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Programa de Concurso 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Artigo 1.º  

Objeto do Concurso 

1. O objeto do contrato consiste na adjudicação da prestação de serviços de seguros de acidentes de 

trabalho para os colaboradores do HESE em Regime Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) 

ao abrigo do DL 503/99 de 20 novembro, com as atualizações do DL n.º 84/2019 e em Regime Contrato 

Individual de Trabalho (CIT) ao abrigo da Lei 98/2009 de 4 setembro, de acordo com as condições e 

especificações previstas nas peças do procedimento. 

 

2. A modalidade de seguro que se pretende contratar é a modalidade de prémio variável, com total isenção 

de franquia, em que a apólice cobre um número variável de trabalhadores, permitindo, em vez da 

celebração pela ENTIDADE ADJUDICANTE de vários contratos de seguro em função das flutuações do 

pessoal ao seu serviço, a celebração de um único contrato, reunindo-se neste várias obrigações de 

seguro, independentes entre si, com a transferência da responsabilidade infortunística relativa a uma 

pluralidade não determinada de pessoas, mediante acordo sobre o tipo de risco, as condições de 

prestação do trabalho e outras circunstâncias que relevam para a avaliação do risco, do mesmo passo se 

convencionando remeter para as “folhas de vencimento” respeitantes a cada mês a definição e 

concretização seja do número e identidade de trabalhadores abrangidos pelo seguro, seja do valor das 

respetivas retribuições.  

 

3. A variabilidade de pessoal, implicando necessariamente a variação da massa salarial, terá que se 

repercutir inevitavelmente no montante dos prémios a cobrar. 

Assim: 

a. Sinistralidade Histórica dos Acidentes de Trabalho; 

b. Relatório Anual da Atividade do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Anexo IV); 

c. Previsão de n.º de efetivos distribuídos da seguinte forma:  

 

Grupo Profissional 
N.º de 

Funcionários 
Massa Salarial Anual CGA Valor SS Valor 

Dirigentes Superiores 8 347.865,98 € 5 322.728,84 € 3 25.137,14 € 

Dirigentes Intermédios 10 429.902,46 € 5 209.201,98 € 5 220.700,48 € 

Técnico Superior 42 874.661,94 € 6 156.856,64 € 36 717.805,30 € 

Assistente técnico,…, pessoal administrativo 159 1.971.426,48 € 66 945.044,64 € 93 1.026.381,84 € 

Assistente operacional, operário, pessoal auxiliar 418 4.199.600,34 € 113 1.340.984,84 € 305 2.858.615,50 € 

Informático 6 137.527,02 € 1 10.042,62 € 5 127.484,40 € 

Educ. Infância e Doc. Ens. Basico e Secundário 3 71.539,86 € 2 56.332,18 € 1 15.207,68 € 

Médico 347 16.205.339,32 € 99 6.752.217,22 € 248 9.453.122,10 € 

Enfermeiro 589 13.502.374,44 € 242 7.028.437,42 € 347 6.473.937,02 € 

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 148 2.900.851,04 € 52 1.307.401,46 € 96 1.593.449,58 € 
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Técnico Superior de Saúde 8 202.829,50 € 3 69.943,00 € 5 132.886,50 € 

Total 1738 40.843.918,38 € 733 18.199.190,84 € 1005 22.644.727,54 € 

 

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 111-B/2017 de 31 de dezembro, 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 pela ENTIDADE ADJUDICANTE. 

Artigo 5.º  

Peças concursais 

O processo do CONCURSO é composto pelas seguintes peças: 

a. O presente programa do CONCURSO; 

b. O CADERNO DE ENCARGOS; 

c. Lista Histórica dos Acidentes de Trabalho. 

Artigo 6.º  

Consulta do processo de concurso e respetivo fornecimento 

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 7.º 

Esclarecimentos e retificações relativos 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 
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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. 

 
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 8.º  

Requisitos a que deve obedecer a proposta 

1. A proposta, elaborada em conformidade com o modelo constante do anexo II, deve ser redigida em língua 

portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, sempre em letra dactilografada ou processada 

informaticamente de tamanho não inferior a 11 pt. 

