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Programa de Concurso 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Artigo 1.º 
Objeto do Concurso 

O presente procedimento tem como objecto a celebração de contrato para Aquisição de Luvas para Uso 

Hospitalar, de acordo com as características e mapa de quantidades disponibilizado no Anexo I do Caderno 

de Encargos. 

 

Artigo 2.º 

Procedimento de contratação 

O procedimento de contratação reveste a forma de concurso público, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 

artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, nos termos do decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, e 

respetivas alterações. 

 
Artigo 3.º 

Entidade Adjudicante e Órgão que tomou a decisão de contratar 

1. A entidade adjudicante é o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), E.P.E., sito no Largo Senhor da 

Pobreza, 7000-811 Évora. 

 

2. A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo de 

Évora, E.P.E., nomeado pela Resolução n.º 39/2019 do Conselho de Ministros de 20 de fevereiro de 

2019, publicado a 20 de fevereiro na 2.ª série do Diário da República. 

Artigo 4.º  
Peças Procedimentais 

O processo do CONCURSO é composto pelas seguintes peças: 
a) O presente programa do CONCURSO; 
b) O CADERNO DE ENCARGOS; 
c) Lista de quantidades (anexo I). 

 
Artigo 5.º 

Consulta do processo de concurso e respetivo fornecimento 
1. As peças do concurso, previstas no artigo anterior, encontram-se patentes na Plataforma Eletrónica 

Vortalnext, onde podem ser consultadas desde a data da primeira publicação do anúncio até à data 

limite de apresentação das propostas. 

 

2. O fornecimento do Caderno de Encargos e Programa do Concurso é feito por download na plataforma 

eletrónica. 
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Artigo 6.º 

Júri do concurso 
O CONCURSO é conduzido por um júri, composto por elementos a designar pela ENTIDADE ADJUDICANTE, 
nos termos do artigo 67.º do CCP. 
  

Artigo 7.º   
Preços Base 

1. O preço base deste procedimento é de 40.280,00 € e constitui o preço máximo que a entidade 
adjudicante está disposta a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato a celebrar, desagregado de acordo o artigo n.º 3 do CADERNO ENCARGOS.  

 
2. O preço base unitário por posição é identificado no Anexo I. 

 
3. Os concorrentes têm a obrigatoriedade de apresentar proposta (preços) para todas as posições dentro 

do lote a que concorrem. O não cumprimento do atrás disposto implica a exclusão da proposta. 
 
4. O concorrente tem que indicar na sua proposta todas as componentes e o seu preço unitário. O não 

cumprimento implica a exclusão da proposta. 

 
5. A adjudicação far-se-á a um único concorrente, por lote. 

 
6. Propostas que apresentem um preço superior ao preço base serão motivo de exclusão. 

 
Artigo 8.º 

Esclarecimentos, Retificações e Alteração das Peças Procedimentais 

1. No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados podem solicitar os 

esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do procedimento, previstas 

no artigo 5.º, e no mesmo prazo, devem apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e 

inequivocamente, os erros e as omissões das peças do procedimento por si detetados. 

 

2. Consideram-se erros e omissões das peças procedimentais os constantes no n.º 2 do artigo 50.º do CCP. 

A lista a apresentar ao órgão competente para a decisão de contratar deve identificar, expressa e 

inequivocamente, os erros e omissões do caderno de encargos detetados. 

 

3. Os esclarecimentos a que se refere no n.º 1, serão prestados até ao termo do segundo terço do prazo 

fixado para a apresentação das propostas. Por delegação de competências do órgão competente para a 

decisão de contratar, são prestados pelo júri do procedimento. 

 

4. O órgão competente para a decisão de contratar pronuncia-se sobre os erros e omissões até ao termo 

do segundo terço do prazo fixado para a apresentação das propostas, onde deve identificar os termos do 

suprimento de cada um dos erros ou das omissões aceites. 
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5. Independentemente do disposto nos números anteriores, o órgão competente para a decisão de 

contratar pode, oficiosamente, proceder à retificação de erros ou omissões das peças do procedimento, 

bem como prestar esclarecimentos, no prazo referido no n.º 1, ou até ao final do prazo de entrega das 

propostas, devendo, neste caso, prorrogar o prazo fixado para apresentação das propostas. 

 

6. Os esclarecimentos, as retificações e as listas com a identificação dos erros e omissões detetados pelos 

interessados devem ser disponibilizados na plataforma eletrónica Vortalnext e juntos às peças do 

procedimento que se encontrem patentes para consulta, devendo todos os interessados que as tenham 

obtido ser imediatamente notificados desse facto. 

 

7. Os esclarecimentos e as retificações fazem parte integrante das peças concursais a que dizem respeito e 

prevalecem sobre estes em caso de divergência. 

 

Artigo 9.º 
Requisitos a que deve obedecer a proposta 

1. A proposta deve ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, 

sempre em letra datilografada ou processada informaticamente de tamanho não inferior a 11 pt. 

 

2. No caso de a proposta ser apresentada por um agrupamento concorrente, a proposta deve ser assinada 

pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à proposta 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. 

 
3. Os documentos que constituem a proposta deverão ser apresentados na plataforma eletrónica utilizada 

pela Entidade Adjudicante e deverá estar assinada em cumprimento do disposto na Lei n.º 96/2015, de 

17 de agosto. 

 

4. Nos casos em que o certificado digital não relacione diretamente o assinante com a sua função e poder 

de assinatura deve o concorrente submeter na plataforma eletrónica o documento eletrónico oficial 

indicando o poder de representação e assinatura do assinante. 

 

5. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes, que tenham poderes para o 

obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a procuração que confira a 

este esse efeito, devidamente legalizada. 

 
6. O não cumprimento dos números anteriores é motivo de exclusão da proposta. 
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Artigo 10.º 
Prazo e Modo de Apresentação de Propostas 

1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até às 18h00m inclusive, 

do 30.º dia a contar da data do envio do anúncio ao Serviço de Publicações Oficiais das Comunidades 

Europeias. .  

