, assumindo a gestão e coordenação dos serviços de manutenção, 

suporte e fornecimento de consumíveis, assim como o desenvolvimento de driver(s) de 

impressão para as diversas aplicações da ULSNE, EPE (Ex: Etiquetas, Sonho, Etc). 

 O Prestador de serviços deverá basear as suas operações nas melhores práticas de mercado, 

no que respeita a gestão de serviço, de modo que se obtenha uma elevada eficácia. A 

Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE, pretende uma proposta global de fornecimento e 

gestão dos sistemas de impressão, dos atuais e futuros equipamentos.  

 

1.2 Fornecimento de serviços de impressão laser 

Aquisição de plafond mensal de 500 000 impressões e cópias a preto e 25 000 impressões e cópias a cor. 

Baseada num modelo prestação de serviço com elevado controlo sobre custos de utilização, proatividade 

nas ações de manutenção de modo a minimizar os tempos de indisponibilidade da solução para os 

utilizadores da ULSNE, EPE, a seleção de um prestador de serviços especializado, visa obter uma solução 

integrada, passando para o fornecedor o esforço de gestão e manutenção da solução que deverá ser 

realizada de forma eficiente. 

 

1.2.1 Características do parque de equipamentos 

A ULSNE, EPE, pretende 4 tipologias de equipamentos de impressão laser, distribuídos geograficamente 

pelas várias unidades. 

Os equipamentos por tipologia (Especificações no Anexo VI) e quantidades são: 

 

Descrição Tipologia Qtd. 
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Multifunções SRA3 a cores Tipologia 1 1 

Multifunções SRA3 a cores Tipologia 2 55 

Multifunções A4 a preto Tipologia 3 150 

Impressora A4 a preto Tipologia 4 355 

 
1.2.2 Manutenção e updates/upgrades do software de gestão de impressão SafeQ (Anexo VII) 

1.2.2.1 Software dos printserver aplicação em servidores Windows 2016 MV que permita a 

gestão, integração e contabilização de custos de impressão gestão de consumos e 

cotas. 

1.2.2.2 Contrato de manutenção com certificação do fabricante do software ao nível da 

infraestrutura distribuída pelas 3 unidades hospitalares e 14 centros de saúde. A 

aplicação deve permitir alta disponibilidade, tolerância a falhas e balanceamento de 

carga ao seu nível aplicacional.  

1.2.2.3 O spooler de impressão deve ser local em cada um dos sites, no entanto, a aplicação 

deve permitir o roaming dos trabalhos garantindo que o utilizador pode recolher o 

trabalho submetido em qualquer site. 

1.2.2.4 Suporte para garantir alterações legais ou técnicas nos procedimentos de 

autenticação com Cartão, Username e password. Suporte para evolução conforme a 

necessidades de evolução da active directory da ULSNE, EPE. 

1.2.3 Requisitos obrigatórios: 

1.2.3.1 Permitir o acesso Web aos utilizadores 

1.2.3.2 Follow-me Print e Direct Print 

1.2.3.3 Fila de impressão direta; 

1.2.3.4 Fila de impressão segura; 

1.2.3.5 Gestão e Administração das filas de impressão 

1.2.3.6 Impressão através de aplicação embutida 

1.2.3.7 Filas de impressão Partilhadas  

1.2.3.8 Permitir a marcação de trabalhos como Favoritos via interface Web ou captura 

Servidor Web Interno (MFP). 

1.2.3.9  Permitir a reimpressão de trabalhos; 

1.2.3.10 Impressão em Roaming, permitindo aos utilizadores recolher os trabalhos em 

qualquer MFP de qualquer unidade da ULSNE, EPE. 

1.2.3.11 Permitir clientes de impressão para Mac OS, Windows e Linux;   

1.2.3.12 Redireccionamento de pedidos de impressão fora dos limites pré-estabelecidos; 
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1.2.3.13 Relatórios  

1.2.3.14 Relatórios Personalizáveis 

1.2.3.15 Relatórios de custos por utilizador, equipamento ou centro de custos; 

1.2.3.16 Relatórios de gestão (mensal, trimestral, anual) agregando informação de vários 

relatórios; 

1.2.3.17 Conetor Power BI que permita a criação de dashboards, analítica de dados e 

visualizações interativas. 

1.2.3.18 Relatórios de Consumos por utilizador; 

1.2.3.19 Contagem off-line, analisando dados PS/PCL; 

1.2.3.20 Relatórios Ambientais 

1.2.3.21 Relatórios de Imputação de custos a projetos. 

1.2.3.22 Predefinição automática de relatórios em vários formatos. 

1.2.3.23 Permitir imputar custos por utilizador, centro de custos, projetos e equipamentos; 

1.2.3.24 Envios agendados de relatórios via e-mail ou para uma pasta. 

1.2.3.25 Listas de preços definíveis (múltiplas listas de preços) 

1.2.3.26 Relatório por Códigos de faturação multinível; 

1.2.3.27 Mobile Printing 

Mobile Print via email 

Mobile Print via interface web  

Fila de impressão direta para mobile Printing. 

Fila de impressão segura para mobile Printing. 

Conversão de ficheiros em múltiplos formatos (PDF, DOC, XLS, PPT, JPEG, PNG) 

 A aplicação deve garantir um conector A.P. (AirPrint) para a impressão de ficheiros 

através de dispositivos moveis da Apple. 

1.2.3.28 Mobile Terminal- a aplicação deve suportar QR code para a libertação dos trabalhos 

de impressão para os multifuncionais. 

1.2.3.29 A aplicação deve ter uma APP para a libertação dos trabalhos de impressão 

compatível com os sistemas IOS e Android. 

1.2.3.30 Sistema de créditos/pagamentos baseado em unidades monetárias. 

1.2.3.31 Permite sistema de quotas baseado em número de páginas, com distinção 

inequívoca entre páginas a cor e páginas a preto para a função de cópia e impressão. 

1.2.3.32 Permite carregamentos automáticos de saldos. 

1.2.3.33 Permite a integração de um terminal de carregamentos automáticos. 

1.2.3.34 A aplicação deve permitir um alerta percentual de atingimento da quota. 
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1.2.3.35 Permite criação de quotas por utilizador ou centro de custos com distinção entre P/B 

e Cor, Cópia e impressão; 

1.2.3.36 Suporte para operações de crédito e pagamentos em terminais para as funções de 

impressão, cópia e digitalização; 

1.2.3.37 Permite criação de caixas para carregamento de saldos. 

1.2.3.38 Permite a emissão de vouchers. 

1.2.3.39 Permite integração PayPal. 

1.2.3.40 Permitir definição de regras de impressão para todas as filas definidas. 

1.2.3.41 Permitir regras de impressão baseadas em condições, ações e notificações. 

1.2.3.42 A aplicação deve permitir expressões regulares e variáveis para criação de regras de 

impressão e fluxos de digitalização. 

1.2.3.43 Fluxos de Digitalização. 

Aplicação de digitalização no terminal embutido. 