 

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

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

instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante 

comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 

 

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

pela Entidade Adjudicante e deverá estar assinada em cumprimento do disposto na Lei n.º 96/2015, de 17 

de agosto. A aposição de assinatura eletrónica qualificada deve ocorrer em cada um dos documentos 

eletrónicos que constituem a proposta. 

 

5. 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. 

 

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

 

Artigo 9.º   

Preços base  
1. O preço base global do presente procedimento é para período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021 é de 278.167,51 €, dividido da seguinte forma: 
 

Lote Posição  Descrição  
Massa 
salarial 

Preço 
mensal 

Preço total 

1 
1 Seguro de acidentes de trabalho CTFP 18.199.190,84 €   10.328,80 €    123.945,59 €  

2 Seguro de acidentes de trabalho CIT 22.644.727,54 €   12.851,83 €    154.221,92 €  

Total   40.843.918,38 €    23.180,63 €    278.167,51 €  

 
2. O preço base do procedimento mensal, sob pena de exclusão da proposta, é 23.180,63€, por mês, para os 

efeitos previstos no artigo 47.º do CCP.  
 

Artigo 10.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, nos termos do artigo 57.º do CCP: 

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

Comissão Europeia em http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=pt  
b. Preço global do procedimento; 
c. Preço por posição; 
d. O concorrente deve indicar obrigatoriamente o custo do seguro desagregado, nomeadamente 

referindo que o custo do seguro compreende “a taxa comercial anual de x%, a incidir sobre a 
massa salarial anual a concurso, de onde resulta um custo comercial anual de x euros. Ao valor 
atrás indicado, acresce x euros relativos a x% de imposto de selo e x euros referente a x% por 
aplicação da carga parafiscal a favor do INEM, mais x € referente a x% sobre a massa salarial a 
concurso, a favor do fundo de acidentes de trabalho.”; 

http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=pt
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e. O Certificado do Instituto de Seguros de Portugal (ISP) em como está autorizado a exercer a 
atividade seguradora e resseguradora em Portugal, devendo identificar as modalidades de seguro 
para os quais estão de autorização; 

f. Incluir a declaração negocial;  
g. Declaração sob compromisso de honra em como a Companhia de Seguros tem representatividade 

em Évora; 
h. Local de atendimento ao sinistrado parte administrativa e atos médicos em caso de sinistro, 

(clinicas em Évora); 
i. Exemplo do “Boletim de exame e alta”, nos termos do artigo 35.º da lei n.º 98/2009 de 4 de 

setembro; 
j. O prazo de marcação para avaliação do(s) sinistrado(s) nos termos do artigo 4.º do Caderno de 

Encargos; 
k. As condições gerais e especiais da apólice; 
l. O não cumprimento das alíneas anteriores é motivo de exclusão da proposta. 

 
3. Na proposta o concorrente pode ainda especificar aspetos que considere relevantes para a apreciação da 

mesma. 
 

4. O preço não inclui IVA, devendo ser indicado em algarismos e por extenso, e em caso de divergência, os 
últimos prevalecem sobre os indicados em algarismos.  

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

obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a procuração que confira a este 
esse efeito, devidamente legalizada. 

 

Artigo 11.º 

Indicação do preço 

1. Os preços constantes da proposta são indicados em algarismos. 

 

2. Quando os preços constantes da proposta forem também indicados por extenso, em caso de divergência, 

estes prevalecem, para todos os efeitos, sobre os indicados em algarismos. 

 

Artigo 12.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. A proposta será obrigatoriamente assinada em cumprimento do disposto na lei n.º 96/2015 de 17/08/2015. 
 
3. 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. 

 
4. 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 
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instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo representante 
comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 

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

obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a procuração que confira a este 
esse efeito, devidamente legalizada. 

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

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  

Prazo de manutenção das propostas 
3. Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas durante um prazo de 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 15.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, 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 16.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. 
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3. O júri 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. 

Artigo 17.º  

Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes 

1. Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente às respetivas propostas e a todos os documentos que 
as instruam, os esclarecimentos que o júri do CONCURSO considere necessários para efeitos da sua análise 
e avaliação, nos termos do artigo 72.º do CCP. 
 