 

2. Os documentos que constituem a proposta deverão ser apresentados na plataforma eletrónica utilizada 

pela Entidade Adjudicante e deverá estar assinada em cumprimento do disposto no Decreto-lei 

n.º 88/2009 de 09 de abril e na Lei n.º 96/2015 de 17 de agosto. A aposição de assinatura eletrónica 

qualificada deve ocorrer em cada um dos documentos eletrónicos que constituem a proposta. 

 

3. A mera assinatura eletrónica de ficheiros de agregação ou desagregação de documentos (ex. “pdf” e/ou 

“zip”) ou equivalentes, que contenham vários documentos, não será admissível. Assim devem os 

concorrentes assinar individualmente todos os documentos constituintes do ficheiro, nos termos do 

número anterior. 

4. Nos casos em que o certificado digital não relacione diretamente o assinante com a sua função e poder 

de assinatura deve o concorrente submeter na plataforma o documento eletrónico oficial indicando o 

poder de representação e assinatura do assinante. 

 

5. Em proposta apresentada por um agrupamento concorrente, a proposta deve ser assinada pelo 

representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à proposta 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. 

 

6. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes, que tenham poderes para o 

obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a procuração que confira a 

este esse efeito, devidamente legalizada. 

 

7. O não cumprimento dos números anteriores é motivo de exclusão da proposta. 

 
Artigo 11.º   
Proposta 

1. A PROPOSTA é constituída pelos seguintes documentos, nos termos do artigo 57.º do CCP: 
a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do caderno de encargos, conforme modelo 

anexo II; 

b) Preço unitário, sem I.V.A.; 

c) Preço total por lote; 

d) Taxa do I.V.A.; 

e) Prazo de Entrega em dias corridos; 

f) Documento que contenha o descritivo das caraterísticas dos dispositivos médicos a que concorre, 

assim como Brochuras, Catálogos ou quaisquer outros documentos que o concorrente considere 

relevantes para apreciação da proposta, de acordo com o artigo 19.º do Caderno de Encargos; 
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g) Ficha técnica do dispensador de parede aplicável ao lote 2; 

h) Apresentar o número de CDM, de acordo com o Despacho n.º 2945/2019 de 19 de março (se à data de 

apresentação de proposta o concorrente não dispuser do número de CDM dos respectivos artigos a que 

concorre pode utilizar a prorrogativa prevista no n.º 3 do Despacho n.º 2945/2019, ou seja, apresentar a 

Certidão do INFARMED que ateste a existência de procedimento de codificação em curso nas situações em que 

o dispositivo não esteja ainda disponível na respetiva base de dados e a autorização do INFARMED para o 

exercício de distribuição por grosso de dispositivos médicos, nos termos do Decreto-lei n.º 145/2009, de 17 de 

junho e da deliberação n.º 515/2010, de 03 de março); 

i) O não cumprimento das alíneas anteriores é motivo de exclusão da proposta. 

2. A proposta será obrigatoriamente assinada em cumprimento do disposto na lei n.º 96/2015 de 

17/08/2015. 

 

Artigo 12.º 
Admissão das propostas 

São excluídas as propostas que: 

a) Não sejam entregues no prazo referido no n.º 1 do artigo 10.º do Programa do Concurso; 

b) Não apresentem todos os requisitos requeridos no Programa do Concurso e no Caderno de Encargos; 

c) Apesentem preço superior ao peço base fixado no Anexo I do Caderno de Encargos; 

d) Propor prazo de entrega superior ao definido no artigo 7.º do Caderno de Encargos. 

Artigo 13.º  
Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes 

1. Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente às respetivas propostas e a todos os documentos 

que as instruam, os esclarecimentos que o júri do concurso considere necessários para efeitos da sua 

análise e avaliação. 

 

2. Informa-se, que a Entidade Adjudicante reserva-se ao direito de solicitar amostras ou apresentação 

durante o período de análise das propostas em caso de dúvida relativamente ao bem apresentado em 

proposta. 

 

3. O incumprimento às solicitações a que se refere o ponto 1, no prazo concedido para o efeito, determina 
a exclusão da proposta. 

 
Artigo 14.º  

Prazo de vigência 

1. O objeto do procedimento tem vigência até 31/12/2021. 

 

2. A execução total ou parcial do presente procedimento está condicionada ao respetivo cabimento 

orçamental atribuído aquando da aprovação do Orçamento para 2021. 

 

Artigo 15.º 
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Propostas variantes 
1. Não é admitida a apresentação de propostas variantes. A sua apresentação é motivo de exclusão da 

proposta. 
Artigo 16.º  

Despacho 2945/2019 de 19 de março  

1. De acordo, com o despacho n.º 2945/2019, de 19 de março, os serviços e estabelecimentos do SNS 

apenas podem adquirir dispositivos médicos objecto de codificação pelo INFARMED e que constem da 

respectiva base de dados.  
 

2. Só podem ser admitidas ao procedimento de contratação entidades cujos dispositivos médicos estejam 

devidamente codificados, ou, em alternativa, em processo de codificação pelo INFARMED, comprovando 

essa situação mediante apresentação de certidão emitida por esta Autoridade. 
 

3. Há data da abertura das propostas, caso o dispositivo médico já esteja codificado pelo INFARMED, o 

concorrente tem que indicar obrigatoriamente na sua proposta, para cada dispositivo médico proposto, 

com o código INFARMED do dispositivo médico, em conformidade com a base de dados do INFARMED. 

Caso o dispositivo médico venha a ser codificado durante o período em que decorre o contrato, o 

adjudicatário deverá obrigatoriamente enviar ao HESE o código INFARMED do referido dispositivo 

médico. 
 