A aplicação deve permitir a gestão de acessos de forma centralizada através de 

grupos de segurança.  

A aplicação deve incluir de base vários conectores para centralizar os fluxos de 

digitalização, nomeadamente para: 

Sistema de ficheiros; 

E-mail; 

Exchange; 

SharePoint; 

Microsoft SharePoint online; 

Dropbox; 

OneDrive; 

1.2.3.44 Opções de Finalização 

A aplicação deve permitir a alteração dos trabalhos através do painel do 

multifuncional, nomeadamente: 

Quantidades; 

Simplex/Duplex; 

Cor /PB; 

Agrafar (se o equipamento estiver munido com finalizador) 

Furar (se o equipamento estiver munido com furador) 

Dobrar (se o equipamento estiver munido com dobrador) 

1.2.3.45 Universal Print Driver 
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A aplicação deve contemplar um mini driver universal e multimarca 

1.2.3.46 A Aplicação deve ter suporte multimarca (Principais marcas do mercado) 

1.2.3.47 A solução tem de permitir o desenvolvimento de marcas de água, controlo de 

documentos confidencias através de regras baseadas no conteúdo, aplicação, 

dispositivo de impressão e utilizados; durante o contrato tem de ser assegurados 

serviços de adaptação e criação de regras sem limite; 

1.2.3.48 A solução deve permitir Upgrades mesmo para versões maiores e Updates durante 

toda a vigência do contrato. 

 

1.2.4 Área a abranger  

1.2.4.1 Administrativas - Compatibilidade com sistema Sonho – Sistema de gestão hospitalar, 

e integração permitindo a contabilização dos custos de impressão da aplicação. 

1.2.4.2 Médicas - Impressão de receitas e documentos para o Utente, permitindo ter 

impressoras com dois alimentadores, folha de receita e folhas de declaração ou 

marcação de consulta.  

1.2.4.3 Reprografia - No sistema de impressão para a reprografia pretendemos informatizar e 

assim implementar um controle mais eficaz e preciso no que se refere ao consumo 

de recursos ou da utilização de serviços. Permitir submeter de forma digital 

documentos e implementar uma solução de workflow de gestão de conteúdos, 

encomendas e produção de impressão. 

 
1.2.5 Integrações 

Sistemas de IMPRESSÃO PAPEL, ETIQUETAS, SOFTWARE DE GESTÃO, CONTROLO, SEGURANÇA E GESTÃO 

DOCUMENTAL deve assegurar ao longo do período do contrato as manutenção e atualização das 

integrações com as aplicações SAM, SAPE, SONHO, SClinicio, GHAF e Sisqual Gestão de escalas e outras 

aplicações que venham a ser instaladas. 

 

1.2.6 Mapa de quantidades estimados 

Deve ser incluído serviço base, um conjunto de cópias mensal correspondente aos valores indicados. O 

custo das cópias deve incluir todos os custos de manutenção e consumíveis necessários (excetuando 

papel, agrafes e energia elétrica para o correto funcionamento dos equipamentos). Os valores de cópias e 

impressão não consumidos num determinado mês têm de ser acumuláveis nos seguintes períodos. 

A ULSNE, EPE, estima um consumo mensal de 525 000 cópias e impressões para todos as tipologias 

distribuídas da seguinte forma: 
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 500 000 cópias a preto 

 25 000 cópias a cores 

2 Fornecimento de novos equipamentos, serviços de manutenção e consumíveis para impressão de 

etiquetas 

A ULSNE, EPE, pretende otimizar a eficiência do serviço de impressão de etiquetas pela consolidação, 

modernização e reforço do seu parque de equipamentos que assegure a disponibilização do serviço em 

todas as Unidades. Pretende ainda implementar um serviço de logística que assegure a entrega dos 

respetivos consumíveis de acordo com os consumos verificados em cada posto de impressão. Pretende-

se com estas medidas assegurar uma maior qualidade e capacidade do serviço prestado e ao mesmo 

tempo proporcionar aos seus colaboradores uma experiência de utilização consistente, contribuindo para 

a melhoria do serviço prestado ao utente. 

2.1 Características do parque atual 

A ULSNE, EPE para assegurar o atual serviço de impressão de etiquetas, dispõe atualmente de três 

tipologias de equipamentos distribuídos geograficamente pelas várias unidades.  

 

 

Descrição Tipologia         Qt. 

Brother TD4410D 5 29 

Zebra GK 420d 5 40 

Zebra TLP 2844 6 8 

Zebra LP 2844 6 7 

Zebra S4M 7 6 

Zebra ZT 230 7 2 

 Zebra ZT 220 7 1 

 

2.2 Reforço do parque atual 

Para extensão do serviço de impressão de etiquetas aos Centros e Extensões de Saúde e Unidades 

Hospitalares, pretende-se reforçar o parque atual com 30 novos equipamentos na tipologia 5, com o 

objetivo de satisfazer as necessidades em cada um dos serviços prestados: 

Descrição Tipologia         Qtd 

Equipamentos para impressão de etiquetas por tecnologia de impressão 

térmica direta, que não requer a utilização de químicos. 
5 30 
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2.3 Modernização e consolidação do parque atual 

Para otimização do serviço, pretende-se substituir a totalidade dos equipamentos da tipologia 6, que são 

os mais antigos, por equipamentos da tipologia 5, com o objetivo de se diminuir o risco de paragem 

imprevista do serviço, redução dos custos de manutenção do parque instalado e melhoria na qualidade 

de impressão.   

Descrição Tipologia         Qtd 

Equipamentos para impressão de etiquetas por tecnologia de impressão 

térmica direta, que não requer a utilização de químicos. 
5 15 

 

2.4 Revitalização dos equipamentos a manter 

Pretende-se para os restantes equipamentos das tipologias 5 e 7, a aplicação de um plano de revisão por 

cada equipamento a manter para a sua revitalização, bem como, a aplicação de um plano de suporte e 

garantia para a recuperação da disponibilidade do serviço mediante a ocorrência de avarias, mesmo que 

para o efeito se tenha de recorrer a equipamentos de substituição com as mesmas características 

técnicas, de forma a garantir o restabelecimento do serviço em períodos fora do horário normal de 

trabalho ou nos casos em que o tempo para reparação do equipamento avariado excede o tempo limite 

de paragem do serviço. 

 

Descrição Tipologia         Qtd 

Revitalização dos equipamentos existentes, com a aplicação de um 

plano de ação para revisão do estado de funcionamento de cada 

equipamento e aplicação de um plano de manutenção que inclui 

equipamentos de substituição e garantia para reparação de qualquer 

avaria que ocorra em qualquer um dos equipamentos da tipologia 5. 

5 69 

Revitalização dos equipamentos existentes, com a aplicação de um 

plano de ação para revisão do estado de funcionamento de cada 

equipamento e aplicação de um plano de manutenção que inclui 

equipamentos de substituição e garantia para reparação de qualquer 

avaria que ocorra em qualquer um dos equipamentos da tipologia 7. 

