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Programa de Concurso 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 
Artigo 1.º  

Objeto do Concurso 

O presente procedimento (adiante “CONCURSO”) tem por objeto a celebração de contrato para a aquisição de 

1 (uma) Ressonância Magnética, de acordo com características e demais elementos constantes dos Artigos do 

Caderno de Encargos.  

 

Artigo 2.º 

Procedimento de contratação 

O procedimento de contratação reveste a forma de um Concurso Público efetuado, nos termos da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), decreto-lei n.º 18/2008 de 29 de Janeiro, e 

respectivas alterações.  

 

Artigo 3.º  

Entidade adjudicante e órgão que tomou a decisão de contratar 

1. A Entidade Adjudicante é o Hospital do Espirito Santo de Évora, 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  

Júri do concurso 

O CONCURSO é conduzido por um júri, composto por elementos a designar pelo órgão que tomou a decisão 

de contratar, nos termos do artigo 67.º do CCP. 

 

Artigo 5.º  

Peças concursais 

O processo do CONCURSO PUBLICO é composto pelas seguintes peças: 

a. O anúncio; 

b. O presente programa do CONCURSO; 

c. O CADERNO DE ENCARGOS. 
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Artigo 6.º 

Concorrentes e Agrupamento de Concorrentes 

1. É concorrente a entidade, pessoa singular ou coletiva, que participa no presente procedimento mediante 

a apresentação de uma proposta e que não se encontre em nenhuma das situações referidas no artigo 

55.º do CCP. 

 

2. Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, que exerçam atividade objeto 

do procedimento, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de associação.  

 

3. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo procedimento, 

caso se encontrem numa das situações referidas no artigo 55.º do CCP, nem integrar outro agrupamento 

candidato ou outro agrupamento concorrente. 

 

4. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a Entidade 

Adjudicante, pela manutenção da proposta. 

 

 

Artigo 7.º 

Disponibilização Eletrónica das Peças do Concurso 

As peças do concurso, conforme o artigo 5.º, encontram-se disponíveis de forma livre, completa e gratuita na 

Plataforma Eletrónica Vortalnext, e onde podem ser consultadas desde a data da primeira publicação do 

anúncio. 

 

Artigo 8.º  

Esclarecimentos, retificações e alteração às peças concursais 

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  

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. “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, conforme o n.º 7 do artigo 55.º da Lei n.º 96/2015 de 17 

agosto. 

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. 
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Artigo 10.º 
Preço Base  

1. O preço base unitário constitui o preço máximo que a Entidade Adjudicante está disposta a pagar para a 

aquisição de uma Ressonância Magnética. Caso a proposta apresente um preço unitário superior, a 

proposta será excluída. 

2. O preço base do procedimento é de 1.400.000,00 €, sob pena de exclusão da proposta; 

3. Propostas que apresentem um preço superior são motivo de exclusão. 

 

Artigo 11.º   

Visita ao Local  

 

Durante o prazo fixado para a apresentação das propostas, os interessados poderão inspecionar o local de 

instalação do equipamento, e realizar nele, os reconhecimentos que entenderem indispensáveis à 

elaboração das suas propostas.  

 

Artigo 12.º   

Proposta 

1. A Proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta à entidade adjudicante a sua vontade de 

contratar e modo pelo qual se dispõe a fazê-lo, deve ser redigida em língua portuguesa, sem rasuras, 

entrelinhas ou palavras riscadas e processada informaticamente. 

2. A proposta é constituída pelos seguintes documentos: 

a) Documentos exigidos pelo programa do concurso que contenham os atributos e os termos ou condições 

da proposta, por lote, onde conste: 

i. O Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), disponível online através do portal 

da Comissão Europeia em http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=p; 

ii. Preço global do equipamento sem I.V.A.; 

iii. Valor da retoma do equipamento existente no serviço, incluindo desmantelamento e remoção; 

iv. Indicação da taxa de I.V.A.; 

v. Prazo de Entrega, incluindo o prazo de instalação; 

vi. Prazo de Garantia nos termos do artigo 37.º do Caderno de Encargos; 

vii. Apresentação de cronograma com todos os trabalhos, incluindo obras, remoção do actual 

equipamento, colocação do novo, teste e formação, conforme indicado no artigo 36.º do 

Clausulado técnico; 

b) Documento que contenha o descritivo das características dos equipamentos a que concorre, assim 

como brochuras, catálogos ou quaisquer outros documentos que o concorrente considere relevantes 

para a apreciação da proposta; 

i. Documento com o valor do contrato de assistência técnica com e sem peças conforme artigo 

37.º do Caderno de Encargos; 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=p
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ii. Apresentar o número de CDM, de acordo com o despacho n.º 2945/2019 de 19 de março, 

caso o bem pertença a grupos já codificados (Nota: Aplicável aos grupos de DM’s codificados pelo 

INFARMED, I.P. – Se à data de apresentação de proposta o concorrente não dispuser do número de 

CDM dos respetivos artigos a que concorre e utilizar a prorrogativa prevista no n.º 3 do Despacho n.º 

2945/2019, ou seja, mediante apresentação do comprovativo de pedido de codificação do DM, 

informa-se que não serão celebrados contratos para DM’s 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.); 

iii. No caso de não dispor de CDM, o concorrente deve apresentar a certidão comprovativa do 

registo on-line de dispositivos emitida pelo INFARMED, que deverá conter os produtos a que 

concorre, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei N.º 145/2009, de 17 de junho. 

x. Declaração do concorrente, sob compromisso de honra que os componentes/artigos sujeitos a 

processos de esterilização, são compatíveis com esterilização a vapor e baixa temperatura a 

peróxido de hidrogénio (se aplicável); 

xi. Manual de instruções onde conste o modo de higienização (limpeza e desinfeção) do equipamento, 

indicando o procedimento e os produtos a utilizar; 

xii. Listagem de todos os consumíveis associados ao equipamento objeto do Contrato e os respetivos 

preços unitários; 

xiii. Listagem de preços das peças do equipamento; 

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

 

c) Assim como a demais informação/documentos exigida pelas peças do procedimento que contenham 

os atributos e os termos ou condições aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se 

vincule; 

d) 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; 

 

 

3. A falta dos documentos solicitados no número anterior é motivo de exclusão da proposta. 

 

Artigo 13.º  

Propostas variantes, parciais ou condicionadas 

1. Não são admitidas propostas variantes, propostas parciais, no contexto de cada lote, e propostas 

condicionadas. 

2. O não cumprimento do número anterior é motivo de exclusão da proposta.  
 

Artigo 14.º 

Subcontratação 
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1. Sem prejuízo do expresso no CCP na parte respeitante à subcontratação, caso o concorrente recorra aos 

serviços de terceiros para a execução de parte ou da totalidade do objeto do presente procedimento, 

nomeadamente, a distribuição e/ou faturação dos bens, deverá mencionar na proposta, o a identificação 

desse terceiro bem como a indicação dos serviços que o mesmo irá executar. 

2. Em sede de apresentação de documentos de habilitação o terceiro deverá apresentar os documentos 

exigidos no artigo 22.º do Programa do Concurso. 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
Artigo 15.º  

Apreciação das propostas 

1. As propostas apresentadas serão em seguida analisadas e avaliadas pelo júri do CONCURSO. 

2. O júri elaborará um relatório preliminar fundamentado sobre a análise das propostas, ordenando-as de 

acordo com o critério de adjudicação indicado no artigo 21.º do presente Programa do Concurso.  

3. Deve, no mesmo relatório, propor a exclusão das propostas cuja análise revele alguma das situações 

previstas no n.º 2 do artigo 70.º e nos n.ºs 2 e 3 do artigo 146.º do CCP; 

4. 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, nos termos do artigo 72.º do CCP. 

5. Os esclarecimentos prestados pelos respetivos concorrentes fazem parte integrante das mesmas. 

 

Artigo 16.º 

 Audiência prévia 

1. O Júri do concurso deve proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes, nos termos previstos no 

artigo 147.º do CCP.  

2. Os concorrentes têm cinco dias, após a notificação do relatório preliminar, para se pronunciarem. 

 

Artigo 17.º 

Lote 

O presente procedimento é constituído por 1 (um) lote.  

 
Artigo 18.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 a alínea a) do n.º 1 do 74.º CCP, atendendo aos seguintes fatores de apreciação e 

respetivos coeficientes de ponderação: 

 

a) Fator Preço com a ponderação de 40%, considerando a seguinte fórmula de aplicação: 
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Vp=[(Pb-Pp)/Pb]*100 em que: 

 

 Vp = Pontuação (0 a 100 pontos); 

 Pb = Preço base do procedimento; 

 Pp = Preço proposto pelo concorrente, deduzido do valor proposto da retoma; 

 

Concretização da fórmula: 

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

 Se Pp ≤ Pb aplica-se a fórmula matemática. 

 

b) Fator Garantia, com a ponderação de 5%, (escala de pontuação de 0 a 100 pontos) atendendo à 

seguinte fórmula matemática: 

 

Vg=((Pgp-24)/(36-24))*100 em que:  

 

 Vg = Pontuação prazo de garantia (pontos); 

 Pgp = Prazo de garantia proposto pelo concorrente (em meses). 