4. Não serão celebrados contratos para dispositivos médicos que à data de apresentação dos documentos 

de habilitação não tenham número de CDM, resultando assim a caducidade da adjudicação, nos termos 

previstos no artigo 86.º do CCP. 

 
Artigo 17.º  

Critério de adjudicação 
1. O critério no qual se baseará a apreciação das Propostas será o da proposta economicamente mais 

vantajosa de acordo com o interesse público atendendo ao seguinte modelo de avaliação das 

propostas, que considera dois fatores elementares e respetivos coeficientes de ponderação: 

 

 Fator Preço, com a ponderação de 60%, tendo em conta a seguinte fórmula matemática: 

Vp = [(Pb-Pp)/Pb]*100 

 

em que: 

 Vp = Pontuação (0 a 100 pontos); 

 Pb = Preço base; 

 Pp = Preço proposto. 

 

Concretização da fórmula: 

 Se Pp > Pb, a proposta do concorrente é excluída; 

 Se Pp ≤ Pb, aplica-se a fórmula matemática. 
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 Fator Mérito Técnico, com a ponderação de 40%, avaliado numa escala de pontuação (0 a 100 

pontos), com um conjunto ordenado de atributos suscetíveis de serem propostos e que permitirão 

a atribuição de pontuações parciais, conforme mapa infra: 

 

SUBFATOR DESCRIÇÃO SUBFATOR CARATERÍSTICAS PONTOS 

1 
Resistência à Extensão e rotura antes, 
durante e depois da utilização (após 

testado pelos utilizadores) 

Não apresenta roturas 50 pontos 

Apresenta roturas 0 pontos 

2 
Sensibilidade Táctil após testado 

pelos utilizadores) 

Se permite manter a sensibilidade 50 pontos 

Se não permite manter a sensibilidade 0 pontos 

 

2. Em situação de empate: 

i. Em caso de empate, o fator de desempate será o da proposta que apresente a maior pontuação no 

fator preço; 

ii. Caso se mantenha a situação de empate, o fator de desempate será o da proposta que apresente a 

maior pontuação no fator qualidade; 

iii. Se ainda se mantiver a situação de empate, será dada prevalência à proposta que apresente menor 

prazo de entrega em dias corridos; 

iv. Se ainda assim o empate se mantiver, o fator de desempate a utilizar será a proposta selecionada na 

sequência de sorteio a desenrolar presencialmente com os interessados, do qual será lavrada ata por 

todos os presentes. 

 

Artigo 18.º 

Lotes 

O presente procedimento é constituído por 3 (três) lotes. O concorrente tem obrigatoriedade de apresentar 

preço para todas as posições do lote. O não cumprimento implica a exclusão da proposta, relativamente a 

esse lote. 

Artigo 19.º  

Causas de não Adjudicação 

1. Não há lugar a adjudicação quando:  

a) Nenhum concorrente haja apresentado proposta;   

b) Todas as propostas tenham sido excluídas;   

c) Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do 

procedimento;   

d) Circunstâncias supervenientes relativas aos pressupostos da decisão de contratar o justifiquem. 

 

2. A decisão de não adjudicação, bem como os restantes fundamentos, será notificada a todos os 

concorrentes através da Plataforma Eletrónica Vortalnext, pelo órgão competente para a decisão de 

contratar. 
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3. Quando o órgão competente para a decisão de contratar decida não adjudicar com fundamento no 

disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1, a Entidade Adjudicante deve indemnizar os concorrentes, cujas 

propostas não tenham sido excluídas, pelos encargos em que comprovadamente incorreram com a 

elaboração das respetivas propostas, mediante decisão judicial ou arbitral. 

 

Artigo 20.º 

Caducidade da Adjudicação 

A adjudicação caduca, por facto que lhe seja imputável, nomeadamente: 

a) Pela não apresentação dos documentos de habilitação no prazo exigido, conforme o artigo 86.º do 

CCP; 

b) Pela falsificação de qualquer documento de habilitação ou pela prestação culposa de falsas 

declarações, nos termos dispostos do artigo 87.º do CCP; 

c) A não prestação, em tempo e nos termos estabelecidos, a caução quando esta lhe seja exigida, 

conforme artigo 91.º do CCP; 

d) A não confirmação dos compromissos referidos no artigo 92.º do CCP, no prazo fixado para o efeito ou 

até ao termo da respetiva prorrogação, por força do artigo 93.º do CCP; 

e) Se, por facto que lhe seja imputável, o Adjudicatário não remeter o contrato assinado eletronicamente, 

no prazo fixado pelo órgão competente para a decisão de contratar, conforme o artigo 105.º do CCP; 

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

termos previstos no n.º 4 do artigo 54.º do CCP, nos termos do artigo 105.º do CCP; 

g) A ocorrência superveniente de circunstâncias que inviabilizem a celebração do contrato, 

designadamente por impossibilidade natural ou jurídica, extinção da entidade adjudicante ou do 

adjudicatário ou por insolvência deste, por força do artigo 87.º-A do CCP. 

Artigo 21.º  
Documentos de habilitação 

1. O Adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação de adjudicação, através da Plataforma 

Eletrónica Vortalnext, deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a) Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II do CCP (alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º 

do CCP); 

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

do artigo 55.º do CCP; 

c) Informação sobre o(s) representante(s) legal(ais) necessários à outorga do contrato (nome completo, 

número de identificação civil e data de validade), registo criminal e respetiva procuração, se aplicável; 

d) Certidão permanente; 

e) Registo criminal da empresa; 

f) Comprovativo de pagamento da taxa de comercialização regularizado sobre os dispositivos médicos, 

conforme o Decreto-lei nº 312/2002, de 20 de dezembro alterado pelos artigos 155º da Lei nº 3 

B/2010, de 28 de abril (OE 2010) e 176º da Lei 66-B/2012, de 31 de dezembro (OE 2013); 

g) Autorização do INFARMED para o exercício de distribuição por grosso de dispositivos médicos, nos 

termos do Decreto-Lei N.º 145/2009 de 17 de junho; 
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h) Nos casos em que o Adjudicatário tenha feito uso da prorrogativa prevista no n.º 3 do Despacho 

n.º 2945/2019, deverá juntar os números de CDM (a não apresentação é motivo de caducidade da 

adjudicação). 