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

 

Artigo 18.º 

 Audiência prévia 
O Júri do concurso deve, antes de proferida a decisão final de adjudicar e para elaborar o relatório final, 
proceder à audiência prévia escrita durante 5 (cinco) dias úteis para os concorrentes se pronunciarem, se por 
bem assim o entenderem. 

 

Artigo 19.º 
Critério de adjudicação 

1. O critério de adjudicação será o da proposta economicamente mais vantajosa na modalidade “melhor 

relação qualidade – preço”, atendendo ao seguinte modelo de avaliação das propostas, que considera dois 

fatores elementares e respetivos coeficientes de ponderação: 

 
I. Fator Preço, com a ponderação de 70% considerando a seguinte fórmula de aplicação: 

 
em que: 

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

 
 

em que: 

 Vp = Pontuação (0 a 100 pontos); 

 Pb = Preço base - corresponde ao somatório da multiplicação do preço unitário pela quantidade prevista 

(Anexo I do Caderno de Encargos); 

 Pp = Preço proposto - corresponde ao somatório da multiplicação do preço unitário proposto pela 

quantidade prevista (Anexo I do Caderno de Encargos).  

 

Concretização da fórmula: 

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

 Se Pp ≤ Pb aplica-se a fórmula matemática. 

 A avaliação parcial das propostas segundo o fator elementar preço (70 %) é obtido pelo somatório da 

quantidade prevista (coluna a) multiplicada pelo preço proposto (coluna b) ou seja  (a x b). 
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II. Fator Realização da Avaliação do Médico Assistente, com a ponderação de 30%, avaliado o período 
após a comunicação do acidente à seguradora e a avaliação do médico assistente designado pela 
seguradora, da seguinte forma:  
 ≤ 1 dia – 100 pontos; 
 2 dias – 50 pontos; 
 3 dias – 0 pontos. 
a) Propostas com propostas superiores a 3 dias da marcação da realização da avaliação do médico assistente 

serão excluídas. 
 
III. Valor global da proposta = 0,70 (Fator Preço) + 0,30 (Fator Realização da Avaliação do Médico 

Assistente). 
  
1. Em caso de empate de propostas, o critério de desempate será o da proposta que apresente o menor 

prazo (dias) para consulta de médico assistente. 

a. Caso persista o empate, o critério de empate será o da proposta com a maior percentagem no Fator 

Preço; 

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

menor prazo (dias) para o pagamento das indemnizações ou reembolso de despesas; 

c. Caso se mantenha ainda a situação de empate, o fator de desempate a utilizar será a proposta 

selecionada na sequência de sorteio a desenrolar presencialmente com os interessados, do qual será 

lavrada ata por todos os presentes.  
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 20.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. 

 

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 21.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 5 % do preço contratual.  

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

adjudicação comprovar que prestou a caução.  
 
3. A Entidade Adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, independentemente de 

decisão judicial, nos casos de não cumprimento das obrigações legais, contratuais ou pré-contratuais, pelo 
Adjudicatário. 

Artigo 22.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 (modelos em anexo). 

 
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. 

Artigo 23.º 

Documentos de habilitação 
1. O Adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação de adjudicação, através da plataforma 
electrónica, deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a. Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo III do Caderno de Encargos; 

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

artigo 55.º do CCP. 

c. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do 
artigo 55.º do CCP; 

d. Informação sobre o(s) representante(s) legal(ais) necessários à outorga do contrato (nome completo, 
número de identificação civil e data de validade), registo criminal e respetiva procuração, se aplicável; 

e. Certidão permanente; 

f. Registo criminal da empresa em como não se encontra em nenhuma das situações, previstas na alínea 

h) do artigo 55.º do CCP; 

g. No caso de ser um interlocutor (mediador/corretor de seguros) a representar a companhia de seguros 

durante a prestação de serviços, é obrigatório entregar:  

 Uma declaração onde conste o nome do mediador/corretor de seguros, nome da empresa, 

morada; 

 Email e telefone, que permita um acesso fácil e viável por parte da entidade adjudicante, 

 Declarações de não divida das finanças e segurança social; 

 A certificação do Instituto de Seguros de Portugal (ISP) para o exercício da atividade seguradora e 

resseguradora em Portugal;  

 Seguro de responsabilidade civil; 

 Declaração negocial da empresa se Seguros em como assume os riscos resultantes do contrato de 

seguro. 