 7 9 
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2.5 Funcionalidades técnicas: 

Os equipamentos a fornecer no âmbito da tipologia 5, devem assegurar as seguintes características 

técnicas: 

2.5.1  Capacidade para imprimir etiquetas pelo método de impressão térmica direta, quer seja 

em etiquetas de papel ou etiquetas em polipropileno. 

2.5.2  Compatíveis com Linguagens de programação ZPL e EPL; 

2.5.3  Certificados com a IE C 60601-1 e ENERGY STAR para o cumprimento das normativas 

para o sistema de saúde. 

2.5.4  Compatíveis com o sistema de gestão link-OS e zebranet Bridge, por forma a permitir: 

2.5.4.1  A gestão centralizada dos consumos por equipamento; 

2.5.4.2 A monitorização e receção de eventos e alertas sobre o estado de funcionamento do 

hardware de cada equipamento, bem como da possibilidade de aplicação de 

procedimentos para calibração regular do equipamento, aplicação em massa de novas 

configurações ou atualização de novas versões de firmware, todas estas atividades 

passíveis de serem realizadas através de uma consola de gestão centralizada; 

2.5.5  Print server integrado para ligação do equipamento à rede TCP/IP; 

2.5.6  Resolução mínima de 203 dpi/8 pontos por mm; 

 

2.6 Forma de prestação dos serviços 

Em complemento ao fornecimento de novos equipamentos da tipologia 5, no âmbito do plano de reforço 

do parque instalado, o prestador de serviços será responsável por manter operacional a totalidade do 

parque instalado, assumindo a gestão e coordenação dos serviços de manutenção e suporte, mesmo que 

para o efeito devam ser considerados serviços para revisão do estado atual de funcionamento de cada 

equipamento a manter, pela aplicação de programas de suporte e garantia, bem como a disponibilização 

de equipamentos de substituição que permitam o restabelecimento do serviço sempre que ocorram 

avarias que impliquem a paragem do mesmo. 

O fornecedor tem de incluir todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída, nomeadamente, entre outros, os relativos: 

 À formação técnica (software e equipamentos), na ULSNE, EPE, aos técnicos de 1.ª linha de apoio 

ao utilizador (helpdesk) e encaminhamento de pedidos para o helpdesk do concorrente; 

 À manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos existentes; 

 
2.7 Fornecimento de Consumíveis 
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A gestão de consumíveis, de acordo com a respetiva tipologia, assume-se como um dos principais fatores 

que podem influenciar o custo de operação e a qualidade do serviço a prestar no domínio da impressão 

de etiquetas e pulseiras. Neste contexto, A ULSNE, EPE pretende um serviço que assegure o fornecimento 

e gestão das entregas de consumíveis, de acordo com os consumos previstos e realizados.     

2.8 Mapa de consumos 

Deve ser incluído no serviço base, o fornecimento das quantidades de consumíveis previstas por cada 

tipologia de etiqueta e mediante um plano de entregas a realizar ao longo do contrato. Pretende-se com 

este serviço, assegurar que estão a ser utilizados os consumíveis mais eficientes, numa relação 

preço/qualidade e que o serviço não deixa de funcionar por falta de consumíveis, ao mesmo tempo 

assegurar que os custos de aquisição são otimizados em função de um plano de compra em maiores 

quantidades. 

As quantidades dos consumíveis que não sejam utilizadas num determinado mês, deverão ser 

acumuláveis nos períodos seguintes. 

 

2.9 Consumos de etiquetas 

 

Descrição Quantidade mensal 

Etiqueta Papel meio brilho de 101,6mmX50,8mm em rolos de 1370 etiquetas 10 

Etiqueta Papel meio brilho de 55mmX25mm em rolos de 2100 etiquetas 10 

 

3. Software de Gestão Documental e Processos de Negócio  

Enquadramento 

A atividade da Unidade Local de Saúde do Nordeste, EPE, (ULSNE, EPE) está suportada em diversos 

softwares de apoio à atividade e também em documentação física que circula nos 14 centros de saúde e 

nas 3 unidades hospitalares que compõem a ULSNE, onde desempenham funções cerca de 2000 

colaboradores. 

A disponibilização de um sistema de gestão de documentos e processos na Área da Saúde, assume um 

passo de extrema importância na medida em que constitui um passo fundamental para a Modernização 

Administrativa. O crescente número de documentos e de processos existentes nos arquivos, acarreta um 

aumento constante de espaço de arquivo físico dentro ou fora das instalações e traz dificuldades na 

consulta da documentação, e por vezes o seu extravio. 

No que respeita à gestão documental, a ULSNE, EPE encontra várias dificuldades na gestão de 

documentos e processos, nomeadamente na pesquisa de documentos, dificuldade no controlo e 
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monitorização dos processos de negócio internos, demora na realização de tarefas administrativas, bem 

como um plano de classificação pouco sistematizado. 

O objetivo será a desmaterialização dos documentos e processos das diferentes áreas, registo de 

correspondência, desmaterialização do Processo Clínico, otimização de métodos de trabalho e de fluxos 

de circulação de documentos e processos, disponibilizando um repositório central de toda a 

correspondência tendo por base tecnologia existente na ULSNE, EPE, nomeadamente o Office 365, Nintex 

Workflow e OCR Autostore. 

A solução de gestão documental irá disponibilizar um conjunto de serviços integrados que, com a 

desmaterialização do documento, irá agilizar a construção de um arquivo digital centralizado, o 

encaminhamento e aprovação de documentos, o controlo efetivo de quem se encontra com o 

documento e controlo de acessos sobre toda a informação que circule dentro da ULSNE, EPE. 

Pretende-se com esta solução maximizar o potencial das tecnologias existentes na ULSNE, EPE, 

disponibilizando uma solução totalmente cloud based, permitindo a sua abrangência a todo o arquivo 

digital da ULSNE, EPE, assegurar as melhores práticas na comunicação interdepartamental e poder 

fornecer uma resposta mais rápida às solicitações externas. 

 
3.1. Requisitos Gerais de Implementação das soluções a fornecer 

A proposta deve ser apresentada tendo por base 3 componentes: 

3.1.1 Licenciamento [Entende-se por licenciamento, o licenciamento da solução, considerando 

caso necessário, a plataforma de base de dados para os três ambientes (desenvolvimento, 

qualidade e produção). Todo o licenciamento adicional deve ser incluído na proposta]; 

3.1.2 Serviços de implementação; 

3.1.3 Serviços de Suporte e Manutenção [Entende-se por “Manutenção”, para além de toda a 

manutenção associada ao licenciamento identificado e a incluir, a manutenção e 

administração da solução e da plataforma de base de dados]; 

 

3.2 Deve ser apresentada de forma detalhada a metodologia de gestão de projeto que irá ser 

aplicada, especificando os serviços a realizar e as entregas inerentes à gestão de projeto. 