 
2. O Adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação através de mensagem na 

Plataforma Eletrónica Vortalnext utilizada pela Entidade Adjudicante. Caso os documentos não venham 

em língua portuguesa, deve o Adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução devidamente legalizada. 

 

3. Quando os documentos a apresentar se encontrem disponíveis na Internet, o Adjudicatário pode, em 

substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à Entidade Adjudicante o endereço do sítio 

onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os 

referidos sítio e documentos dele constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

 
4. Sempre que sejam detetadas irregularidades nos documentos apresentados, que possam levar à 

caducidade da adjudicação, a Entidade Adjudicante concede um prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados 

da data de notificação, para que o Adjudicatário as possa suprir. 

 

5. Quando o Adjudicatário for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, os diversos membros 

do agrupamento devem apresentar os documentos referidos na alínea a) e b) do n.º 1 do presente 

artigo, bem como os documentos referidos na Portaria n.º 372/2017 de 14 de dezembro, caso a 

atividade por esse membro desenvolvida requeira a titularidade dos referidos alvarás, licenças e 

autorizações. 

 

6. Todos os concorrentes serão notificados em simultâneo da apresentação dos documentos de habilitação 

pela Entidade Adjudicante com indicação do dia em que ocorreu essa apresentação e os documentos da 

habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de todos os 

concorrentes, na Plataforma Eletrónica Vortalnext. 

 
Artigo 22.º 

 Idioma dos documentos de habilitação 

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

 

2. Porém e, dada a natureza ou origem dos mesmos deverão fazer-se acompanhar por tradução 

devidamente legalizada quando apresentados em língua estrangeira. 

Artigo 23.º  
Modo de apresentação dos documentos de habilitação 

1. O adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no artigo 21.º 

através da plataforma eletrónica. 

 

2. Quando os documentos a que se referem as alíneas b) e c) do artigo 21.º se encontrem disponíveis na 

Internet, o adjudicatário pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à ENTIDADE 
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ADJUDICANTE o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação 

necessária a essa consulta, desde que os referidos sítio e documentos dele constantes estejam redigidos 

em língua portuguesa. 

 
Artigo 24.º 

Apresentação dos documentos de habilitação por agrupamentos 
 Quando o adjudicatário for um agrupamento de pessoas singulares ou coletiva: 

a) Os documentos previstos nas alíneas nas alíneas a), b), c) e e) do n.º 1 do artigo 22.º devem ser 

apresentados por todos os seus membros; 

b) Os restantes documentos referidos no artigo 22.º devem ser apresentados por todos os seus 

membros cuja atividade careça da sua titularidade. 

Artigo 25.º  
Caução 

1. Para garantia do exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, o 

adjudicatário prestará, uma caução em benefício da ENTIDADE ADJUDICANTE, no valor de 5% do valor 

do CONTRATO, com exclusão do IVA, nos termos previstos no artigo 90.º do Código dos Contratos 

Públicos. 

 

2. Pode não ser exigida a prestação da caução, nos termos previstos no anúncio anterior e nos artigos 

seguintes, quando o adjudicatário apresente seguro de execução do contrato a celebrar, emitido por 

entidade seguradora, que cubra o respetivo preço contratual, ou declaração de assunção de 

responsabilidade solidária com o adjudicatário, pelo mesmo montante, emitida por entidade bancária, 

desde que essa entidade apresente documento comprovativo de que possui sede ou sucursal em Estado 

Membro da União Europeia, emitido pela entidade que nesse Estado exerça a supervisão seguradora ou 

bancária, respetivamente. 

Artigo 26.º  
Modo de prestação da caução 

1. A caução referida no artigo anterior pode ser prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos 

ou garantidos pelo Estado, ou ainda mediante garantia bancária autónoma e irrevogável e à primeira 

solicitação ou por seguro-caução equivalente, conforme escolha do adjudicatário. 

 

2. Se o adjudicatário optar por prestar a caução mediante garantia bancária, esta deverá seguir o modelo 

constante do Anexo III. 

 
3. Se o adjudicatário optar pelo seguro-caução, então este deverá seguir o modelo constante do Anexo IV, 

e o adjudicatário deve apresentar apólice pela qual uma entidade legalmente autorizada a realizar esse 

seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o encargo de satisfazer de imediato quaisquer 

importâncias exigidas pela ENTIDADE ADJUDICANTE. 
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4. Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum, resultar 

uma diminuição das garantias da ENTIDADE ADJUDICANTE, nos moldes em que são asseguradas pelas 

outras formas admitidas de prestação da caução. 

 

5. Todas as despesas derivadas da prestação da caução ou do seguro da execução do contrato são da 

responsabilidade do adjudicatário. 

 
Artigo 27.º  

Redução do Contrato a Escrito 

1. O contrato será reduzido a escrito mediante a elaboração de um clausulado em suporte papel ou em 

suporte informático com aposição de assinaturas electrónicas. 

 

2. Encontram-se dispensados de celebração de contrato a escrito a aquisição de bens cujo preço contratual 

não exceda os 10.000,00 €. 

 

Artigo 28.º 

  Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa do Concurso aplica-se o regime 

previsto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, na 

sua atual redação. 

 

Artigo 29.º 

Aquisição ao Abrigo da Central de Compras dos SPMS, E.P.E. 