 

Concretização da fórmula: 

 Terá 100 pontos o concorrente que apresentar um prazo de garantia superior ou igual a 36 

meses, terá 0 pontos o concorrente que apresente um prazo de garantia inferior ou igual a 24 

meses. 

 

b1) Propostas que apresentem prazo de Garantia inferior a 24 meses são excluídas. 

 

 

c) Fator Qualidade, com a ponderação de 40%, a atribuir atendendo à avaliação no que se refere às 

funcionalidades/características do equipamento, nomeadamente, características superiores às 

solicitadas no artigo 35.º do Caderno de Encargos, que serão pontuadas da seguinte forma: 

 

Magneto   

Homogeneidade garantida a 45 cm DSV (ppm) 
> 1 - 0 pontos 

≤ 1  - 5 pontos 

Sistema de Gradientes   

Amplitude máxima (mT/m) 
 44 - 2 pontos 

> 44 - 5 pontos  

Slew rate máximo (mT/m/s) = 200 - 2 pontos 
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> 200 - 5 pontos 

Performance de gradientes   

FOV maior ou igual a 50x50x50 cm 
Sim – 2 pontos 

Não – 0 pontos 

 2D SE TR min c/ matriz 256 (ms) 
> 5,5 - 0 pontos 

≤ 5,5 - 2 pontos 

 2D FSE TR min c/ matriz 256 (ms) 
> 5,5 - 0 pontos 

≤ 5,5 - 2 pontos 

EPI TR min c/ matriz 256 (ms) 
> 5 - 0 pontos 

≤ 5 - 1 pontos 

EPI TE min c/ matriz 256 (ms) 
> 1,6 - 0 pontos 

≤ 1,6 - 1 pontos 

balance ssfp/trufi/fiesta 3D TR min c/ matriz 256 
(ms) 

> 1,9 - 0 pontos 

≤ 1,9 - 1 pontos 

balance ssfp/trufi/fiesta 3D TE min c/ matriz 256 
(ms) 

> 0,45 - 0 pontos 

≤ 0,45 - 1 pontos 

Sistema de RF   

Número de canais de receção independentes 
≥ 64 - 3 pontos 

< 64 - 0 pontos 

Mesa do Paciente   

Marcação de isocentro por pressão na própria 
mesa 

Sim - 5 pontos 

Não - 0 pontos 

Capacidade de realizar todos os exames com o 
paciente a entrar em cabeça ou pés primeiro 

Sim – 5 pontos 

Não – 0 pontos 

Antenas   

Antena de coluna (número de canais) 
≥ 40 - 2 pontos 

< 40 - 0 pontos 

Antena de corpo, com capacidade de  tipo manta 
com 30 ou mais canais e cobertura superior a 60 

cm no sentido SI e mínimo de 60 cm Esquerda 
Direita (sem combinações de antenas) 

Sim - 20 pontos 
Não - 0 pontos 

Antena de mama de 16 canais preparada para 
biópsia. 

Sim - 5 
Outras opções - 0 

Consola de Aquisição   

Capacidade de reconstrução ≥ 58000 - 5 pontos 

2D FFT/s (256x256 full FOV) < 58000 - 0 pontos 
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Técnica de aquisição multi eco, multi delay, que 
permita a reconstrução de várias ponderações (T1, 
T2, DP, IR, T1 Flair, T2 Flair, STIR, DIR e PSIR) com 

apenas uma aquisição, em exames cerebrais 

Sim – 5 pontos 
Não – 0 pontos 

Botão de pausa que permite pausar e retomar as 
sequências, respondendo a necessidades do 

paciente 

Sim - 5 pontos 

Não – 0 pontos 

Técnica de correção de movimento para aquisições 
3D em ponderações T2, T2 Flair e DIR. 

Sim - 5 pontos 
Não - 0 pontos 

 
Algoritmo 

 

Algoritmo de reconstrução de imagem baseado em 
deep learning desenhado para diminuição de 

ruído, aumentar razão sinal ruído e qualidade de 
imagem, eliminando artefactos de Gibbs e 
permitindo menores tempos de aquisição. 

Sim - 15 pontos 
Não - 0 pontos 

 

d) Fator Valor do Contrato de Assistência Técnica com peças, com a ponderação de 15%, (escala de 

pontuação de 0 a 100 pontos), atendendo à seguinte fórmula matemática: 

 

PCat = ((70000-VCat)/(70000-55000))*100 em que: 

 

 Pcat = Pontuação contrato de assistência técnica (pontos) 

 Vcat = Valor do contrato de assistência técnica com peças  

 

Concretização da fórmula: 

• Terá 100 pontos o concorrente que apresentar um valor percentual do custo do contrato de 

assistência técnica com peças em relação ao valor total do equipamento igual ou inferior a 55.000,00 

€. 

• Propostas que apresentem um valor percentual do custo do contrato de assistência técnica 

com peças em relação ao valor total do equipamento superior a 70.000,00 € serão excluídas 

 

Valor global da proposta = 40% (pontuação Fator Preço) + 15% (pontuação do fator CAT com peças) + 5% 

(pontuação Fator Garantia) +40% (pontuação Fator Qualidade) 

 

3. Em caso de empate, o fator de desempate será o da proposta que apresente a pontuação mais elevada no 

fator preço.  
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a) Caso se mantenha o empate, o factor de desempate será a proposta que apresente a pontuação mais 

elevada no factor qualidade; 

b) Caso se mantenha o empate, o factor de desempate será a proposta com o maior prazo de garantia; 

 

c) Se a situação de empate se mantiver, o fator de desempate será o da proposta com o prazo de entrega 

mais baixo; 

d) Se a situação de empate persistir, o fator de desempate será a proposta selecionada na sequência de 

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

presentes. 

 
Artigo 19.º  

Prazo de manutenção das propostas 

3. Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas durante um prazo de 66 (sessenta e seis) dias 

contados da data limite à de apresentação. 

4. Todas as entidades agrupadas são responsáveis, nos termos do número anterior, pela manutenção da 

proposta que apresentem. 

 

 

Artigo 20.º  

Adjudicação de proposta apresentada por um agrupamento 

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

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

modalidade de consórcio externo ou num modelo de Agrupamento Complementar de Empresas, em 

regime de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no decreto-lei n.º 231/81, de 28 de Julho. 

2. O contrato de consórcio deve indicar a entidade que exercerá a função de líder de consórcio, devendo ser-

lhe conferidos, no mesmo ato, e por procuração, os poderes referidos no n.º 1 do artigo 14.º do decreto-

lei n.º 231/81, de 28 de Julho, e ainda os poderes especiais para receber da ENTIDADE ADJUDICANTE, e 

delas dar quitação, quaisquer quantias que devam ser pagas às consorciadas em execução do CONTRATO. 

 

Artigo 21.º  

Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes 

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, nos termos do artigo 72.º do CCP. 
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Artigo 22.º  

Leilão Eletrónico 

Não haverá lugar a leilão eletrónico. 

 

Artigo 23.º  

Notificação da apresentação dos documentos de habilitação 

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

pelo adjudicatário com indicação do dia em que ocorreu essa apresentação. 

2. Os documentos da habilitação apresentados pelo adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de 

todos os concorrentes, na Plataforma Eletrónica VORTAL. 

 

Artigo 24.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; 

e. Os bens constantes deste procedimento venham a ser co-contratados através de procedimento de 

aquisição centralizada pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), E.P.E., conforme 

Despacho n.º 1571-B/2016 de 01/02/2016, na sua redação actual. 

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. 

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 25.º  

Documentos de habilitação 

1. O(s) Adjudicatário(s) deve(m) apresentar os seguintes documentos de habilitação, no prazo de 10 (dez) 

dias: 

a. Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I; 

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

artigo 55.º do CCP; 
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c. Certificado do INFARMED referente ao equipamento que consta da sua proposta; 

d. Procedimento de esterilização a vapor e baixa temperatura a peróxido de hidrogénio dos 

componentes/artigos afetos a este equipamento (se aplicável). 

 

2. Caso o Adjudicatário não entregue os documentos de habilitação no prazo referido no n.º 1 por facto que 

não lhe seja imputável, será concedido um prazo adicional de 3 (três) dias para entrega dos documentos 

de habilitação, em conformidade com o referido no n.º 3 do artigo 86.º do CCP. 

3. Podem ainda ser solicitados aos adjudicatários quaisquer documentos comprovativos das habilitações ou 

certificações legalmente exigidas para a execução das prestações objeto do contrato a celebrar, fixando-

lhes prazo para o efeito a informar. 

 

Artigo 26.º  

Caução 

1. Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, será exigida ao 

Adjudicatário caução no valor de 2 % do preço contratual, se o preço contratual do lote ou lotes 

adjudicados perfizer um preço contratual igual ou superior a 200.000,00 €. 

2. O Adjudicatário deve, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da receção da notificação da 

adjudicação comprovar a prestação da caução.  