 

2. O Adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no número anterior 

na plataforma eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante. Caso os documentos não venham em língua 

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

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

substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à Entidade Adjudicante o endereço do sítio onde 
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aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos 

sítio e documentos dele constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

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

caducidade da adjudicação, a Entidade Adjudicante concede um prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 

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

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

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

como os documentos referidos na Portaria n.º 372/2017 de 14 de dezembro, caso a atividade por esse 

membro desenvolvida requeira a titularidade dos referidos alvarás, licenças e autorizações. 

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

pela Entidade Adjudicante com indicação do dia em que ocorreu essa apresentação e os documentos da 
habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, 
na PLATAFORMA. 

 

Artigo 24.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 25.º 

Prazo de Vigência 

1. O contrato tem início a 1 de janeiro de 2021 e cessa a 31 de dezembro de 2021. 

 

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

orçamental atribuído aquando a aprovação do Orçamento para 2021. 

 

Artigo 26.º 

Caducidade da Adjudicação 

1. Não há lugar a adjudicação quando:  

a. Nenhum concorrente haja apresentado proposta;   

b. Todas as propostas tenham sido excluídas;   

c. Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do procedimento;   

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

 

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

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

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

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

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

elaboração das respetivas propostas, mediante decisão judicial ou arbitral. 

Artigo 27.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 111-B/2017 de 31 de agosto e respetivas atualizações. 
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Caderno de Encargos 
 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 

Artigo 1.º  

Objeto do Contrato 
1. O objeto do contrato consiste na adjudicação para a prestação de serviços de seguros de acidentes de 

trabalho para os colaboradores do HESE em Regime Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP) ao 

abrigo do DL 503/99 de 20 novembro, com as atualizações do DL n.º 84/2019 e em Regime Contrato 

Individual de Trabalho (CIT) ao abrigo da Lei 98/2009 de 4 setembro, de acordo com as condições e 

especificações previstas nas peças do procedimento. 

 

2. A modalidade de seguro que se pretende contratar é a modalidade de prémio variável, com total isenção 

de franquia, em que a apólice cobre um número variável de trabalhadores, permitindo, em vez da 

celebração pela ENTIDADE ADJUDICANTE de vários contratos de seguro em função das flutuações do 

pessoal ao seu serviço, a celebração de um único contrato, reunindo-se neste várias obrigações de 

seguro, independentes entre si, com a transferência da responsabilidade infortunística relativa a uma 

pluralidade não determinada de pessoas, mediante acordo sobre o tipo de risco, as condições de 

prestação do trabalho e outras circunstâncias que relevam para a avaliação do risco, do mesmo passo se 

convencionando remeter para as “folhas de vencimento” respeitantes a cada mês a definição e 

concretização seja do número e identidade de trabalhadores abrangidos pelo seguro, seja do valor das 

respetivas retribuições.  

 

3. A variabilidade de pessoal, implicando necessariamente a variação da massa salarial, terá que se 

repercutir inevitavelmente no montante dos prémios a cobrar. 

Assim: 

a. Sinistralidade Histórica dos Acidentes de Trabalho; 

b. Relatório Anual da Atividade do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (Anexo IV); 

c. Previsão de n.º de efetivos em CTFP e em CIT distribuídos da seguinte forma: 

 

Grupo Profissional 
N.º de 

Funcionários 
Massa Salarial Anual CGA Valor SS Valor 

Dirigentes Superiores 8 347.865,98 € 5 322.728,84 € 3 25.137,14 € 

Dirigentes Intermédios 10 429.902,46 € 5 209.201,98 € 5 220.700,48 € 

Técnico Superior 42 874.661,94 € 6 156.856,64 € 36 717.805,30 € 

Assistente técnico,…, pessoal administrativo 159 1.971.426,48 € 66 945.044,64 € 93 1.026.381,84 € 