3.3  Deve ser apresentada uma proposta de Plano de Projeto que identifique as etapas de 

concretização do projeto, considerando, no mínimo, as seguintes atividades: 

3.3.1 Análise funcional e implementação detalhadas; 

3.3.2 Realização de testes de aceitação, após cada fase do projeto; 

3.3.3 Desenvolvimento e implementação de um plano de gestão de mudança; 
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3.3.4 O Plano de Projeto deve identificar claramente a equipa do fornecedor envolvida na 

realização de cada etapa, bem como as necessidades de recursos da ULSNE que serão 

necessários envolver na realização de cada etapa.  

 

 

4. Grupo de trabalho a envolver no projeto 

4.1 Requisitos Mínimos de perfis a alocar à equipa técnica. 

A equipa técnica apresentada deverá contemplar três perfis técnicos e ser multidisciplinar integrando 

especialistas certificados nos domínios técnicos fundamentais. 

Os recursos apresentados deverão ter no seu conjunto as seguintes competências mínimas obrigatórias a 

comprovar pelo “curriculum vitae” e respetivas certificações. 

A equipa de projeto deverá ser constituída no mínimo por 4 elementos com perfis pré-definidos: 

4.1.1 Um Gestor de projeto com pelo menos 4 anos de experiência em Gestão de Projetos na área 

da Saúde para gestão do dos projetos a desenvolver: 

4.1.2 Um Analista funcional com pelo menos 5 anos de experiência comprovada na área da saúde 

para gestão e coordenação técnica da solução de gestão documental e workflows a 

implementar 

4.1.3 Dois Developers com pelo menos 2 anos de experiência a desenvolver na solução proposta; 

 

Perfil 1: 

Licenciatura em Engenharia Informática 

Certificação Health Level 7 FHIR 

Certificação Nintex Workflow and Forms 

Certificação Automation Cloud 

Experiência mínima de 13 anos na área de mapeamento, reengenharia e automatização de 

processos.  

Experiência mínima de 13 anos na área de desenvolvimento de soluções, incluindo programação. 

 

Perfil 2: 

Mestrado em Engenharia Biomédica.  

Certificação Microsoft Certified Technology Specialist.  

Certificação Nintex Workflow and Forms 
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Experiência mínima de 13 anos na área de mapeamento, reengenharia e automatização de 

processos.  

Experiência mínima de 5 anos gestão de projetos com equipas multidisciplinares.  

Experiência mínima de 13 anos, monitorização de evolução do projeto, gestão de recursos e 

prazos, gestão de processos de melhoria, análise quantitativa e qualitativa de processos.  

Experiência mínima de 13 anos em desenvolvimento e arquitetura de soluções aplicacionais de 

IT. 

 

Perfil 3: 

Licenciatura em Engenharia Biomédica.  

Certificação Nintex Workflow and Forms 

Certificação Automation Cloud (mínimo de 4 anos de certificação) 

Certificação Certified Solutions Professional for Office 365. 

Experiência mínima de 6 anos na área de mapeamento, reengenharia e automatização de 

processos.  

Experiência mínima de 6 anos em desenvolvimento e arquitetura de soluções aplicacionais de 

IT. 

 

5. Requisitos tecnológicos e funcionais 

5.1  A nível de requisitos tecnológicos e funcionais, a solução deve ter os seguintes requisitos:  

5.1.1 Interface web para administração e utilização do software; 

5.1.2 Disponibilizar motor de workflow independente e cloud based; 

5.1.3 Permitir a integração com tecnologia SharePoint Online; 

5.1.4 Permitir a separação através de códigos de barras; 

5.1.5 Permitir a leitura e tratamento de zonas no documento (OCR Zonal) 

5.1.6 Permitir a integração nativa com solução de Robotic process automation (RPA); 

5.1.7 Permitir a criação de documentos a partir de modelos de documentos ou templates; 

5.1.8 Deve disponibilizar várias taxonomias de classificação, adotando esquemas hierárquicos e 

temáticos;  

5.1.9 Deve garantir a possibilidade de associação de documentos, permitindo a visualização dos 

documentos associados entre si;  

5.1.10 Permitir a criação de formulários personalizáveis;  

5.1.11 Permitir customização dos formulários através de código (JavaScript); 
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5.1.12 Permitir a criação de documentos (PDF, DOC, DOCX, XLS, PPT) a partir da própria solução de 

gestão documental; 

5.1.13 Permitir controlo automático de acesso aos documentos e operações por estado dos mesmos;  

5.1.14 Permitir efetuar operações automáticas sempre que o documento muda de estado (p.e: 

pedido, aprovado, fechado);  

5.1.15 Permitir inserir notas ou comentários nos documentos pelos utilizadores;  

5.1.16 Permitir criar formulários e templates, com campos de preenchimento automático ou 

opcional. 

5.1.17 Permitir a geração de documentos com informação com base em outros documentos e/ou 

formulários; 

5.1.18 Deverá permitir o início de um workflow a partir do preenchimento de templates; 

5.1.19 Deve garantir a capacidade de preencher campos em formulários com valores com base em 

fontes de informação externas, como por exemplo, uma tabela de base de dados ou um 

webservice externo; 

5.1.20 Os documentos devem ser organizados em pastas estruturadas de acordo com a organização 

interna do ULSNE. Os documentos devem poder ser introduzidos em mais do que uma pasta; 

5.1.21 Funcionalidade de check-in/check-out dos documentos quando alguém está a trabalhar nos 

mesmos; 

5.1.22 Permitir a gestão do ciclo de produção documental, incluindo os passos de criação, revisão, 

aprovação e distribuição; 

5.1.23 Suportar a visualização e tratamento digital de documentos armazenados na plataforma, 

incluindo formatos MS Office e PDF; 

5.1.24 Permitir a definição e introdução de novos formatos a serem tratados por uma aplicação de 

visualização externa; 

5.1.25 Permitir a visualização e tratamento de documentos offline; 

5.1.26 Permitir a criação de documentos confidenciais com permissões ao documento; 

5.1.27 Permitir a ocultação da visualização da imagem do documento, contudo permitir a consulta de 

meta-informação 

5.2 Ao nível da gestão de processos de negócio, a solução deverá ter os seguintes requisitos:  

5.2.1 Interface Drag and Drop na construção dos workflows e formulários;  

5.2.2 Possuir uma plataforma de workflows “Low-code”; 

5.2.3 Suportar workflows de trabalho assentes na circulação de documentos;  

5.2.4 Permitir a criação de workflows formais e informais (ad-hoc); 
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5.2.5 Permitir a implementação de workflows através de tarefas manuais e automáticas, 

parametrização dos responsáveis pelas tarefas nas diferentes fases do workflow, geração 

de alertas automáticos e execução de pedidos de ações após ocorrência de eventos;  

5.2.6 Identificar os responsáveis pelas tarefas na própria solução, podendo os mesmos serem 

um utilizador específico, vários utilizadores ou um grupo de utilizadores;  

5.2.7 Suportar a modelação gráfica de processos, diretamente pelos utilizadores que tiverem 

permissão para tal;  