3. As cauções prestadas pelo Adjudicatário podem ser executadas pela Entidade Adjudicante, sem 

necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer importâncias que se 

mostrem devidas por força do não cumprimento por aquele das obrigações legais ou contratuais. 

4. A caução 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, nos termos do artigo 90.º do CCP, com recurso aos 

modelos constantes dos anexos II a IV. 

Artigo 27.º 
Modo de Prestação da Caução 

 
1. A caução 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. Quando o depósito for efetuado em títulos, estes são avaliados pelo respetivo valor nominal, salvo se, nos 

últimos três meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso em que a avaliação é 
feita em 90% dessa média. 

 
3. Se o Adjudicatário optar por prestar a caução mediante garantia bancária deverá ser apresentado um 

documento pelo qual o estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao limite do valor da 
caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela entidade adjudicante em virtude 
do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia respeita. 
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4. Se o Adjudicatário optar pelo seguro-caução, então este deverá 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 em virtude do 
incumprimento de quaisquer obrigações a que o seguro respeita. 

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

diminuição das garantias para a Entidade Adjudicante, nos moldes em que são asseguradas pelas outras 
formas admitidas de prestação da caução. 

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

responsabilidade do Adjudicatário. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 28.º 

Caducidade da Adjudicação 

A adjudicação caduca nomeadamente: 

a. Por não apresentar os documentos de habilitação exigidos no presente Programa do Concurso; 

b. Por não apresentar os documentos de habilitação dentro do prazo estabelecido; 

c. Por facto que lhe seja imputável, o Adjudicatário prestar falsas declarações e/ou apresentar 

documentos falsos, nos termos dos artigos 87.º do CCP; 

d. Por facto que lhe seja imputável, o Adjudicatário não outorgar o CONTRATO no dia e hora previsto; 

e. E no caso de um agrupamento o mesmo não se tiver associado nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do 

CCP, seguindo-se quanto ao mais o regime previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 105.º do CCP. 

 

Artigo 29.º 

Redução do Contrato a Escrito 

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

suporte informático com aposição de assinaturas eletrónicas. 

 

Artigo 30.º  

Minuta do contrato 

1. A minuta do CONTRATO é enviada pela ENTIDADE ADJUDICANTE ao(s) Adjudicatário(s) após a respetiva 

aprovação a qual só ocorrerá depois de comprovada a prestação da caução pelo(s) Adjudicatário(s). 

2. O(s) Adjudicatário(s) deve(m) prestar a caução devida nos termos dos artigos seguintes no prazo de 10 

(dez) dias a contar da notificação de adjudicação, devendo comprovar essa prestação junto da ENTIDADE 

ADJUDICANTE no dia imediatamente subsequente. 
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3. Podem ser efetuados ajustamentos ao conteúdo do(s) contrato(s) a celebrar nos termos dos artigos 99.º e 

100.º do CCP. 

4. A(s) minuta(s) do(s) CONTRATO(s) e os ajustamentos propostos consideram-se aceites pelo(s) 

adjudicatário(s) quando haja aceitação expressa ou quando não haja reclamação nos 5 (cinco) dias úteis 

subsequentes à respetiva notificação.  

 
Artigo 31.º 

Outorga do Contrato 

1.  A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da aceitação da minuta 

ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de:  

a. Terem decorrido 10 (dez) dias úteis contados da data da notificação da decisão de adjudicação a todos 

os concorrentes;  

b. Terem sido apresentados todos os documentos de habilitação exigidos;  

c. Comprovada a prestação da caução, quando esta for devida, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

90.º do CCP; 

d. Confirmados os compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º do CCP. 

2.  O órgão competente para a decisão de contratar comunica ao Adjudicatário, com antecedência mínima 

de 5 (cinco) dias úteis, a hora e o local em que ocorrerá a outorga do contrato.      

   

 
Artigo 32.º 

 Despesas da apresentação da candidatura e da elaboração da proposta 

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação das candidaturas e propostas constituem encargo 

dos concorrentes. 

 

Artigo 33.º 

 Legislação aplicável 

Ao presente procedimento de concurso público aplica-se o disposto no Código dos Contratos Públicos nos 

termos do decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro e da declaração de retificação n.º 18-A/2008, e respetivas 

atualizações. 
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Caderno de Encargos 
CLÁUSULAS JURÍDICAS 

 
Artigo 1.º  

Objeto do Contrato 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do 

procedimento pré-contratual que tem como objeto aquisição de Ressonância Magnética, nas quantidades 

previstas e com as características e demais elementos constantes dos Artigos do Caderno de Encargos.  

 

Artigo 2.º 

Aspetos submetidos à concorrência 

Nos termos do artigo 42.º do CCP, os aspetos submetidos à concorrência é o Fator preço, Fator garantia, Fator 

qualidade e Fator CAT com peças, conforme definido no artigo 19.º do programa do procedimento. 

 

Artigo 3.º 

Aspetos não submetidos à concorrência 

1. Nos termos do n.º 5 do artigo 42.º do CCP, os concorrentes devem observar nas suas propostas, e como 

eventuais futuros Adjudicatários, garantir, sem encargos adicionais para a Entidade Adjudicante, os 

aspetos não submetidos à concorrência referidos no Clausulado Técnico do presente Caderno de Encargos. 

2. O incumprimento dos pressupostos no Clausulado Técnico implica a exclusão da proposta. 

 

Artigo 4.º 

Prazo de Vigência 

1. O contrato termina com a entrega dos equipamentos, salva garantias assumidas.   

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

orçamental atribuído aquando a aprovação do Orçamento para 2021. 

 

Artigo 5.º 

Fiscalização preventiva  

O presente contrato está isento de visto de Tribunal de Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 6.º 

da Lei n.º Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março de 2020, conjugado com o artigo 7.º do Decreto-lei n.º 10- A/2020, 

de 13 de março. 
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Artigo 6.º 

Preço Contratual 

1. Entende-se por preço contratual o preço a pagar pelo Contraente Público, em resultado da proposta 

adjudicada, pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do contrato, nos termos do n.º 1 

do artigo 97.º do CCP, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se aplicável.  

2. O preço contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída ao Contraente Público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do 

contrato para o respetivo local de entrega, seguros, fretes, taxas alfandegárias, instalação, montagem, 

demonstração das especificações técnicas, ensaio de todos os bens fornecidos e manutenção de meios 

materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 

Artigo 7.º  
Documentos Integrantes do Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  
2. Fazem parte integrante do contrato a celebrar os seguintes elementos: 

a. Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes e 

que tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar; 

b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c. O presente Caderno de Encargos;  

d. A proposta adjudicada;  

e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Co-contratante.  

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

determinada pela ordem indicada no número anterior.  

4. O Contraente Público pode excluir expressamente do contrato os termos ou condições constantes da 

proposta adjudicada 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. 

5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, 

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

99.º do CCP e aceites pelo Co-contratante nos termos disposto do artigo 101.º do mesmo código.  

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

documentos. 

7. Nos casos em que não se verifique a redução do contrato a escrito, nos termos da aliena a) do n.º 1 do 

artigo 95.º do CCP, o contrato resulta da conjugação do Caderno de Encargos com o conteúdo da 

proposta adjudicada. 
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Secção II 

Obrigações do Contraente Público 

 

Artigo 8.º 

Faturação 

1. As faturas são enviadas obrigatoriamente para o Serviço de Aprovisionamento – Stocks. Devem incluir, a 

seguinte informação: 

a. Número da nota de encomenda; 

b. Número de compromisso; 

c. A relação dos bens adquiridos onde conste a designação do artigo, o código do HESE, o preço unitário 

e eventualmente a referência do bem do Co-contratante, se este assim o entender. 

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

objeto de execução do Contrato. Caso o faça, o custo será da sua responsabilidade, não havendo lugar a 

qualquer faturação. 

3. Não há lugar a faturação adicional, para além do determinado no presente Caderno de Encargos. 

 

 

Artigo 9.º  

Prazo de Pagamento 

1. O prazo de pagamento é de 60 dias de calendário a contar da data de entrada da fatura nas instalações da 

ENTIDADE ADJUDICANTE, a qual só pode ser emitida após o vencimento da obrigação e emissão da 

respetiva nota de encomenda. A nota de encomenda será emitida pelo período de determinação dos 

fundos disponíveis, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 8.º do decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho 

com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho de 2015, sendo nela necessariamente 

inscrito, sob pena de nulidade, um número de compromisso válido e sequencial. 

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

do contrato.  

3. O HESE reserva-se o direito de descontar aos pagamentos mencionados o valor das penalidades em que o 

Co-contratante, nos termos do presente Caderno de Encargos. 

4. Em caso de discordância por parte do Contraente Público, quanto aos valores indicados nas faturas, deve 

este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Co-contratante obrigado 

a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nota de crédito.  

 

Artigo 10.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 
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montante em dívida à taxa legalmente fixada pela Direção Geral do Tesouro e Finanças pelo período 

correspondente à mora. 

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. 