Assistente operacional, operário, pessoal auxiliar 418 4.199.600,34 € 113 1.340.984,84 € 305 2.858.615,50 € 

Informático 6 137.527,02 € 1 10.042,62 € 5 127.484,40 € 

Educ. Infância e Doc. Ens. Basico e Secundário 3 71.539,86 € 2 56.332,18 € 1 15.207,68 € 

Médico 347 16.205.339,32 € 99 6.752.217,22 € 248 9.453.122,10 € 

Enfermeiro 589 13.502.374,44 € 242 7.028.437,42 € 347 6.473.937,02 € 

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 148 2.900.851,04 € 52 1.307.401,46 € 96 1.593.449,58 € 
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Técnico Superior de Saúde 8 202.829,50 € 3 69.943,00 € 5 132.886,50 € 

Total 1738 40.843.918,38 € 733 18.199.190,84 € 1005 22.644.727,54 € 

 

 

 

Artigo 2.º 

Aspetos submetidos à concorrência 
Nos termos do artigo 42.º do CCP, é submetido à concorrência o Fator Preço e o Fator Realização da Avaliação 

do Médico Assistente, 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, nomeadamente:  

a. O atendimento ao sinistrado tem que ser obrigatoriamente efetuado em Évora, como resulta do artigo 

27.º da lei n.º 98/2009 de 4 de Setembro e dos artigos 10º e 11º do DL 503/99 de 20 de novembro. 

b. A seguradora adjudicatária, terá que enviar cópia do “boletim de exame e alta” devidamente 

preenchido, nos termos do artigo 35.º da lei n.º 98/2009 de 4 de setembro, à entidade adjudicante. 

c. A seguradora adjudicatária ou o interlocutor (mediador/corretor de seguros) têm que 

obrigatoriamente ter balcão em Évora, para atendimento ao público. 

d. O sinistrado deverá ser submetido a avaliação do médico assistente designado pela seguradora, no 

prazo máximo de 3 dias úteis após a comunicação do acidente à seguradora. 

e. Enquanto não houver médico assistente designado pela Companhia de Seguros o acompanhamento 

será feito pelo médico que acompanhou o sinistrado no Serviço de Urgência do HESE.  

f. Caso haja algum impedimento por parte do médico referido no ponto anterior, recorrer-se-á ao 

médico de Medicina do Trabalho da entidade adjudicante. 

g. Caso o sinistrado esteja a faltar ao seu local de trabalho, mas evidencie melhoria da sua condição de 

saúde antes da realização da primeira avaliação pelo médico assistente designado pela seguradora, a 

entidade adjudicante contacta o adjudicatário para marcação da avaliação que terá carácter urgente, 

ou seja, será realizada até 24 horas após o pedido de marcação. 

h. Perante a necessidade de aquisição de medicamentos e outros tratamentos a seguradora deve 

garantir o seu fornecimento ao sinistrado, sem que este os tenha que custear. 

i. Todos os custos decorrentes da prestação de cuidados de saúde fornecidos no HESE (inclui as taxas 

moderadoras) serão faturados à seguradora ao abrigo da legislação em vigor. 

j. O pagamento das indemnizações ou reembolso de despesas será efetuado no máximo até 30 dias 

após o facto que o determinar. 

k. Em caso de recidiva ou recaída e após avaliação por parte do médico do trabalho do SST do HESE, 

transmitida ao Serviço de Gestão de Recursos Humanos, este comunicará à seguradora esse facto de 

imediato. Nestes casos a Companhia de Seguros deve garantir a sua reavaliação no prazo máximo de 

24 horas (dias úteis). 
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l. De acordo com o artigo 41.º da lei n.º 98/2009 de 4 de Setembro e o artigo 13º do DL 503/99 de 20 de 

novembro, o pagamento das ajudas técnicas em geral, bem como outros dispositivos técnicos de 

compensação das limitações funcionais é da responsabilidade do adjudicatário. 

m. O pagamento do prémio do seguro será trimestral; 

n. O HESE reserva-se no direito de não ativar a apólice relativa ao Seguro de Acidentes de trabalho 

para os trabalhadores em CTFP enquanto não obtiver autorização superior da tutela, não podendo 

ser requerido pelo adjudicatário qualquer pedido de indeminização.  