A execução do contrato poderá ser suspensa em todo ou em parte pelo Contraente Público, caso os bens 

constantes deste procedimento venham a ser co-contratados em novo procedimento no âmbito da 

realização de um Acordo Quadro pela Central de Compras dos SPMS, E.P.E., e a sua aquisição venha a ser 

tornada obrigatória para as entidades abrangidas pelo Serviço Nacional de Saúde, mediante publicação de 

despacho de obrigatoriedade para aquisição pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde. 
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Caderno de Encargos 

Artigo 1.º  
Definições 

O presente procedimento tem como objecto a celebração de contrato para Aquisição de Luvas para Uso 

Hospitalar de acordo com as características e mapa de quantidades disponibilizado no Anexo I do Caderno 

de Encargos. 

 

Artigo 2.º  

Documentos Integrantes do Contrato 

1. O CONTRATO integra os seguintes documentos: 

a) O clausulado contratual; 

b) Os suprimentos dos erros e omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes que 

tenham sido expressamente aceites pela ENTIDADE ADJUDICANTE; 

c) Os esclarecimentos e as retificações relativas ao Caderno de Encargos; 

d) O presente Caderno de Encargos; 

e) A Proposta Adjudicada; 

f) Os esclarecimentos sobre a PROPOSTA prestados pelo ADJUDICATÁRIO durante o procedimento 

concursal. 

 

2. A ENTIDADE ADJUDICANTE pode excluir expressamente do contrato os termos ou condições constantes 

da PROPOSTA que se reportem a aspetos de execução do contrato não regulados pelo presente Caderno 

de Encargos e que não sejam considerados estritamente necessários à sua execução, ou sejam 

considerados desproporcionados. 

 

3. Em caso de divergência entre os documentos que integram o contrato designados nas alíneas b) a f) do 

n.º 1 a prevalência obedece à ordem por que aí vêm enunciados. 

 

4. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior e o clausulado contratual, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 

99.º do CCP e aceites pelo ADJUDICATÁRIO nos termos do disposto no artigo 101.º do mesmo código. 

 

5. Os aditamentos ao contrato devem estabelecer a sua própria prevalência relativamente aos restantes 

documentos. 

 
Artigo 3.º 

Preço Base 
1. O preço base deste procedimento é 40.280,00 € e constitui o preço máximo que a entidade adjudicante 

está disposta a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato a 

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

não esteja expressamente atribuída ao Hospital. 

3. O preço base unitário por posição é identificado no Anexo I. 

 

4. Os concorrentes têm a obrigatoriedade de apresentar proposta (preços) para todas as posições dentro 

do lote a que concorrem. O não cumprimento do atrás disposto implica a exclusão da proposta. 

 

5. A adjudicação far-se-á a um único concorrente, por lote. 

 
6. Preço proposto superior ao preço base será motivo de exclusão da proposta. 

 
Artigo 4.º  

Prazo de vigência 

1. O objeto do procedimento tem vigência até 31/12/2021. 

 

2. A execução total ou parcial do presente procedimento está condicionada ao respetivo cabimento 

orçamental atribuído aquando da aprovação do Orçamento para 2021. 

Artigo 5.º  
Aspetos submetidos à concorrência 

Nos termos do n.º 3 do artigo 42.º do CCP, os aspetos submetidos à concorrência são o preço e mérito 
técnico. 

 
Artigo 6.º 

Aspetos não submetidos à concorrência 
1. Nos termos do n.º 5 do artigo 42.º do CCP, não se encontra submetido à concorrência os seguintes 

requisitos para cada posição, bem como os requisitos previstos no Clausulado Técnico do presente 
Caderno de Encargos. 

 
2. As quantidades contempladas no anexo I são uma mera previsão, com base no histórico, que pode sofrer 

variações, em consequência dos níveis de procura, bem como de políticas de contenção e custos. Face 

ao exposto o HESE não tem que obrigatoriamente adquirir todas as quantidades colocadas a concurso. 

  

3. Caso não o faça, não haverá lugar a qualquer indeminização do fornecedor. 

a) Os dispositivos médicos serão adquiridos ao longo do contrato em notas de encomendas parcelares, 

de acordo com as necessidades do HESE. 

 
Artigo 7.º 

Prazo de Entrega 

1. O prazo de entrega não deve ultrapassar os 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data de receção 
da Nota de Encomenda. Prazos de entrega superiores serão motivo de exclusão da proposta. 

 
2. Considera-se entrega imediata a entrega no prazo máximo de 24 horas. 
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Artigo 8.º 
Amostras 

1. O concorrente deve obrigatoriamente enviar amostras dos dispositivos médicos que constam da sua 

proposta: 

a) A não apresentação de amostra implica a exclusão da proposta naquele lote; 

b) Exceção para os dispositivos médicos atualmente em utilização no HESE. 

 

2. A embalagem e respetiva rotulagem dos produtos propostos a fornecer ao HESE devem estar de acordo 

com os requisitos do decreto-lei n.º 145/2009 de 17 de junho. 

 

3. As amostras deverão ser enviadas por correio ou através de transportadora, em invólucro opaco e 

fechado, dirigido ao Serviço de Aprovisionamento – Compras, HESE, E.P.E., Largo Senhor da Pobreza, 

7000-811 Évora, até ao prazo limite para submissão de propostas, fazendo referência à designação e 

número do procedimento, ao lote e ao código de artigo correspondente. O não cumprimento desta 

premissa é motivo de exclusão da proposta. 

 

4. A Entidade Adjudicante não considera como válidas, para análise, amostras entregues noutros serviços 

que não o Serviço de Aprovisionamento – Compras. 

Artigo 9.º 

Outras Informações 

1. Os preços indicados não incluem o IVA mas, para além do custo unitário do produto, incluem os 

seguintes custos:  

a) Acondicionamento;  

b) Embalagem; 

c) Carga, transporte e descarga no local indicado para os locais de consumo, bem como seguros ou 

quaisquer outras despesas inerentes ao transporte; 

d) E os portes relativos ao envio. 