5. O presente artigo apenas é aplicável, conforme disposto no artigo 12.º do decreto-lei n.º 62/2013. 

 

Artigo 11.º  

Adiantamentos 

O Contraente Público não concederá qualquer adiantamento. 

 
Artigo 12.º  

Subcontratação e Cessão da Posição Contratual 

1. O Co-contratante não pode subcontratar e/ou ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual ou 

qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem prévia autorização do Contraente 

Público. 

2. Salvo autorização, o subcontratado e/ou cessionário proposto pelo Co-contratante 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, o Contraente Público deve apreciar, nomeadamente, se o 

subcontratado e/ou cessionário não se encontra em nenhuma das situações impeditivas previstas no 

artigo 55.º do CCP e a existência ou não de indícios de que a cessão da posição contratual ou a 

subcontratação resultem de atos, acordos, práticas ou informações suscetíveis de falsear as regras da 

concorrência. 

4. A autorização da subcontratação e/ou da cessão da posição contratual pelo Contraente Público depende, 

também, do disposto no n.º 2 e n.º 3 do artigo 318.º do CCP. 

5. Nos casos de subcontratação, o Co-contratante é integralmente responsável perante o Contraente Público 

pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais, nos termos do 321.º do CCP. 

 

Artigo 13.º  

Outros encargos 

Todos os encargos e despesas legais com a celebração do CONTRATO são da responsabilidade Co-contratante. 
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Artigo 14.º 

Poder de Fiscalização  

1. O Contraente Público exercerá o poder de fiscalização durante a execução do contrato, ao abrigo dos 

artigos 303.º a 305.º do CCP, nomeadamente: 

a. Validação das características, especificações e requisitos técnicos e operacionais definidos nas 

Cláusulas Técnicas deste Caderno de Encargos e na proposta adjudicada. 

2. O Contraente Público exercerá o direito de rescisão do CONTRATO a título de sanção, caso o Co-

contratante não cumpra, ou não cumpra rigorosamente, as cláusulas do presente Caderno de Encargos, 

nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 333.º CCP. 

 

Artigo 15.º  

Responsabilidade extracontratual 

1. O Co-contratante responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no âmbito do 

CONTRATO, pela culpa ou pelo risco. 

2. O Co-contratante responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos do comissário, 

pelos prejuízos causados por terceiros contratados no âmbito do CONTRATO. 

3. Pelas multas e indemnizações a pagar pelos prejuízos causados respondem, em primeiro lugar, as 

importâncias que o Co-contratante tenha a receber, em segundo lugar, as cauções e, finalmente, os 

restantes bens do Co-contratante. 

 

Artigo 16.º 

Incumprimento do Contrato 

1. 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.  

2. O n.º 1 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 17.º  

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for impedido 

de cumprir as obrigações assumidas no CONTRATO. 

2. Nenhuma das partes incorrerá em qualquer obrigação de indemnizar, compensar ou ressarcir a outra por 

quaisquer prejuízos incorridos ou a incorrer para cumprimento das suas obrigações contratuais por força 

de caso fortuito ou de força maior. 

3. Para os efeitos dos números anteriores, considera-se caso de força maior o facto praticado por terceiro 

pelo qual a parte não seja responsável, direta ou indiretamente, ou que, para a sua verificação, não tenha 

comprovadamente contribuído, bem como qualquer facto natural, situação imprevisível ou inevitável 
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cujos efeitos se produzam independentemente da vontade ou das circunstâncias pessoais das partes, 

nomeadamente: 

a. Atos de guerra ou de subversão; 

b. Epidemias; 

c. Ciclones; 

d. Tremores de terra, fogo, raios, inundações que afetem as instalações ou a capacidade produtiva das 

partes; 

e. Greves gerais ou sectoriais que impliquem quebra total da capacidade produtiva das partes. 

4. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior que impeçam o cumprimento total ou parcial do 

CONTRATO ou que impliquem atrasos ou prejuízos na execução do CONTRATO ou o agravamento do seu 

custo deve comunicar e justificar tais situações à outra parte, indicando o prazo previsível para o 

restabelecimento da situação. 

5. O Co-contratante deve, no prazo de 8 (oito) dias a contar do conhecimento da ocorrência, por correio 

eletrónico, fax ou por carta registada com aviso de receção, notificar o Contraente Público da duração 

previsível do acontecimento e dos seus efeitos na execução do CONTRATO, juntando certificado das 

entidades competentes que ateste a realidade e exatidão dos factos alegados e oferecendo prova de, em 

tempo devido, ter esgotado todos os meios para reduzir ao mínimo o atraso e os prejuízos na execução do 

CONTRATO. 

6. Se o Co-contratante não puder, por razões que não lhe sejam imputáveis, apresentar os certificados 

referidos no número anterior dentro do prazo aí previsto, deve apresentá-los logo que possível, 

apresentando igualmente a justificação para tal atraso. 

7. O incumprimento pelo Co-contratante do disposto nos números anteriores implica a sua responsabilidade 

pelo incumprimento das obrigações contratuais em causa, não podendo invocar os direitos previstos nos 

nºs 1 e 2. 

 

Artigo 18.º  

Extinção ou suspensão do Contrato  

1. Sem prejuízo do previsto no artigo 330.º do CCP, no tocante à extinção do CONTRATO, o Contraente Público 

tem o direito de extinção do CONTRATO, sem que o ADJUDICATÁRIO tenha direito a qualquer 

indemnização, 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 o início do Fornecimento não se verifique no prazo fixado; 

c. Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo HESE; 

d. Se o Co-contratante, sem prévia autorização, transmitir a terceiros ou emergentes do presente 

Fornecimento. 

2. O Contraente Público deve notificar o Co-contratante da decisão de extinção do CONTRATO por carta 

registada, com aviso de receção. 
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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 CCP. 

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

CCP. 

5. Em caso de resolução ou suspensão do CONTRATO, por qualquer título, o Co-contratante 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 do Contraente Público. 

6. O Co-contratante pode extinguir o CONTRATO por incumprimento grave e reiterado das obrigações 

contratuais por parte do Contraente Público, desde que tal incumprimento seja a esta imputável, devendo 

notificar previamente o Contraente Público do motivo da extinção, e dando-lhe um prazo não inferior a 

sessenta dias para sanar tal incumprimento. 

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

contratante.  

8. Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo Contraente Público. 

9. Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou quaisquer circunstâncias que 

revelem a existência de má-fé por parte do Co-contratante. 

 

Artigo 19.º 

Local de Entrega 

1. Os equipamentos devem ser entregues no Serviço de Aprovisionamento, área do Armazém, do Hospital 

do Espírito Santo de Évora, E.P.E., após a receção da nota de encomenda emitida pelo Serviço de 

Aprovisionamento. 

2. O Co-contratante obriga-se a disponibilizar, em simultâneo com a entrega do bem objeto do contrato, 

todos os documentos que sejam necessários para a boa e integral utilização do mesmo. 

3. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos documentos para 

o local de entrega, são da responsabilidade do Co-contratante. 

 

Artigo 20.º 

Conflito de interesses e imparcialidade 

1. O Co-contratante 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 do Contraente Público. 

2. O Co-contratante obriga-se a não praticar qualquer acto ou omissão do qual possa resultar quaisquer ónus 

ou responsabilidades para o Contraente Público ou para os seus direitos e interesses. 
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Artigo 21.º 

Objeto do dever de sigilo 

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

comercial ou outra, relativa ao Hospital do Espirito Santo de Évora, de que possa ter conhecimento ao 

abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, 

nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à 

execução do contrato. 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 

domínio público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a 

revelar, por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 

administrativas competentes.  

 
Artigo 22.º 

Prazo do dever de sigilo 
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 anos a contar do cumprimento ou 

cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 

relativos, designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da 

confiança devidos às pessoas coletivas.  

 

Artigo 23.º 

Gestor do Contrato 

O Contraente Público deve designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a 

execução deste, conforme o artigo 290.º-A do CCP. 

 
 

Secção II 

Obrigações do Contraente Público 

 

Artigo 24.º 

Prazo de Pagamento 

1. O prazo de pagamento é de 60 (sessenta) dias de calendário após a entrega da respectiva fatura, a qual só 

pode ser emitida após o vencimento da obrigação a que se refere. A nota de encomenda será emitida pelo 

período de determinação dos fundos disponíveis, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 8.º do decreto-lei 

n.º 127/2012, de 21 de junho, na sua atual redação, sendo nela necessariamente inscrito, sob pena de 

nulidade, um número de compromisso válido e sequencial. 
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2. Para os efeitos do n.º 1, a obrigação considera-se vencida com o fornecimento do serviço objeto do 

contrato.  

3. O Contraente Público, reserva-se ao direito de descontar aos pagamentos mencionados o valor das 

penalidades, nos termos do presente Caderno de Encargos. 

 

Artigo 25.º 

Atrasos nos Pagamentos 

6. 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. 

7. 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. 

b. 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. 

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

pagamento do Contraente Público. 

9. 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. 