5.2.8 Suportar o controlo e monitorização dos tempos de processamento e tramitação dos 

documentos ao longo das atividades do workflow; 

5.2.9 Possibilidade de transferir automaticamente tarefas para utilizadores nomeados, baseado 

em regras configuráveis na aplicação de modelação (p. ex: férias do utilizador);  

5.2.10 Possibilidade de um utilizador consultar o estado de uma determinada tarefa;  

5.2.11 Possibilidade de executar passos automáticos e de sistema (sem intervenção humana) 

através da execução de regras ou componentes internos;  

5.2.12 Suportar o lançamento de atividades sequenciais e paralelas, assegurando mecanismos 

de sincronização de atividades;  

5.2.13 Permitir a criação de novos workflow depois do arranque da solução em ambiente de 

produção, não ficando a ULSNE, EPE, dependente do fornecedor da solução;  

5.2.14 Permitir criar listas de trabalho para os diferentes utilizadores com as respetivas 

atividades em aberto que lhes dizem respeito;  

5.2.15 Permitir exibir ao utilizador as suas tarefas em curso, permitindo a sua ordenação por 

prioridade, tipos de atividade, tipos de documentos, data de entrada, prazo de conclusão, 

entre outros;  

5.2.16 Capacidade de visualização gráfica das diversas fases do workflow; 

5.2.17 Capacidade de estabelecer prazos de tarefas definidos por um utilizador ou previamente 

calculados no workflow, 

5.2.18 Possibilidade de escalar tarefas para outros utilizadores com base em regras definidas na 

solução;  

5.2.19 Gerar notificações, via email e própria solução, como parte do workflow; 

5.2.20 Garantir a notificação através de mensagens de alerta para os utilizadores, de tarefas em 

espera, tarefas pendentes e tarefas em atraso;  

5.2.21 Possibilidade de gerar relatórios de atividades executadas, ou por executar, em cada fase 

do workflow (nome e indentificador do utilizador, descrição da ação, data/hora do início 

e fim da ação e estado da mesma).  
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5.3 Ao nível da gestão de arquivo, a solução deverá ter os seguintes requisitos:  

 

5.3.1 Suportar a gestão do ciclo de vida documental para cada tipologia documental definida, que 

garanta os prazos de retenção dos documentos nos respetivos suportes, e ao mesmo tempo 

a correta gestão dos arquivos físicos e digitais e das entradas e saídas dos mesmos;  

5.3.2 Permitir a organização dos documentos em processos administrativos ou pastas. Estas 

pastas poderão ter um ciclo de vida próprio gerido pela solução, de acordo com as 

necessidades da organização;  

5.3.3 Assegurar que o documento herda os prazos de conservação e eliminação estipulados de 

acordo com a classificação do mesmo; 

5.3.4  Permitir alterar os prazos de conservação e eliminação de um documento ou pasta, desde 

que este seja superior ao prazo estabelecido para a sua classificação;  

5.3.5 Garantir a possibilidade do autor do documento definir os acessos ao mesmo;  

5.3.6 Suportar a alteração ou eliminação em massa de documentos e pastas; 

5.3.7 Permitir o estabelecimento de períodos para alertas de eliminação;  

5.3.8 Permitir a suspensão da eliminação de um documento ou pasta, mantendo-o no estado 

ativo;  

Permitir a criação de referências cruzadas entre os documentos correlacionados, tanto na 

mesma pasta como em pastas diferentes, facilitando a navegação entre documento 

 

5.4 Ao nível da pesquisa, a solução deve ter os seguintes requisitos: 

5.4.1 Disponibilizar mecanismos que permitam aos utilizadores localizar um documento com base 

no seu conteúdo ou metadados. 

5.4.2 Suportar a pesquisa através da visualização de resultados e aplicação de novas regras de 

filtragem; 

5.4.3 Garantir a consistência e integridade dos resultados da pesquisa; 

5.4.4  Possibilidade de restringir o resultado da pesquisa a um ou mais tipos de documentos ou 

pastas; 

5.4.5 Possibilidade de combinar resultados de diversas pesquisas; 

5.4.6 Restringir os resultados da pesquisa de acordo com as permissões dos utilizadores; 

 

5.5 Deverão ser assegurados os seguintes requisitos a nível de segurança: 
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5.5.1 Garantir que a informação que se encontra no sistema só é acedida ou tratada por utilizadores 

com permissão para tal e de acordo com as necessidades específicas da função do mesmo.  

5.5.2 A solução deverá permitir configurar estas permissões de modo que reflitam as necessidades 

do modelo operacional e processos de negócio suportados; 

5.5.3  Garantir a integridade da informação, na medida em que a informação não é alterada ou 

corrompida desde a sua criação até à respetiva eliminação; 

5.5.4 Garantir que a informação se encontra acessível e disponível aos vários utilizadores 

autenticados, caso tenham permissões para aceder aos respetivos documentos; 

5.5.5  Deve garantir a criação de grupos, com permissões gerais aos utilizadores respeitantes desse 

grupo; 

5.5.6 As autorizações atribuídas a uma pasta devem poder ser herdadas pelos seus componentes; 

5.5.7  Possibilidade de alterar o responsável por um documento ou pasta; 

5.5.8  Suportar a gestão de identidades, permitindo criar, gerir, suspender, auditar e apagar 

utilizadores e grupos; 

5.5.9 Permitir a autenticação dos utilizadores através de Single Sign-on (SSO), estando a solução 

integrada com a infraestrutura de Microsoft Active Directory da ULSNE; 

5.5.10 O acesso de um utilizador à solução deverá implicar um único procedimento de autenticação, 

condicionado ao respetivo perfil de acesso e permissões; 

5.5.11 Suportar mecanismos de bloqueio de acesso no cliente ou logoff automático do utilizador em 

função de períodos de inatividade, configuráveis na solução; 

5.5.12 Conter uma estrutura que permita a fácil introdução de diferentes tecnologias de assinatura 

digital. 

6.  Processos a implementar 

 Numa primeira fase, a ULSNE pretende optar pela otimização/desmaterialização dos seguintes processos 

de negócio: 

6.1 Processo Gestão de Correspondência 

6.2 Gestão de Reuniões de Conselho de Administração 

6.3 Processo de Desmaterialização do Processo Clínico com recurso a tecnologia OCR Autostore, 

propriedade da entidade adjudicante. 

As otimizações destes três processos permitirão à ULSNE uma maior agilidade nos fluxos de informação e 

ajudarão na modernização administrativa do Hospital. O objetivo será melhorar a qualidade de serviço 

prestado, uma maior capacidade de resposta aos doentes e um maior controlo e segurança da 

informação. 
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O objetivo é que, numa fase posterior, a solução seja escalável para outros processos internos. Nesta 

fase, estes três processos foram considerados como prioritários para serem desmaterializados. 

 

 

7. Recurso técnico opcional 

7.1 Requisitos Mínimos do perfil a alocar à equipa técnica opcional 

Como opcional, os concorrentes devem apresentar cotação mensal para um recurso dedicado em 

exclusivo à USLNe com seguintes características: 

 

Perfil 1: 

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos nível 4. 