2. O incumprimento dos pressupostos referidos no ponto anterior, implicam a exclusão da proposta. 

Artigo 4.º 

Documentos integrantes do Contrato 
1. O CONTRATO integra os seguintes documentos: 

a. O clausulado contratual; 

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

que tenham sido expressamente aceite pela ENTIDADE ADJUDICANTE; 

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

d. O presente Caderno de Encargos; 

e. A Proposta Adjudicada; 

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

concursal. 

 

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

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

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

considerados desproporcionados. 

 

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

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

 

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

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

99.º do Código dos Contratos Públicos e aceites pelo ADJUDICATÁRIO nos termos do disposto no artigo 

101.º do mesmo código. 

 

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

documentos. 

Artigo 5.º  

Faturação 
1. As faturas são enviadas obrigatoriamente para o serviço de aprovisionamento. 

 
2. A faturação do prémio será trimestral, por posição, sem qualquer agravamento para a entidade 

adjudicante. 
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3. 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. 

 

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

Artigo 6.º  

Penalidades 
1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o HESE pode exigir ao fornecedor o 

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

seguintes termos: 

 

a. Pelo incumprimento das datas consignadas alínea d) do artigo 3.º, será aplicada pena pecuniária à 

razão diária de 200,00 € por cada dia útil de atraso em relação a cada colaborador; 

b. Pelo incumprimento das datas consignadas alínea g) do artigo 3.º, será aplicada pena pecuniária à 

razão diária de 250,00 € por cada dia útil de atraso em relação a cada colaborador; 

c. Pelo incumprimento do pagamento das indemnizações ou reembolso de despesas referido na 

proposta do adjudicatário, será aplicada pena pecuniária à razão diária de 150,00 € por cada dia útil 

em relação a cada colaborador; 

d. Pelo incumprimento do disposto alínea k) do artigo 3.º, reavaliação no prazo máximo de 24 horas (dias 

úteis), será aplicada pena pecuniária à razão diária de 250,00 € por cada dia útil de atraso em relação a 

cada colaborador; 

e. Pelo incumprimento da alínea m) do artigo 3.º, será aplicada pena pecuniária à razão diária de 10,00 € 

por cada dia útil de atraso;  

f. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, o HESE pode exigir-lhe uma pena 

pecuniária de até 20,00 % do preço contratual. 

 

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, o HESE tem em conta, nomeadamente, a duração da 

infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do prestador de serviços e as consequências do 

incumprimento. 

 

3. Os pagamentos devidos pelo incumprimento de obrigações emergentes do CONTRATO, serão deduzidos 

pelo Adjudicatário na faturação do período seguinte. 

 

4. As penas pecuniárias previstas no presente artigo não obstam a que a ENTIDADE ADJUDICANTE exija uma 

indemnização pelo dano causado. 

 
 
 
 

Artigo 7.º 
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Atualização de Prémios 
A taxa comercial mantém obrigatoriamente inalterável durante o prazo de vigência do contrato, sendo que o 

prémio anual será actualizado de acordo com as variações da massa salarial, de acordo com o ponto seguinte: 

a. No final da anuidade será feito um acerto entre o valor real de remunerações durante o mesmo 

período e o valor considerado como estimativa salarial anual, conforme o artigo 1.º do caderno de 

encargos. À diferença entre os dois valores será aplicada a taxa comercial adjudicada podendo dar 

lugar a um estorno (caso o valor real seja inferior à estimativa salarial) ou a um prémio adicional (caso 

o valor real seja superior à estimativa salarial).  

Artigo 8.º  

Prazo de Pagamento 

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

instalações do Contraente Público, 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, 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 9.º  

Adiantamentos 
A ENTIDADE ADJUDICANTE não concederá qualquer adiantamento. 

Artigo 10.º  

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

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

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

condições de qualificação do Programa do CONCURSO. 

 

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

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

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

Contratos Públicos. 

Artigo 11.º  

Outros encargos 
Todos os encargos e despesas legais com a celebração do CONTRATO são da responsabilidade do 
ADJUDICATÁRIO. 