 

CAPÍTULO III 

PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

 

Artigo 26.º  

Penalidades 

1. Pelo incumprimento do prazo de entrega definido na proposta, o Contraente Público pode exigir ao Co-

contratante o pagamento de uma pena pecuniária, nos seguintes termos:  

a. 1‰ (um por mil) do valor da adjudicação por cada dia de atraso, durante os primeiros 5 (cinco) dias 

completos de atraso; 

b. 5‰ (cinco por mil) do valor da adjudicação por cada dia de atraso, a partir do 10.º (décimo) dia de 

atraso. 

 

2. Para além da penalização prevista no ponto anterior, nos dias em que o prazo de instalação estiver em 

incumprimento, o adjudicatário será também responsável pela despesa inerente à realização do 

Ressonâncias magnéticas no exterior aos utentes do HESE. 
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3. As penas pecuniárias previstas na presente artigo não obstam a que o Contraente Público exija uma 

indemnização pelo dano causado. 

4. Aplicação das penas pecuniárias, terá como limites máximos os mencionados no artigo 329.º do CCP. 

 
 

CAPÍTULO IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 27.º 

Revisão de preços 

O CONTRATO não será sujeito a revisão de preços, em circunstância alguma, durante a sua execução. 

 

Artigo 28.º 

Cessão da Posição Contratual e Subcontratação 

Estas matérias regem-se pelo disposto nos artigos 316.º a 324.º do CCP.  

 
Artigo 29.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 

 

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 (dezassete) horas do local de receção ou em dia 

não útil nesse mesmo local, presumem-se feitos às 10 (dez) 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 30.º 

Outros Encargos 

Todas as despesas derivadas da elaboração da proposta, nomeadamente as despesas e encargos inerentes à 

prestação do contrato, são da responsabilidade do Co-contratante. 
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Artigo 31.º 

Contagem de prazos 

A contagem dos prazos durante a execução do CONTRATO decorrerá, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 

artigo 471.º do CCP. 

 

Artigo 32.º  

Direito 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 18/2008, de 29 de janeiro e da declaração de retificação n.º 18-A/2008, e respetivas 

alterações. 

 

Artigo 33.º  

Foro competente 

1. Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um acordo sobre a 

situação em litígio, dentro dos princípios da boa-fé contratual, antes de recorrer a meios contenciosos. 

2. No caso de as partes não conseguirem chegar a um acordo, nos termos do número anterior, deve o litígio 

ser dirimido de acordo com a legislação portuguesa aplicável e é competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Beja, com expressa renúncia a qualquer outro. 
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CLAUSULADO TÉCNICO 

Artigo 34.º 

Demonstração dos Equipamentos 

O Júri, em caso de necessidade poderá solicitar a demonstração dos equipamentos. 

 

Artigo 35.º 

Especificações Técnicas 

1. De acordo com o objeto do CONTRATO pretende-se aquisição de Ressonância Magnética, os quais devem 

obedecer às especificações técnicas enumeradas do n.º 2. o não cumprimento das especificações, implica a 

exclusão da proposta. 

2. O prazo global para fornecimento e instalação não poderá ser superior a 100 dias, neste o prazo de 

paragem da sala para desmantelamento, remoção, obras de adaptação, instalação equipamento e 

formação não poderá ser superior a 6 semanas.  

3. O adjudicatário fica responsável pela retoma do equipamento existente no serviço bem como todas as 

intervenções necessárias à remoção do mesmo; 

4. O equipamento atualmente existente no serviço de Imagiologia é da marca General Electric, modelo Signa 

1.5 HDi. 

 

5. Requisitos mínimos do equipamento a adquirir: 

 

I. Magneto: 

 

a) Magneto Wide Bore, supercondutor, auto blindado, de elevada homogeneidade e com 1.5 Tesla de 

intensidade de campo magnético; 

b) Túnel com abertura maior ou igual a 70 cm em toda a extensão do túnel; 

c) Magneto com tecnologia “Zero Boil-Off” de elevada homogeneidade; 

d) FOV mínimo de 50x50x50 cm; 

e) Sistema de comunicação bidirecional com os pacientes; 

f) Sistema de iluminação e ventilação do túnel; 

g) Deve incluir sistemas de sincronismo fisiológico, nomeadamente respiratório, cardíaco (VCG) e 

periférico, integrados no magneto, com possibilidade de visualização dos traçados em tempo real no 

monitor da consola de aquisição.  

  

II. Gradientes e Sistema de RF 

 

a) Uma plataforma de gradientes de elevado desempenho para aplicações imagiológicas avançadas para 

as várias regiões do corpo com pelo menos 44 mT/m nominais por eixo não efetivo, nos 3 eixos, de 
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forma independente e perfil temporal igual ou superior a 200 mT/m/ms, nominal por eixo não 

efetivo. 

b) Sistema de receção de radiofrequência com tecnologia multicanal, possuindo pelo menos 64 canais 

diretos de receção RF independentes. 

c) Equipamento que permita sequências com tecnologia de imagem paralela em todas as direções;  

d) Arquitetura de conversão de sinal analógico digital dentro da gantry ou nas bobinas com transmissão 

em fibra ótica para a sala técnica; 

III. Mesa do Paciente 

Deve respeitar os seguintes requisitos mínimos: 

a) Mesa amovível, capaz de suportar pelo menos 200 kg sem qualquer perda de precisão no 

posicionamento; 

b) Deverá vir equipada com os acessórios necessários e adequados às necessidades dos utentes em 

geral, incluindo dois sacos de areia. 

 

IV. Bobinas 

Bobinas conforme abaixo descrito incluindo corpo inteiro (com bobines de superfície) com valorização do 

maior número de elementos e canais por antena; 

Deverão estar incluídas e devidamente descritas as seguintes bobinas para receção de sinal: 

a) Bobina de coluna multicanal, com pelo menos 32 canais diretos, para estudos cervicais, dorsais e 

lombares, permitindo a realização dos referidos estudos sem deslocar o doente.  

b) Bobina (Cabeça pescoço) multicanal, ou combinação de bobinas, com pelo menos 18 canais diretos 

que permita efetuar estudos neurovasculares desde o polígono de Willis até ao arco aórtico, devendo 

permitir tilt e incluir espelho. 

c) Duas bobinas de corpo com pelo menos 18 canais, com cobertura superior a 60 cm, cada. Em 

alternativa é aceite solução de duas bobinas de corpo com pelo menos 18 canais  e bobina de 

membros inferiores, esta, com pelo menos 30 canais. 

d) Bobina dedicada com um mínimo de 16 canais para exames de ombro. 

e) Bobina dedicada com um mínimo de 16 canais para exames de joelho. 

f) Bobina dedicada com um mínimo de 16 canais para exames de punho. 

g) Bobina dedicada, tipo chaminé, com um mínimo de 8 canais para exames de tornozelo/pé. 

h) Bobina de mama de 16 canais com capacidade para biópsia. São aceites combinações de bobinas de 

16 ou mais canais para imagem e outra bobina de 7 ou mais canais para biópsia.  

i) Conjunto de duas bobinas flexíveis com um mínimo de 16 canais para exames variados. 

j) As bobinas propostas devem ter integração matricial que permita exames de Enterografia por RM sem 

reposicionamento do paciente e numa aquisição única. 

k) As bobinas deverão ser descritas pormenorizadamente, referindo sempre qual o número de canais 

diretos que possuem, independentemente do número de elementos de receção.  
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V. Módulos Clínicos/Sequências 

O equipamento deve possuir todo o tipo de sequências básicas para os estudos convencionais atualmente 

efetuados em Ressonância Magnética de alto campo (1.5T) de adultos e pediatria, nas áreas de 

neurorradiologia, tórax, abdomino-pélvico, osteoarticular, mama, cardiologia, oncologia, estudos de difusão e 

angiografia com e sem contraste. 

a) Técnicas de aquisição com processamento por Imagem Paralela, com e sem calibração integrada, 

baseadas em combinação de informação por imagem e espaço-k.  

b) As sequências de aquisição devem permitir os seguintes estudos de radiologia de todos os órgãos e 

sistemas e: 

1) Sequências 2D e 3D; 

2) Aquisição de corpo inteiro; 

3) Espectroscopia; 

4) Avaliação de próteses mamárias; 

5) Técnicas de correção de movimento anatómico para várias áreas, 

c) Para além dos procedimentos convencionais atrás mencionados, o equipamento deverá contemplar: 

i. Sequências 3D de alta resolução dedicadas para estudos dos canais auditivos internos com e 

sem compensação de fase.  

ii. Difusão ortogonal para aplicações cerebrais com cálculo das imagens trace e mapas ADC. 