Certificação Cisco Networking Academy PC Hardware and Software. 

Certificação em Formação Profissional de Formação Pedagógica Inicial de Formadores. 

Experiência mínima de 8 anos em desenvolvimento e suporte a soluções aplicacionais de IT, 

reparação de equipamentos de impressão, desktops e portáteis e formação a utilizadores finais. 

Viatura Própria. 



ANEXO V – CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

 

1. As propostas são analisadas em todos os seus atributos representados pelos fatores que 

densificam o critério de adjudicação a seguir enunciado. 

2. A ordenação das propostas será realizada através da pontuação de final de cada concorrente por 

ordem decrescente, ou seja, a proposta com maior pontuação será a proposta adjudicada. 

3. O critério de adjudicação é composto pelos seguintes fatores: 

 

 

4. O cálculo da pontuação final engloba a pontuação de todos os fatores acima mencionados 

multiplicados pelo respetivo peso:  

 

                                                                            

 

1. Fator A 

               
              

          
            

Preço Base – Preço máximo global que a Unidade de Saúde Local do Nordeste está disposto a pagar 

pelo objeto do contrato (750.000,00€). 

Preço Proposto – Preço proposto pelo concorrente para esta prestação de serviços. 

 

 

Fator   Peso   Rubrica  
 Peso da 
Rubrica  

Fator A - Valor Global da Renda Proposta 50% Financeiro 50% 

 

Certificação 50% 

Certificação do (s) quadro(s) da empresa relativo a: 50% 

 

Fator B - Software de Gestão Controlo e Segurança (SafeQ) 9% 

Fator C – Software ( de Health Level (HL7 FHIR) 9% 

Fator D - Software de captura e desmaterialização de 
documentos em suporte físico e digital (AutoStore) 

9% 

Fator E - Software de gestão documental e processos de 
negócio (Nintex) 

9% 

Fator F - Certificação dos quadros técnicos nos modelos 
(Hardware de impressão tipologia 1 a 7) 

9% 

Fator G - Certificação Prince 2, PMP ou similar do quadro da 
empresa Gestor do Projeto 

5% 



2. Fator B 

Este fator é dividido em escalões e será atribuída uma pontuação consoante o valor que for proposto. 

 
Pontuação 

Máxima 
Critério Pontuação 

Fator B 10 

= 2 
  

0 

> 2 ≤ 4 5 

  
 

> 4 10 

 

3. Fator C 

Este fator é dividido em escalões e será atribuída uma pontuação consoante o valor que for proposto. 

 
Pontuação 

Máxima 
Critério Pontuação 

Fator C 10 

= 1 
  

0 

= 2 
  

10 

  
    

 

4. Fator D 

Este fator é dividido em escalões e será atribuída uma pontuação consoante o valor que for proposto. 

 
Pontuação 

Máxima 
Critério Pontuação 

Fator D 10 

= 1 
  

0 

= 2 
  

10 

  
    

 

5. Fator E 

Este fator é dividido em escalões e será atribuída uma pontuação consoante o valor que for proposto. 

 
Pontuação 

Máxima 
Critério Pontuação 

Fator E 10 

= 1 
  

0 

= 2 
  

5 

 = 3 
  

10 

 

6. Fator F 

Este fator é dividido em escalões e será atribuída uma pontuação consoante o valor que for proposto. 

 
Pontuação 

Máxima 
Critério Ponderação 

Fator F 10 

= 2 
  

0 

> 2 
  

10 

  
    

 



7. Fator G 

Este fator é dividido em escalões e será atribuída uma pontuação consoante o valor que for proposto. 

 

 
Pontuação 

Máxima 
Critério Ponderação 

Fator G 5 

= 1 
  

0 

> 1 
  

5 

  
    

 

                                      

Ponderação – Este fator equivale à ponderação correspondente aos intervalos inseridos na tabela 

supra. 



Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Quantidades 1 55 150 350

ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Tecnologia = Laser Laser Laser Laser

Funções = Impressão, cópia e digitalização Impressão, cópia e digitalização Impressão, cópia e digitalização Impressão

P&B / COR = Cor Cor P&B P&B

Formatos ≥
A6 - SRA3; Papel banner máx. 1,200 x 

297 mm
A6 - SRA3; Papel banner máx. 1,200 x 297 mm A6 - A4; formatos personalizados A6 - A4; formatos personalizados

Velocidade de páginas por minuto a P&B (A4 - 80g/m2) ≥ 45 ppm 25 ppm 40 ppm 40 ppm

Velocidade de páginas por minuto a COR (A4 - 80g/m2) ≥ 45 ppm 25 ppm NA NA

Capacidade do Bypass (80g/m2) (em folhas) ≥ 150 150 100 50

Capacidade de entrada de papel (80g/m2) (em folhas) ≥ 3 650 1 150 600 570

Número de bandejas minima (sem o bypass) ≥ 3 2 1 1

Gramagens ≥ 52 a 300 g/m2 52 a 300 g/m2 60 a 210 g/m2 60 a 200 g/m2

Frente e verso automático = Sim Sim Sim Sim
Capacidade de saída (80g/m2) (em folhas) ≥ 250 250 250 150
Memória ≥ 8 GB 8 GB 5 GB 256 MB

Disco Rígido = 256 GB SSD 256 GB SSD 256 GB SSD NA

Processador ≥ 1.6 GHz 1.6 GHz 1,6 GHz 800 MHz

Interface = 10/100/1000 - Base T Ethernet 10/100/1000 - Base T Ethernet 10/100/1000 - Base T Ethernet 10/100/1000 - Base T Ethernet

Interface USB = USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

Painel de utilizador = Ecrã tátil Ecrã tátil Ecrã táctil Ecrã LCD

Software de Gestão de acordo com o Anexo III = Sim Sim Sim Sim

Armário de Suporte = Sim Sim Sim Não

Velocidade saída da 1ª página Preto (A4 - 80g/m2) (seg) ≤ 3,9 seg 5,2 seg. 4,8 seg. 8 seg.