 

2. Os concorrentes não podem propor quantidade mínima de fornecimento (em unidades) superior à 

quantidade prevista no Anexo I do Caderno de Encargos e ajustamentos de quantidades. 

 

3. Os Co-contratantes poderão apresentar fatores de redução dos preços propostos: 

 Por aquisição de quantidades, com indicação do desconto a efetuar sobre o preço unitário (não inclui 

desconto com emissão de nota de crédito); 

 Por descontos financeiros, com a indicação do desconto face ao prazo de pagamento (não inclui 

desconto com emissão de nota de crédito).  

 

4. Não são aceites rappel nem emissão de notas de crédito por desconto de quantidades. 
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5. O Contraente Público reserva-se ao direito de fasear os fornecimentos de acordo com as suas 

necessidades, realizando notas de encomenda de acordo com as suas necessidades. 

 
6. O Co-contratante não poderá entregar bens que não constem da sua proposta, e que não tenham sido 

objeto de adjudicação. 

 
7. Só poderão ser fornecidos bens cuja validade seja igual ou superior a 24 (vinte e quatro) meses, a contar 

da data de fornecimento, a não ser que seja tecnicamente inviável, devendo ser justificado e solicitado 

previamente ao Serviço Aprovisionamento - Stocks a autorização de fornecimento com descrição das 

condições. 

 

8. Caso o Co-contratante não cumpra de forma exata e pontual às obrigações contratuais por facto que lhe 

seja imputável, o Contraente Público notificá-lo-á para suprir as mesmas dentro de um prazo razoável, 

não superior a 1 (um) dia. 

 
9. O Co-contratante não poderá entregar bens que não constem da sua proposta, e que não tenham sido 

objeto de adjudicação. Em caso de defeito ou discrepância dos bens adjudicados (ato da entrega e/ou 

durante o uso efetivo) o Co-contratante fica obrigado a substituir o bem sem qualquer tipo de encargo, 

para o Contraente Público, num prazo não superior a 1 (um) dia corrido para os bens e de 5 (cinco) dias 

corridos para os equipamentos.  

 
10. O número anterior não será aplicado, salvo quando o cumprimento da obrigação contratual se tenha 

tornado impossível ou o Contraente Público tenha perdido o interesse pela mesma. 

 
Artigo 10.º 

Faturação 

1. O adjudicatário irá faturar ao HESE, de forma individualizada, cada componente utilizada na cirurgia para 

a prótese total do joelho. 

 

2. Caso a cirurgia requeira menos componentes do que as previstas, o HESE apenas paga o que é 

efetivamente consumido na cirurgia. 

 

3. O fornecedor não poderá entregar componentes que não constem da sua proposta, e que não tenham 

sido objeto de adjudicação. Caso o faça, o custo será da sua responsabilidade, não havendo lugar a 

qualquer faturação. 

 

Artigo 11.º 

Atrasos nos Pagamentos 

1. Salvo se o atraso não for lhe for imputável, o Contraente Público está obrigado ao pagamento de juros 

de mora, sempre que exista atraso no cumprimento das obrigações pecuniárias, ao Co-contratante sobre 

o montante em dívida à taxa legalmente fixada pela Direção Geral do Tesouro e Finanças pelo período 

correspondente à mora. 
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2. Em caso de desacordo, entre as partes, sobre o montante devido, deve o Contraente Público efetuar o 

pagamento sobre a importância em que existe concordância do Co-contratante. 

a) No caso dos montantes pagos serem inferiores àqueles que sejam efetivamente devidos ao 

Co-contratante, em função da apreciação de reclamações deduzidas, tem este direito a juros de mora 

sobre essa diferença, nos termos do n.º 1. 

 

3. O atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes obrigações de 

pagamento do Contraente Público. 

 

4. Em caso de incumprimento imputável ao Contraente Público, o Co-contratante, independentemente do 

direito de resolução do contrato, nos termos do disposto no artigo 332.º do CCP, pode invocar a exceção 

de não cumprimento nos termos do 327.º do mesmo código. 

 

Artigo 12.º  

Penalidades 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do CONTRATO, a ENTIDADE ADJUDICANTE pode exigir do 

ADJUDICATÁRIO o pagamento de uma multa pecuniária, nos termos e nas condições estabelecida nos 

números seguintes. 

 

2. Pelo incumprimento do prazo de entrega apresentado na proposta do concorrente, por cada dia de 

atraso, será aplicada uma penalização de 10% do valor do dispositivo médico. 

 
3. O não cumprimento da reposição de dispositivos implica uma penalidade de 500€ por cada dispositivo. 

 

Artigo 13.º 

Resolução do Contrato pelo Contraente Público 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o Contraente Público 

pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Co-contratante violar de forma grave ou 

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

a) Se se verificar grave ou por mais de uma vez inobservância das disposições do contrato ou quaisquer 

circunstâncias que revelem a existência de má-fé por parte do Co-contratante; 

b) Quando houver atraso na execução das obrigações decorrentes do objeto de contrato e no 

cumprimento do prazo de entrega; 

c) Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo Contraente Público, ou 

seja, quando se verifique 5 (cinco) situações não consecutivas de incumprimento;  

d) Aumento dos preços sem autorização do Contraente Público; 

e) Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades. 

 

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

Co-contratante. 
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3. Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do Co-contratante será o 

montante respetivo deduzido das quantias devidas. 

 

4. O Contraente Público pode ainda resolver o contrato por razões de interesse público, devidamente 

fundamentado, e mediante o pagamento ao Co-contratante de justa indemnização decida por via judicial ou 

mediante recurso a arbitragem. 

 

Artigo 14.º 

Resolução do Contrato pelo Co-Contratante 

1. O Co-contratante pode resolver o contrato nos termos do artigo 332.º do CCP.  

 

2. A resolução do contrato no termo do número anterior não determina a repetição das prestações já 

realizadas pelo Co-contratante, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do contrato, com 

exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP. 