Deverá contemplar igualmente estudos de difusão na coluna. 

iii. Difusão cerebral multidireccional com cálculo de Anisotropia Fraccional e Tensor de Difusão 

(incluindo Tractografia).  

iv. Difusão não EPI para estudos do colesteatoma. 

v. Perfusão cerebral, com cálculo dos mapas paramétricos e análise quantitativa de volume e 

fluxo cerebral, tempo até ao pico e tempo de trânsito (CBV, CBF, TTP, MTT). 

vi. Perfusão cerebral sem utilização de contraste 3D ASL, com quantificação de CBF. 

vii. Espectroscopia de Hidrogénio single e multivoxel para estudos cerebrais, da próstata e mama 

com técnicas de aquisição em Spin Echo e Eco Estimulado. O processamento deve permitir a 

identificação automática dos principais metabolitos, calculando os valores de integral 

individuais e os rácios relativos. A apresentação deve ser efetuada através de espectros 

individuais, mapas espectrais ou imagens de metabolitos (mapas de cor de metabolitos). 

viii. Pacote de sequências tipo silent, que permitam a realização de um exame completo de 

neuro, para pediatria e pacientes com níveis superiores de ansiedade. Deve incluir 

sequências 3D isotropicas e sequências 2D com aquisição radial do espaço k. 

ix. Técnicas de aquisição cerebral com método radial de escrita no espaço-k para compensação 

de movimento em imagens anatómicas e funcionais. 

x. Imagem ponderada em suscetibilidade magnética com reconstrução de imagem de fase.  

xi. Quantificação e visualização de fluxos sanguíneo e líquor (LCR) com codificação de 

velocidade (VENC) ajustável.  
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xii. Aquisição de imagem isotrópica 3D para corpo e neuro, com ponderação T2, DP, DIR e Flair. 

Estas técnicas devem permitir aquisição com imagem paralela e possuir um esquema de 

excitação com flip angle variável, de forma a reduzir a deposição de energia (SAR).  

xiii. Aquisição de imagem 3D para estudos dinâmicos do fígado com e sem supressão de gordura 

e imagem paralela. Deverão estar incluídas técnicas 3D em fase e fora de fase.  

xiv. Sequências de aquisição de exames dinâmicos hepáticos e não só, através da técnicas “stack 

of stars” que não necessitam da colaboração do paciente.  

xv. Colangiopancreatografia RM (CPRM) 2D singleshot e 3D com trigger respiratório. 

xvi. Difusão de corpo localizada e de corpo inteiro com técnicas de supressão de gordura 

integradas e sincronismo respiratório para imagem funcional abdominal. No processamento 

deverá estar contemplado a apresentação de mapas paramétricos em cor e a sua fusão com 

as imagens de referência anatómicas. Deverão estar presentes técnicas de difusão de 

excitação seletiva, com maior resolução, FOV pequenos e diminuição de artefactos de 

suscetibilidade.  

xvii. Difusão com cálculo de valores de b sintéticos. 

xviii. Difusão multishot de alta resolução espacial com menos artefactos de suscetibilidade. 

xix. Deverá estar disponível software para exames funcionais que incluam: aquisição, 

processamento e visualização de imagens funcionais, um fluxo de trabalho integrado na 

plataforma de aquisição para geração de paradigmas, software que permita a fusão de 

imagens funcionais com imagens de tractografia, remoção de osso, análise avançada dos 

dados funcionais recolhidos.  

xx. Aquisição multieco abdominal com processamento dedicado e apresentação de mapas 

paramétricos com cor para estudos de Hemocromatose. 

xxi. Aquisição multieco e processamento dedicado com codificação de cor para estudos de 

degenerescência da cartilagem. 

xxii. Imagem multicontraste para corpo e neuro com aquisição em simultâneo de fase e fora de 

fase, água (para supressão de gordura) e gordura.  

xxiii. Angiografia sem injeção de contraste, nas técnicas de Time of Flight (TOF) e Phase Contrast 

2D e 3D.  

xxiv. Angiografia sem injeção de contraste com e sem sincronismo fisiológico, para a área de 

corpo, localizada e periférica, com possibilidade de maior cobertura anatómica face ao TOF 

tradicional e supressão de tecido estacionário. 

xxv. Angiografia com injeção de contraste, incluindo: monitorização da chegada de contraste em 

tempo real para controlo do início de aquisição; sequências 3D de alta resolução, otimizadas 

para corpo e neuro; aquisição 4D com espaço-k partilhado entre fases para informação 

vascular estática e dinâmica de alta resolução; avanço da mesa síncrono com a aquisição 

para angiografia periférica.  

xxvi. Estudos de perfusão de corpo. 
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xxvii. Deverão ser incluídas técnicas de redução de artefactos metálicos tipo “MAVRIC” ou 

“SEMAC”, ou qualidade superior. 

xxviii. Deverão ser incluídas sequências para estudos de cardiologia, nomeadamente para 

realização de estudos morfológicos, funcionais, perfusão, sequências 3D para aquisição de 

todo o volume cardíaco/coronárias e de realce tardio, incluindo mapas T1, T2 e T2*, fluxo, 

fluxo 4D e aquisição rápida para pacientes não cooperantes. 

xxix. Deverão estar incluídas técnicas de aceleração de aquisição de imagens 3D com compressed 

sensing. 

xxx. Técnica de aquisição de imagens EPI através da excitação de cortes múltiplos, permitindo 

elevados ganhos de tempo em aquisições DTI com várias direções. 

xxxi. Devem estar incluídas técnicas que permitam a focagem de pulsos de RF em 

aquisições 3D, diminuindo a necessidade de codificação de todo o FOV, centrando a 

aquisição na zona de interesse, com uma maior aceleração da aquisição. 

 

VI. Consola de Aquisição 

 

a) Consola de comando com plataforma computacional de última geração.  

b) A interface de utilização deve ser efetuada através de monitor plano de amplo campo (mínimo 

19'' LCD a cores com uma resolução mínima de 1280x1024 pixéis) permitindo o acesso a um 

maior número de parâmetros em simultâneo.  

c) A consola deverá estar dotada de capacidade de arquivo (interno e/ou externo) de pelo menos 

100.000 imagens (matriz 256x256,100%FOV, 16 bits), 60 000 imagens (matriz 512x512,100%FOV, 

16 bits) 

d) Capacidade de reconstrução de imagens superior a 50000 imagens 2D FFT/s (256x256 full FOV). 

e) Possibilidade de exportar e gravação em formatos vários em CD/DVD e pen drive,  

f) Sistema de comunicação bidirecional com o paciente, com atenuação de ruído acústico, 

incluindo controlo visual e sistema de música paciente. 

g) É obrigatória a integração no sistema RIS / PACS existente no Serviço de Radiologia, 

salvaguardando as características mínimas que permitam a instalação do RIS e posto de trabalho 

técnico do PACS. Não será necessário prever a aquisição das licenças RIS e PACS. 

h) A integração com o PACS será efetuada através do protocolo de comunicação Dicom 3.0 ou 

superior através das seguintes classes: 

(i) Storage (still e multiframe) 

(ii) Storage commitment 

(iii) Print 

(iv) Query / Retreive 

(v) Worklist 

(vi) Dicom MPPS  
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i) Deverá ter a capacidade de guardar o exame no PACS para realização de pós-processamento 

intermédio, e de, a qualquer momento, recuperar o exame para permitir a realização de novos 

estudos de pós-processamento realizados à posteriori. 

 

VII. Pós Processamento 

Pretende-se uma solução de processamento tipo servidor-cliente com utilização em simultâneo de pelo menos 

10 utilizadores, sem limite do número de utilizadores com acesso ao serviço. Deverá ser salvaguardado que o 

número de licenças seja, pelo menos, equivalente aos número de colaboradores definido pelo serviço de 

Imagiologia do HESE, durante o tempo de utilização do software e/ou equipamentos. Deverão estar 

disponíveis, no mínimo, 2 licenças concorrentes avançadas para processamento avançados cerebrais 

(espectroscopia, DTI, perfusão, ASL), corpo (Mama, próstata, perfusão T1, T2*) e uma licença avançada para 

perfusão segundo o modelo fármaco cinético e volumetria cerebral, respetivamente. 

 

a) No mínimo o sistema deve estar equipado com aplicações que permitam a realização de estudos 

de radiologia e de neurorradiologia cobrindo as aplicações clínicas de interesse para a área 

oncológica. Dever‐se‐á tratar de uma plataforma com software capaz de visualização, 

reconstrução 3D, reformatação planar, etc., das imagens; a plataforma deverá ainda ser capaz de 

suportar todos os softwares específicos de análise e de relatório dos estudos anteriormente 

referidos ou de técnicas não referidas, mas que sejam incluídas; deverá haver software dedicado 

a imagem virtual (ex. -colonografia por RM). 

b) O sistema deverá permitir efetuar todo o tipo de processamento 2D/3D elementar, incluindo:  

(i) Soma e subtração de imagens  

(ii) Comparação de imagens  

(iii) Reformatações multiplanares planas e curvas (MPR)  

(iv) Projeção de intensidade máxima (MIP)  

(v) Volume Rendering  

(vi) Composição de imagens panorâmicas da coluna vertebral, vascular e Whole Body, entre 

outras.  

(vii) Deverão estar igualmente contemplados os módulos de processamento dedicados para 

as técnicas de aquisição atrás mencionadas.  

(viii) Fusão de imagem anatómica e funcional.  

(ix) Difusão de corpo e de neurorradiologia com cálculo do ADC e mapeamento por cor.  