Velocidade saída da 1ª página cores (A4 - 80g/m2) (seg) ≤ 5,1 sg 6,9 seg NA NA

Leitor de cartão Rfid Multitech = Sim Sim Sim NA

ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO

Resolução de impressão ≥ 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi 1200 x 1200 dpi

Linguagens de Impressão = PCL 6, PCL 5c, PostScript 3, XPS PCL 6, PCL 5c, PostScript 3, XPS PCL 6; PCL 5; PostScript 3; XPS PCL 6, PCL 5c, PostScript 3

Sistemas operativos suportados =

Windows 7 (32/64); Windows 8.1 

(32/64); Windows 10 (32/64); Windows 

Server 2008 (32/64); Windows Server 

2008 R2; Windows Server 2012; 

Windows Server 2012 R2;

Windows Server 2016; Windows Server 

2019;

Macintosh OS X 10.10 ou superior; Unix; 

Linux; Citrix

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); 

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 

(32/64); Windows Server 2008 R2; Windows 

Server 2012; Windows Server 2012 R2; 

Windows Server 2016; Windows Server 2019; 

Macintosh OS X 10.10 ou superior; Unix; 

Linux; Citrix

Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); 

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 

(32/64); Windows Server 2008 R2; Windows 

Server 2012; Windows Server 2012 R2; 

Windows Server 2016; Windows Server 2019; 

Macintosh OS X 10.10 ou superior; Unix; 

Linux; Citrix

Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); 

Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 

(32/64); Windows Server 2008 R2; Windows 

Server 2012; Windows Server 2012 R2;

Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 ou 

superior; Linux; Citrix

ESPECIFICAÇÕES DE CÓPIA

Resolução de cópia ≥ 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi NA
ESPECIFICAÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO

Capacidade do Alimentador Automático uma só passagem (Dual Scan) 

(80g/m2) (em folhas)
≥ 300 100 80 NA

Velocidade de digitalização a PB (A4 - 80g/m2) (em ipm) ≥ 280 100 90 NA

Velocidade de digitalização a Cor (A4 - 80g/m2) (em ipm) ≥ 280 100 90 NA
Resolução de digitalização ≥ 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi 600 x 600 dpi NA
Digitalização a cores = Sim Sim Sim NA
Destinos de digitalização =Scan-para-eMail (Scan-para-Me), Scan-para-SMB (Scanpara-Home) Scan-para-FTP, Scan-para-Box, Scan-para-USB, Scan-para-WebDAV; Scan-para-DPWS, Scan-para-URL; digitalização TWAINScan-para-eMail (Scan-para-Me), Scan-para-SMB (Scanpara-Home) Scan-para-FTP, Scan-para-Box, Scan-para-USB, Scan-para-WebDAV; Scan-para-DPWS, Scan-para-URL; digitalização TWAINScan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-Box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL; TWAIN scanNA
Formatos de ficheiros suportados =TIFF; PDF; JPEG; XPS; XPS compacto; PDF compactoTIFF; PDF; JPEG; XPS; XPS compacto; PDF compactoJPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF encriptado; XPS; XPS compacto; PPTX NA
ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA

SSL = Sim Sim Sim Sim
SNMP v2/v3 = Sim Sim Sim Sim

Anexo VI - Requisitos Mínimos dos Equipamentos



Disco Rígido c/ encriptação = Sim Sim Sim NA
Filtro IP = Sim Sim Sim Sim
Registo de Auditoria = Sim Sim Sim Sim
HTTP = Sim Sim Sim Sim
HTTPS = Sim Sim Sim Sim
Impressão segura = Sim Sim Sim Sim



1 AUTENTICAÇÃO
1.1 Aplicação de autenticação através de integração embutida nos multifuncionais;

1.2
Autenticação de factor único, através de um código PIN ; Username e Password; Autenticação com cartão Rfid Multitech (125 Khz, Mifare e Autenticação através do smartphone Android ou IOS 

por APP Bluetooth Low Energy ( BLE)

1.3 Integração com LDAP (Active Directory), OpenLDAP e NDS. Permitindo a pesquisa em multíplos domínios e bases de busca;

1.4 Permitir o acesso Web à solução pelos utilizadores;

1.5 Diferenciação dos direitos de acesso WEB à solução, permitindo o mapeamento de grupos de segurança do domínio

1.6 Permitir Single-sign-on para acesso Web;

1.7 Monitorização de impressoras e equipamentos multifunções (impressão, cópia e digitalização);

1.8 Permitir a inibição de função de cópia e impressão, a preto e branco e cores, por utilizador, grupo de utilizadores e dispositivo;

2 IMPRESSÃO
2.1 Gestão e Administração das filas de impressão;

2.2 Permitir a impressão directa (não segura)

2.3 Permitir a impressão segura

2.4 Permitir a impressão partilhada

2.5 Permitir a marcação de trabalhos como favoritos via interface Web ou painel de operação (MFP);

2.6 Permitir a reimpressão de trabalhos;

2.7 Impressão em Roaming, permitindo aos utilizadores recolher os trabalhos em qualquer multifuncional.

2.8 Permitir alterar as definições de impressão (quantidade, cor, frente e verso, etc) no painel de operação do equipamento, antes de libertar a impressão (impressão segura e em roaming);

2.9 Todos os trabalhos de impressão são contabilizados para o centro de custos e utilizador, indepentemente do método de impressão;

2.10 Tempo de retenção dos trabalhos, definido centralmente e diferenciado para a impressão e a reimpressão;

2.11 Possibilidade de definir por utilizador e centro de custos a eliminação automática e imediata do trabalho de impressão.

3 RELATÓRIOS
3.1 Relatórios personalizáveis;

3.2 Relatórios de custos e consumos por utilizador e grupo de utilizadores;

3.3 Relatórios de custos e consumos por equipamento e grupo de equipamentos;

3.4 A aplicação deve disponibilizar um template e um conector MS Power BI que permita a criação de relatórios interativos e a publicação  de dashboards; 

3.5 Relatórios de custos e consumos por centro de custos e grupos de centros de custos;

3.6 Relatórios de gestão (mensal, trimestral, anual) agregando informação de vários relatórios;

3.7 Relatórios ambientais

3.8 Relatórios de eliminação de trabalhos pelo utitlizador e quando eliminados automáticamente pela solução;

3.9 Relatórios de imputação de custos a projectos, multi-nível.

3.10 Predefinição automática de relatórios em vários formatos;

3.11 Envios agendados de relatórios para e-mail e para pasta;

4 MOBILE PRINTING
4.1 Mobile Print via email de ficheiros em multiplos formatos (PDF, DOC, XLS, PPT, JPEG, PNG, etc);

4.2 Mobile Print via interface web de ficheiros em multiplos formatos (PDF, DOC, XLS, PPT, JPEG, PNG, etc);

4.3 Fila de impressão segura para mobile printing;

4.4 A solução deve permitir a impressão a partir de dispositivos móveis Android através do serviço MOPRIA

4.5 A solução deve garantir um conector A.P. (AirPrint) para a impressão de ficheiros através de dispositivos móveis da Apple.

4,6 A Solução deve suportar QR code para a libertação de trabalhos de impressão nos Multifuncionais

5 CAPTURA
5.1 Aplicação de digitalização no terminal embutido;

5.2 Permitir a gestão de acessos de forma centralizada por utilizador e grupo de utilizadores;

5.3

Incluir de base conectores para centralizar os fluxos de digitalização, nomeadamente para:

a) Sistema de ficheiros Microsoft Windows

b) E-mail;

c) Exchange

5,4 Mobile client

5,5 FTP

6 Outras Funcionalidades
6.1 Nos multifunções, permitir a definição de quotas por utilizador e centro de custos, por função de cópia e impressão, a cores e a preto e branco.