 

Artigo 15.º  

Extinção ou suspensão do Contrato 

1. Sem prejuízo do previsto no Código dos Contratos Públicos, no tocante à extinção do CONTRATO, a 

ENTIDADE ADJUDICANTE tem o direito de extinção do CONTRATO, sem que o ADJUDICATÁRIO tenha 

direito a qualquer indemnização, no seguinte caso: 

a) Se o ADJUDICATÁRIO não cumprir o PRAZO DE ENTREGA estabelecido, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades previstas neste caderno de encargos ou no CONTRATO; 

b) Se se verificar grave ou por mais de uma vez inobservância das disposições do CONTRATO ou 

quaisquer circunstâncias que revelem a existência de má-fé por parte do ADJUDICATÁRIO. 

 

2. A ENTIDADE ADJUDICANTE deve notificar o ADJUDICATÁRIO da decisão de extinção do CONTRATO por 

carta registada, com aviso de receção. 

 

3. A execução das prestações que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou parcialmente, 

suspensa de acordo com o disposto no artigo 297.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

4. Em caso de suspensão do contrato, o recomeço da execução, será efetuada nos termos do artigo 298.º 

do Código dos Contratos Públicos. 

 

5. Em caso de resolução ou suspensão do CONTRATO, por qualquer título, o ADJUDICATÁRIO é obrigado a 

entregar de imediato toda a documentação e informação, independentemente da forma que esta 

revista, produzida no âmbito do CONTRATO e que esteja em sua posse, a qual é, para todos os efeitos, 

propriedade exclusiva da ENTIDADE ADJUDICANTE. 

 

6. O ADJUDICATÁRIO pode extinguir o CONTRATO por incumprimento grave e reiterado das obrigações 

contratuais por parte da ENTIDADE ADJUDICANTE, desde que tal incumprimento seja a esta imputável, 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

19 

devendo notificar previamente a ENTIDADE ADJUDICANTE do motivo da extinção, e dando-lhe um prazo 

não inferior a sessenta dias para sanar tal incumprimento. 

 

7. Constitui ainda fundamento para resolução do contrato pela ENTIDADE ADJUDICANTE quando se 

verificarem três situações, seguidas ou intercaladas, das penalidades referidas no n.º 3 e n.º 4 do artigo 

16.º do presente caderno de encargos. 

 

8. A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se ao direito de resolver o contrato no caso de a aquisição destes 

bens vir a ser objeto de um contrato público de aprovisionamento na sequência de um procedimento 

promovido pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E, sem que o ADJUDICATÁRIO a isso se 

possa opor ou exigir qualquer indemnização.  

 
9. O direito de resolução referido nos números anteriores exerce-se mediante declaração enviada ao 

ADJUDICATÁRIO. 
 

Artigo 16.º  

Cessão da posição contratual 

1. O ADJUDICATÁRIO não pode ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual ou qualquer dos 

direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, sem prévia autorização da ENTIDADE ADJUDICANTE. 

 

2. O cessionário proposto pelo ADJUDICATÁRIO deve apresentar toda a documentação exigida associada às 

condições de qualificação do Programa do Concurso. 

 

3. Para efeitos da autorização prevista no n.º 1, a ENTIDADE ADJUDICANTE deve apreciar, nomeadamente, 

se o cessionário não se encontra em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º do Código dos 

Contratos Públicos. 
 

4. A autorização da cessão da posição contratual depende do disposto no n.º 2 do artigo 318.º do Código 
dos Contratos Públicos. 

 
Artigo 17.º 

 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 e presumindo-se efetuadas nas seguintes condições: 
 

 

Transmissão Data de efetividade 

Correio eletrónico Na data de respetiva expedição 

Fax Na data constante do relatório de transmissão 

Correio registado com aviso de receção Na data da assinatura do aviso 
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2. As notificações e as comunicações que tenham como destinatário a ENTIDADE ADJUDICANTE e que 

sejam efetuadas através de correio eletrónico ou fax, após as 17 horas 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 contactos indicados no contrato. 

 

Artigo 18.º  

Legislação aplicável 

1. O contrato fica sujeito ao disposto na legislação portuguesa aplicável, com renúncia expressa a qualquer 

outra. 

 

2. Sem prejuízo de outras leis e regulamentos especialmente aplicáveis, a tudo o que não esteja 

expressamente previsto ou regulado no presente caderno de encargos e na demais regulamentação do 

concurso e do contrato aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos nos termos do 

decreto-lei n.º 111-B/2007 de 31 de agosto e respectivas alterações. 
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Clausulado Técnico 
 

Artigo 19.º  
Requisitos Mínimos 

1. De acordo com o objeto do contrato pretende-se a Aquisição de Luvas para Uso Hospitalar. O não 

cumprimento das especificações implica a exclusão da proposta. 

 

2. As especificações técnicas por lote são as seguintes: 

Lote Posição 
Código 
HESE 

Designação HESE Requisitos Técnicos 

1 

1 220043000 
LUVA MANIPULACAO CITOSTATICO 
ESTERIL M (7 1/2) 

▪Látex natural ou nitrilo; 
▪Estéril; 
▪Isentas de pó; 
▪AQL até 1,5; 
▪Grande resistência e estanquicidade à penetração de líquidos; 
▪Adequada para a manipulação de citostáticos; 
▪Punho alto e virado; 
▪Embalagem dupla e de fácil abertura; 
▪Embalagem interior devidamente dobrada com indicação da 
luva direita e esquerda que permita retirada sem 
contaminação; 
▪A embalagem exterior do par das luvas deve identificar o lado 
de abertura e ter aletas de abertura fácil sem contaminação do 
interior da embalagem; 
▪Rugosidade na palma da mão e ponta dos dedos para 
manipulação segura; 
▪Espessura mínima da palma da luva 0,35mm; 
▪Nas medidas S, M e L. 