(x) Tensor de difusão com cálculo de Tractografia e Anisotropia fraccional.  

(xi) Mapas de perfusão cerebral com mapeamento por cor e quantificação de rCBV, rCBF, 

TTP e MTT. 

(xii)  Software de análise de perfusão T1, de acordo com o modelo fármaco cinético que 

permita quantificar valores de Ktrans, volume extracelular extravascular (Ve), constante 

de transferência espaço extracelular extravascular para o espaço intravascular (Kep). 
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(xiii) Processamento de espectroscopia de Hidrogénio de neuro e corpo, de acordo com o 

atrás referido.  

(xiv) Software que permita fazer segmentação e volumetria cerebral de substância branca, 

substância cinzenta e líquor.   

(xv) Mapeamento em cor e quantificação para hemocromatose. 

(xvi) Mapeamento em cor para estudos de degenerescência da cartilagem.  

 

Deverá ser incluído software dedicado para processamento avançado cardíaco, com análise funcional, 

morfologia, caraterização de tecido, quantificação de T1, T2 e T2*, fluxo cardíaco e fluxo 4D. 

As licenças de software incluídas deverão ter carácter definitivo, não sendo alvo de pagamentos periódicos em 

função da utilização. 

 

VIII.  Sala de Exame 

Deverá ser incluído: 

 

a) Gaiola de Faraday deverá garantir a contenção do campo na sala de modo a que o corredor anexo seja 

utilizável sem restrições e deverá ainda incluir a substituição da porta da sala com dimensões mínimas 

de 1,2 X 2,1 m e do vidro para a sala de comando e atenuação acústica); 

b) A nova gaiola e os seus componentes deverão garantir uma atenuação acústica adequada para que o 

ruído fora da sala seja inferior ou igual a 50 db; 

c) Guia de ondas na gaiola de Faraday; 

d) Sistema para visualização do paciente em circuito fechado de televisão; 

e) Sistema de humanização da sala (painel iluminado com imagem, efeito natureza ou outro do género); 

f) Deverá ser fornecido móvel para armazenamento de antenas na sala e respectivos acessórios de 

imobilização, adequado à sala e equipamentos adquiridos; 

g) Monitor multiparâmetros (ECG, SPO2, PNI e Capnografia) compatível com ressonância, tão como os 

respectivos acessórios; além disso deverá também ser incluído um monitor replicador com controlo 

remoto para a sala de comando; 

h) Bombas infusora e perfusora para utilizar dentro da sala de Ressonância; 

i) Transfere de "corpo inteiro" maleável. 

j) Devem ficar asseguradas as ligações e acessos para o correto funcionamento do ventilador, injetor de 

contraste, monitor e bombas infusora e perfusora. 

 

IX. Software informático e respetivo hardware 

a) As licenças de software incluídas deverão ter carácter definitivo, não sendo alvo de pagamentos 

periódicos em função da utilização; 
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b) A proposta deverá incluir todo o software necessário ao funcionamento dos sistemas, incluindo, se 

aplicável, o licenciamento de software base de servidor, com por exemplo, sistemas operativos ou 

sistemas e gestão de bases de dados; 

c) A proposta dever incluir todo o hardware necessário para o funcionamento dos sistemas a serem 

fornecidos; 

d) O hardware deverá ficar alojado fisicamente no datacenter do HESE que está equipado com 

bastidores, devendo o hardware ser rack-mounted; 

e) A proposta deverá incluir todos os serviços de integração com o PACS existente no HESE bem como 

quaisquer outras integrações necessárias ao seu correto funcionamento. 

 

 

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

 

 

Artigo 36.º 

Trabalhos de adaptação do espaço e das infraestruturas 

  

1. É parte integrante deste procedimento todos os trabalhos para criar as condições necessárias à 

instalação do novo equipamento sendo a totalidade dos mesmos da responsabilidade do adjudicatário 

(ver anexo V com a planta atual). 

2. Nestes trabalhos estão incluídos: 

a. Remoção do equipamento existente no serviço; 

b. os trabalhos de reorganização do espaço para criar as condições necessárias à instalação do 

novo equipamento, incluindo as alterações das infraestruturas existentes para garantir a 

adequação das mesmas; 

c. os trabalhos necessário para a colocação dos equipamentos incluindo todos os trabalhos de 

reposição; 

d. Todas as obrigações legais decorrentes dos trabalhos a realizar, nomeadamente, ao nível de 

habilitações, segurança no trabalho, entre outras;  

3. O adjudicatário é responsável por todos os eventuais trabalhos de remoção, demolição, reconstrução 

e reposição dos espaços, equipamentos e materiais obrigatoriamente com as características 

previamente existentes, salvaguardando as necessárias adaptações para as novas 

funcionalidades/características do equipamento, resultantes da necessidade de entrada do 

equipamento ou de outras situações associadas à instalação do mesmo; 
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4. Para efeito do previsto nos números anteriores devem o concorrente apresentar um estudo prévio 

constituído por, quando aplicável: 

a. Planta de arquitectura com a implantação dos equipamentos; 

b. Planta das alterações a efetuar ao nível de arquitectura e das restantes instalações técnicas; 

c. Planta com os eventuais caminhos de entrada e saída do equipamento; 

d. Mapa de Quantidades com descrição completa de todos os trabalhos necessários e lista de 

preços de todos os trabalhos a executar; 

e. Cronograma dos trabalhos. 

5. É também da responsabilidade do adjudicatário executar os eventuais trabalhos apenas através de 

empresas que possuam os alvarás necessários para a classe, categoria e subcategoria correspondente 

aos trabalhos a executar. 

 

Artigo 37.º 

Garantia Técnica e Manutenção 

1. Durante o período de garantia todas as manutenções preventivas e correctivas, peças (incluindo 

acessórios, mesa, bobines/antenas (manta), estações de trabalho, magneto, componentes do Grupo 

Criogénico da Ressonância Magnética, bem como o fornecimento de Hélio, etc.), hardware e software, 

estarão abrangidos pela garantia,  sem qualquer custo n esse período para o HESE. 

2. O prazo mínimo de garantia dos equipamentos é de 24 meses, a contar após a entrega dos bens. 

Propostas que apresentem prazos de garantia inferiores serão excluídas. 

3. O prazo de garantia referentes aos elementos da Obra varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos: 

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais; 

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos não estruturais ou instalações 

técnicas; 

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos à obra, mas dela autonomizáveis; 

4. No caso da adjudicação do Algoritmo de reconstrução de imagem baseado em ‘deep learning’ o Co-

contratante será responsável, mediante a realização do contrato de assistência técnica com peças, em 

garantir que está sempre instalada a versão mais actual existente no mercado.  

5. O Co-contratante é responsável pela assistência técnica do bem durante o período da garantia e pós 

garantia (mediante a realização do contrato de assistência técnica), nomeadamente: 

 Manutenção durante o período de garantia 

a) O custo da manutenção preventiva durante o período de garantia, que será no mínimo de 24 

(vinte e quatro) meses, é da total responsabilidade do Co-contratante, incluindo peças, hardware, 

software, deslocações e mão-de-obra; 
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b) As manutenções corretivas, deslocações, reparação de avarias e substituição de componentes, 

durante o período de garantia, estarão ao coberto desta; 

c) A manutenção terá lugar nas instalações do Contraente Público, quando não puder ser feita 

remotamente, podendo o Co-contratante retirar o equipamento para as suas oficinas quando 

entenda não ser viável a reparação no local. 

 

 Manutenção após o período de garantia 

a) Após a garantia o Co-contratante poderá ser responsável por realizar a manutenção, mediante 

aceitação do Contraente Público do Contrato de Assistência Técnica; 

b) A manutenção incluirá a manutenção preventiva e corretiva, incluindo, ou não, as peças, 

acessórios, mesa, bobines/antenas (manta), estações de trabalho, magneto, componentes do 

Grupo Criogénico da Ressonância Magnética, bem como o fornecimento de Hélio, etc., hardware 

e software, mediante decisão do Contraente Público com base nos contratos propostos. 

 

3. Entende-se por: 

a) Manutenção preventiva: 

 As manutenções preventivas incluem todas as deslocações e todos os serviços necessários para 

manter o equipamento em boas condições de funcionamento tais como, inspeções, testes, 

lubrificações, afinações e peças; 

 O Co-contratante indicará a frequência e duração das manutenções preventivas que considera 

necessário efetuar. 

 A informação, do ponto anterior, deverá constar em documento oficial do fabricante; 

b) Manutenção corretiva, reparação de avarias e substituição de componentes: 

 Entende-se por manutenção corretiva as ações efetuadas pelo Co-contratante, incluindo as 

deslocações necessárias, tendentes a manter ou repor em boas condições de funcionamento o 

equipamento, reparação de avarias, todo o serviço tendente a eliminar uma situação, quer de 

paragem, quer de deficiente funcionamento, que poderá implicar ou não a substituição de peças 

ou de equipamento por outros sobressalentes; 

Deve ser indicado para cada equipamento o período máximo que mediará entre o período de 

assistência e o início da reparação. 