6.2 Nos multifunções, permitir a definição de plafonds (saldo) por utilizador e centro de custos

6.3

Permitir o restabelecimento automático das quotas de utilizador e centro de custos, em periodos pré-definidos, nomeadamente: 

a) Numero de dias decorridos

b) Dia especifico da semana

c) Dia especifico do Mês

d) Dia e Mês especifico do Ano

Anexo VII

Software de Gestão Controlo e Segurança para a Solução de Impressão, Cópia e Digitalização(SafeQ)

Especificações do Software de Gestão Controlo e Segurança(SafeQ) e Software de Captura e  Desmaterialização de Documentos em Suporte Fisico e Digital(AutoStore)



6.4

Permitir a recarga automática dos plafons de utilizador e centro de custos, em periodos pré-definidos, nomeadamente: 

a) Numero de dias decorridos

b) Dia especifico da semana

c) Dia especifico do Mês

d) Dia e Mês especifico do Ano

6.5

Nos multifunções a solução deve permitir a implementação de regras de impressão com o intuito da optimização de recursos de impressão, como por exemplo:

a) Trabalhos de impressão com mais de determinadas páginas a cores e de determinado tamanho de papel, somente podem ser libertadas nos equipamentos especificados e sendo o utilizador 

notificado por email da politica vigente.

b) Trabalhos de impressão a cores de determinados utilizadores e grupos de utilizadores, são automáticamente convertidos em preto e branco, sendo o utilizador notificado por email da politica 

vigente.

c) A colocação de uma marca de água predefinida em todos os documentos impressos de determinados utilizadores e grupos de utilizadores, sendo o utilizador notificado por email da politica 

vigente;

d) Conversão automática de trabalhos de impressão a cores em preto e branco, quando impressos de determinada aplicação, como por exemplo Microsoft Outlook, sendo o utilizador notificado 

por email da politica vigente;

6.6 Definição de múltiplas listas de custos de impressão e cópia, diferenciando cor de preto e branco e A4 de A3.

6.7 Possibildade de aplicar custos diferenciados por utilizador, centro de custos e equipamento.

6.8
A solução deve suportar a criação de contas Convidados/Guest para as funcionalidades de cópia/digitalização/impressão. Deve ser possível a sua criação com e sem intervenção de 

administrador da plataforma 

6.9 Os convidados devem ter a capacidade e autonomia de libertar os seus próprios trabalhos através de uma fila segura utilizando um código PIN automaticamente atribuído;

7 LICENCIAMENTO
7.1 A Licença deve ser emitida em nome da entidade adjudicante;

7.2 Não requerer licenciamento com base no número de utilizadores;

7.3 Não requerer licenciamento com base no número de clientes (estações de trabalho ou portas de impressão);

7.4 Não requerer licenciamento com base no número de servidores de impressão;

7.5 A aplicação deve ter suporte multimarca; Nomeadamente: Oki,Toshiba,Sharp,Develop,Olivetti, Konica Minolta, Fuji, Xerox,Sharp,Ricoh, sem recurso a hardware externo (solução embedded)

7.6 Durante toda a vigência do contrato, a solução incluirá os updates e upgrades, inclusivé para versões superiores.

7.7 Permitir clientes de impressão para Mac OS, Windows e Linux.

8 ARQUITECTURA

8.1

A solução deve ter a capacidade de registar nos dispositivos multifunções os vários servidores aplicacionais, por forma a garantir o failover no caso de falha de comunicação com um servidor,

permitindo assim ao utilizador autenticar-se, copiar, imprimir e digitalizar, mesmo quando um dos servidores aplicacionais não está disponível. Esta funcionalidade deve ser da solução e não

conseguida através do recurso à cache de credênciais dos utilizadores nos equipamentos, nem com recurso a solução de terceiros como por exemplo, o Microsoft NLB, Microsoft Clustering,

Hyper-V failover, Hardware Network Load Balancers e tecnologias similares;

8.2 A solução permitirá a impressão directa (sem recurso a servidores de impressão), sempre que aplicável/recomendável.

8.3 A solução deve suportar a integração com Bases de Dados Microsoft SQL ou Postgres

8.4 A solução permitirá a impressão directa (sem recurso a servidores de impressão, isto é, spool local na workstation), sempre que aplicável/recomendável;

8.5 As definições deverão ser geridas centralmente e replicadas para os diversos servidores, nomeadamente o controlo de acessos e regras de utilização;

8.6

A solução deverá suportar os seguintes Sistemas Operativos :

Servidor: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 .

Clientes: Windows 10, 8, 7, Mac OS X e Linux

8.7 A solução deve permitir a alta disponibilidade, tolerância a falhas e balanceamento de carga. 

8.8 A solução deve permitir a criação de um site server  por localização sem custos adicionais ao nível do licenciamento

8.9 A solução deve permitir Terminal Failover - a possibilidade de um multifuncional registar dois ou mais servidores em simultâneo.

8.10
Em caso de falha na comunicação entre um dos sites e o/os servidores centrais, a solução deve garantir a continuidade dos serviços de impressão cópia e digitalização através de uma cache

persistente pelo período minimo de 7 dias.

8.11 A aplicação deve suportar a função DHCP option 9, garantido que o utilizador se conecta ao servidor mais próximo da sua localização fisica (Vlan) 

8.12
O spooler de impressão deve ser local em cada um dos sites, no entanto a aplicação deve permitir o roaming dos trabalhos garantindo que um utilizador pode recolher o trabalho submetido em

qualquer site.

9 Sistema de créditos e Quotas
9,1 Permite sistema de créditos e quotas

9,2 Permite carregamentos automáticos de saldos

9,3 Permite a integração de um terminal de carregamentos automáticos 

9,4 A aplicação deve permitir um alerta percentual de atingimento da quota 

9,5 Permite criação de quotas por utilizador ou centro de custos com distinção entre P/B e Cor ; Cópia e impressão

9,6 Suporte para operações de crédito e pagamentos em terminais para as funções de impressão, cópia e digitalização;

9,7 Permite criação de caixas para carregamento de saldos

9,8 Permite a emissão de vouchers

10 CAPTURA
10,1 Email

10,2 Sistema de ficheiros Microsoft Windows

10,3 Mobile client

10,4 MFP client 

10,5  FTP

11 Processamento de Documentos

11,1 Reconhecimento de texto OCR através de motor Omnipage

Software para a solução de Captura e Desmaterialização(AutoStore)



11,2 Reconhecimento de texto OCR à zona.

11,3 Suportar a conversão automática nos formatos eletrónicos mais populares, incluindo: Word, Excel, PDF, sPDF, JPEG, TIFF, XML, PDF/A.

11,4 Verificações

11,5 Reconhecimento de códigos de barra 1D

11,6 Melhoria de Imagem, como por exemplo: remoção de pontos, correcção de enviesamento, rotação automática, etc.

12 Distribuição de Documentos

12,1 Pastas de rede (sistema de ficheiros Microsoft Windows)

12,2 Conector para Sharepoint/365

12,3 Conector para Google Drive

12,4 Criação de XML

12,5 Endereço de Email

12,6 Servidor de FTP

12,7 Bases de dados