2 220043001 
LUVA MANIPULACAO CITOSTATICO 
ESTERIL S 

3 220062117 
LUVA MANIPULACAO CITOSTATICO 
ESTERIL L 

2 

4 220048006 
LUVA NITRILO S/ PO TAMANHO L 
EM DISPENSADOR 

▪Sem pó; 
▪Grande resistência à perfuração e rotura; 
▪Elevada adaptabilidade, elasticidade e sensibilidade; 
▪Pontas dos dedos texturadas; 
▪Com dispensador de parede adequado à embalagem primária; 
▪Não estéril; 
▪Ambidextras; 
▪Dobradas de modo a saírem individualmente pelo punho a 
partir do fundo da embalagem. 

5 220048005 
LUVA NITRILO S/ PO TAMANHO M 
EM DISPENSADOR 

6 220048004 
LUVA NITRILO S/ PO TAMANHO S 
EM DISPENSADOR 

3 7 220062045 LUVA LATEX C/ PO NAO ESTERIL M 

▪AQL até 1,5; 
▪Grande resistência à perfuração e rotura; 
▪Elevada adaptabilidade, elasticidade e sensibilidade; 
▪Levemente empoadas; 
▪Látex natural. 

 
3. As quantidades contempladas no anexo I são uma mera previsão, com base no histórico, que pode sofrer 

variações, em consequência dos níveis de procura, bem como de políticas de contenção e custos. Face 

ao exposto o HESE não tem que obrigatoriamente adquirir todas as quantidades colocadas a concurso. 

  

4. O não cumprimento dos requisitos mencionados nas alíneas anteriores implica a exclusão da proposta. 
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Artigo 20.º 
Caraterísticas Gerais Comuns 

1. Os bens deverão ser: 

 Estéreis (exceto quando se solicitar produtos não estéreis); 

 Isentos de Látex; 

 Hipoalergénicos; 

 Livres de partículas tóxicas e contaminantes; 

 Remoção Atraumática. 
 

Artigo 21.º 
Despacho N.º 2945/2019 de 19 de março  

1. De acordo, com o despacho n.º 2945/2019, de 19 de março, os serviços e estabelecimentos do SNS 

apenas podem adquirir dispositivos médicos objecto de codificação pelo INFARMED e que constem da 

respectiva base de dados.  

 

2. Só podem ser admitidas ao procedimento de contratação entidades cujos dispositivos médicos estejam 

devidamente codificados, ou, em alternativa, em processo de codificação pelo INFARMED, comprovando 

essa situação mediante apresentação de certidão emitida por esta Autoridade. 

 

3. Há data da abertura das propostas, caso o dispositivo médico já esteja codificado pelo INFARMED, o 

concorrente tem que indicar obrigatoriamente na sua proposta, para cada dispositivo médico proposto, 

com o código INFARMED do dispositivo médico, em conformidade com a base de dados do INFARMED. 

Caso o dispositivo médico venha a ser codificado durante o período em que decorre o contrato, o 

adjudicatário deverá obrigatoriamente enviar ao HESE o código INFARMED do referido dispositivo 

médico. 

4. Não serão celebrados contratos para dispositivos médicos que à data de apresentação dos documentos 

de habilitação não tenham número de CDM, resultando assim a caducidade da adjudicação, nos termos 

previstos no artigo 86.º do CCP. 

 

Artigo 21.º 

Prazo de Entrega 

1. O prazo de entrega não deve ultrapassar os 7 (sete) dias corridos, contados a partir da data de receção 
da Nota de Encomenda. Prazos de entrega superiores serão motivo de exclusão da proposta. 
 

2. Considera-se entrega imediata a entrega no prazo máximo de 24 horas. 
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ANEXOS 
 

Anexo I - Mapa de Quantidades 

Lote Posição 
Código 
HESE 

Designação HESE Quantidade 
Preço Base 

Unitário 
Preço Base 

Total 
Preço Total 

Lote 

1 

1 220043000 
LUVA MANIPULACAO CITOSTATICO ESTERIL M (7 
1/2) 

2 300 1,2000 € 2 760,00 € 
3 960,00 € 

2 220043001 LUVA MANIPULACAO CITOSTATICO ESTERIL S 1 000 1,2000 € 1 200,00 € 

3 220062117 LUVA MANIPULACAO CITOSTATICO ESTERIL L 550 1,2000 € 660,00 € 660,00 € 

2 

4 220048006 LUVA NITRILO S/ PO TAMANHO L EM DISPENSADOR 65 000 0,1200 € 7 800,00 € 

35 400,00 € 5 220048005 
LUVA NITRILO S/ PO TAMANHO M EM 
DISPENSADOR 

130 000 0,1200 € 15 600,00 € 

6 220048004 LUVA NITRILO S/ PO TAMANHO S EM DISPENSADOR 100 000 0,1200 € 12 000,00 € 

3 7 220062045 LUVA LATEX C/ PO NAO ESTERIL M 4 000 0,0650 € 260,00 € 260,00 € 

      
 

40 280,00 € 

 
Legenda: 
Qtd: Quantidade prevista - previsão para 12 meses; 
Pb: Preço base unitário (propostas com valores superiores ao preço base unitário serão excluídas); 
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ANEXO II - Modelo de declaração 

 
[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme 
aplicável] 
 
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 mencionado caderno 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. 
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do 
Código dos Contratos Públicos. 
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a exclusão da 
proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui 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. 
6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do Código dos 
Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) 
e i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos do número 
anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a proposta 
apresentada e constitui 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 e data] 
 
[assinatura (4)]. 
 

 
 
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto nas alíneas b), 
c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º 
(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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Anexo III - 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 - O declarante junta em anexo [ou indica ___________________como endereço do sítio da Internet onde podem ser consultados 
(3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) 
do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da adjudicação e constitui 
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da 
sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação 
à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 
 
[Local e 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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