 

 

 

 

Artigo 38.º 

Outras Informações 
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1. O Co-contratante tem que obrigatoriamente indicar na sua proposta a transcrição do capítulo do manual 

de instruções onde conste o modo de higienização (limpeza e desinfeção) do equipamento, indicando o 

procedimento e os produtos a utilizar. 

2. Recomenda-se visita às instalações do Contraente Público para a verificação das especificidades relativas 

às condições existentes para a montagem e instalação do equipamento, devendo o concorrente solicitar o 

agendamento da visita através da plataforma eletrónica. 

 

Artigo 39.º 

Apoio Especializado e Formação 

 

1- Enquadramento:  

A substituição do equipamento de Ressonância Magnética pressupõe a necessidade de dotar os 

profissionais (Médicos e Técnicos Superiores de Radiologia) com as capacidades necessárias á 

utilização deste equipamento, de modo a minorar os impactos negativos no funcionamento do serviço. 

Esta formação especializada será da inteira responsabilidade dos concorrentes e inclui despesas de 

estadia e deslocação sempre que necessário. 

Deve também ser garantida a formação ao Serviço de Instalações e equipamentos, assim como ao 

Serviço de Tecnologias e Sistemas de Informação para prestar internamente a assistência/manutenção 

de primeira linha. Pressupõem não acréscimo de encargos, e sem prejuízo de garantias e outras 

responsabilidades.  

2- Visitas Técnicas: 

Durante a fase de avaliação das propostas a entidade adjudicante poderá se entender necessário 

solicitar aos concorrentes a realização de visitas técnicas a outras unidades hospitalares nacionais ou 

internacionais que disponham de equipamento igual à proposta apresentada pelo concorrente, e com 

o mesmo contexto clínico do HESE. Todas as despesas inerentes ficarão a cargo do concorrente. 

 

3- Formação dos utilizadores: 

O adjudicatário deve apresentar um plano de formação de todos os utilizadores (médicos e técnicos 

superiores de imagiologia), sem quaisquer custos para o HESE, onde deve constar: 

a) O plano de formação deverá contemplar num período inicial, do apoio diário de um especialista de 

aplicações durante 4 semanas consecutivas, seguidas de mais 10 dias dedicados a aplicações 

avançadas. 

b) Três meses após o período de formação inicial o especialista de aplicações volta ao serviço de 

Imagiologia do HESE por um período de uma semana para esclarecer dúvidas e otimizar protocolos. 

c) Após o período de formação atrás referido, o adjudicatário deverá disponibilizar, em presença física e 

sem custos para o hospital um especialista de aplicações sempre que o serviço entenda necessário 

esclarecer dúvidas e otimizar protocolos, para os diferentes grupos profissionais de até 12 dias anuais 

durante o tempo de utilização do equipamento. 
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d) Deverá ainda contemplar formação adequada sempre que haja updates ou upgrades de software e 

hardware com alterações significativas de funcionamento e impacto nos utilizadores. 

 

Artigo 40.º 

Assistência Técnica 

O Co-contratante deve prestar apoio técnico sempre que solicitado pelos profissionais autorizados pelo 

Contraente Público, devendo comparecer sempre que solicitados, no prazo não inferior a 48 (quarenta e oito) 

horas, sem qualquer encargo. 

 

Artigo 41.º 

Inspeção e Testes 

1. Nos termos do artigo 305.º do CCP, o Contraente Público após entrega do bem objeto do Contrato, por si 

ou através de terceiro por ele designado, no prazo de 10 (dez) dias, procede à inspeção quantitativa e 

qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se o mesmo reúne as características, 

especificações e requisitos técnicos e operacionais definidos nas Cláusulas Técnicas deste Caderno de 

Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

2. Durante a fase de realização de inspeção e testes, o Co-contratante deve prestar, no mesmo prazo do n.º 

1, ao Contraente Público toda a cooperação e todos os esclarecimentos necessários, podendo fazer-se 

representar durante a realização daqueles, através de pessoal devidamente credenciado para o efeito. 

3. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, são da responsabilidade do Co-

contratante. 

Artigo 42.º 

Inoperacionalidade, Defeitos ou Discrepâncias 

1. No caso de a inspeção ou os testes previstos no artigo anterior não comprovarem a conformidade com o 

objeto do contrato, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as características, 

especificações e requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas do presente Caderno de Encargos, o 

Contraente Público deve disso informar, por escrito, o Co-contratante no prazo de 10 (dez) dias após 

detetada a não conformidade. 

2. No caso previsto no número anterior, o Co-contratante deve proceder, à sua custa e no prazo de 10 (dez) 

dias as substituições e/ou reparações necessárias para garantir o cumprimento do objeto do contrato. 

3. Após a realização das substituições e/ou reparações necessárias pelo Co-contratante, no prazo referido 

no n.º 2, o Contraente Público procede à realização de novos testes de aceitação, nos termos do artigo 

anterior. 

 

 

 

Artigo 43.º 

Aceitação dos Bens 
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1. Caso os testes a que se refere artigo 41.º do presente Clausulado Técnico comprovem a total 

operacionalidade do bem objeto do Contrato, bem como a conformidade com as exigências legais, e neles 

não sejam detetados quaisquer defeitos ou discrepâncias com as características, especificações e 

requisitos técnicos definidos nas cláusulas técnicas Parte II do Caderno de Encargos, deve ser emitido no 

prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar do final dos testes, um auto de receção, assinado pelos 

representantes do Co-contratante e do Contraente Público. 

2. Com assinatura do auto de receção, que se refere o n.º 1, ocorre a transferência da posse e da 

propriedade do bem objeto do Contrato para o Contraente Público, sem prejuízo das obrigações de 

garantia que impedem sobre o Co-contratante. 

 

Artigo 44.º 

Continuidade de Fabrico 

O Co-contratante deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as peças, 

componentes e equipamentos que integrem o bem objeto do Contrato pelo prazo estimado da respetiva vida 

útil do mesmo. 
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Anexos 

 
 

Anexo I – 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 

 

41 

 

 

Anexo II – Modelo de Garantia Bancária 

Ao Hospital do Espirito Santo de Évora, E.P.E. 
Largo Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora 

 
O ____________ (Banco), com sede em _________________ (morada) vem prestar, por conta e a pedido de ______________________ 

(nome do adjudicatário), com sede em ____________________ (morada), como adjudicatário do Concurso Público n.º xxxx/xxx, relativo ao concurso 
que tem como objecto a “_________________________________”, garantia bancária até ao valor de _________________ Euros (repetir por extenso) 
em caução do bom e pontual cumprimento por aquele das obrigações decorrentes do Programa do Concurso e do Caderno de Encargos. 

 
Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro, à Direção Geral de Comunicações, até àquele valor 

sem quaisquer reservas, e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo beneficiário, 
à primeira solicitação e até um limite máximo de 48 horas, sem questionar da sua justeza ou conformidade com o disposto no processo de concurso e 
documentos a ele anexos. 

 
Esta garantia é de _________________ (por algarismos e por extenso) e só será cancelada quando o beneficiário nos comunicar por escrito 

que cessaram todas as obrigações do caucionado, decorrentes do acima especificado, o que deverá ser feito de acordo com o estabelecido no programa 
do concurso e no caderno de encargos. 

 
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 

 
 

Anexo III – Modelo de Seguro-Caução 
 

A ________________ (companhia de seguros), com sede em ________________ (morada) presta a favor do Hospital do Espírito Santo de 
Évora, E.P.E., e ao abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com _________________ (tomador de seguro), garantia à primeira solicitação no 
valor de _________________ destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que __________________ (adjudicatário), com sede 
_______________ (morada), assumirá no contrato que com ela ao Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., vai outorgar e que tem por objecto a 
“__________________________________________” referente ao Concurso Público xxxx/xx, regulada nos termos da legislação portuguesa aplicável. 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à primeira solicitação doHospital do Espírito Santo de 
Évora, E.P.E., sem que estes tenham de justificar o pedido e sem que a primeira pessoa possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa 
relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que ________________ (adjudicatário) assume com a celebração 
do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor ao Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro-
caução celebrado entre estes e o tomador do seguro. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada ou denunciada, mantendo-se em vigor até à 
sua extinção ou cancelamento, nos termos previsto no contrato e na legislação aplicável. 

 
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 

 
 

Anexo IV - Modelo de Guia de Depósito 
 
 

Vai __________________________ (nome do Adjudicatário), com sede em ______, pessoa coletiva n.º ______, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de ______ sob o n.º ______, com o capital social de ________, representado(a) pelos Senhores _____________________ e 
____________________________, na qualidade respetivamente de _____________________ e ________________________, depositar na 
_________________ (sede, filial, agência ou delegação) da ________ (instituição), a quantia de _______ Euros (__________ euros), __________ (em 
dinheiro), como caução exigida para a prestação de serviços de _______________, para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do Código dos 
Contratos Públicos. Este depósito fica à ordem do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento. 

 
 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo V - Planta da atual Ressonância Magnética 

 
 
 

 