Artigo 12.º  

Responsabilidade extracontratual 

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

CONTRATO, pela culpa ou pelo risco. 

 

2. O ADJUDICATÁRIO 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 ADJUDICATÁRIO tenha a receber, em segundo lugar, as cauções e, finalmente, os 

restantes bens do ADJUDICATÁRIO. 

Artigo 13.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 

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. 
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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 ADJUDICATÁRIO deve, no prazo de 8 dias a contar do conhecimento da ocorrência, por correio eletrónico, 

fax ou por carta registada com aviso de receção, notificar a ENTIDADE ADJUDICANTE 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 ADJUDICATÁRIO 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 ADJUDICATÁRIO 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 14.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 se verificar o referido no n.º 4 do artigo 6.º do Caderno de Encargos; 

c. Quando o início da Prestação de Serviços não se verifique no prazo fixado; 

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

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

Prestação de serviços. 

 

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

registada, com aviso de receção. 

 

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

de acordo com o disposto no artigo 297.º do CCP. 

 

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

CCP. 
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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 15.º 

Conflito de interesses e imparcialidade 
1. O ADJUDICATÁRIO deve prosseguir a sua atividade de acordo com a lei aplicável e com as regras de boa fé, 

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

em conflito com os interesses da ENTIDADE ADJUDICANTE. 

 

2. O ADJUDICATÁRIO obriga-se a não praticar qualquer ato ou omissão do qual possa resultar quaisquer ónus 

ou responsabilidades para a ENTIDADE ADJUDICANTE ou para os seus direitos e interesses. 

Artigo 16.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.  
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Artigo 17.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 18.º 

Prazo de Vigência 

1. O contrato tem início a 1 janeiro de 2021 e cessa a 31 de dezembro de 2021. 

 

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

orçamental atribuído aquando a aprovação do Orçamento para 2021. 

 

Artigo 19.º   

Preços base  
3. O preço base global do presente procedimento é para período de 01 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro 

de 2021 é de 278.167,51 €, dividido da seguinte forma: 
 

Lote Posição  Descrição  
Massa 
salarial 

Preço 
mensal 

Preço total 

1 
1 Seguro de acidentes de trabalho CTFP 18.199.190,84 €   10.328,80 €    123.945,59 €  

2 Seguro de acidentes de trabalho CIT 22.644.727,54 €   12.851,83 €    154.221,92 €  

Total   40.843.918,38 €    23.180,63 €    278.167,51 €  

 
4. O preço base do procedimento mensal, sob pena de exclusão da proposta, é 23.180,63€, por mês, para os 

efeitos previstos no artigo 47.º do CCP.  
 
 

Artigo 20.º 
Parâmetros base 

O limite máximo fixado no Caderno de Encargos quanto ao preço a pagar pelo objeto do CONTRATO pela 
ENTIDADE ADJUDICANTE é de 278.167,51€, sob pena de exclusão da proposta apresentada. 

Artigo 21.º 
Caução 

1. Para garantia do exato e pontual cumprimento de todas as obrigações contratuais, o ADJUDICATÁRIO 
presta uma caução, se tal lhe for exigido, em benefício da ENTIDADE ADJUDICANTE, nos termos definidos 
no programa de CONCURSO. 

 
2. A caução prestada pelo ADJUDICATÁRIO será libertada pela ENTIDADE ADJUDICANTE de acordo com o 

disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. 
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Artigo 22.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 23.º 

Gestor do Contrato 

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP, o gestor do presente contrato, designado pelo órgão competente para a 

decisão de contratar, é a Eng. Susana Neves - Responsável pelo Serviço de Segurança no Trabalho.  

 
Artigo 24.º 

Legislação Aplicável 
1. O contrato fica sujeito ao disposto na legislação portuguesa, 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 

contrato aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos aprovado pelo decreto-lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto e demais alterações. 

 
Artigo 25.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. 
 
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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Artigo 26.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 111-B/2017 de 31 de Agosto. 
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Anexo I 
 

Massa Salarial  
 

Grupo Profissional 
N.º de 

Funcionários 
Massa Salarial Anual CGA Valor SS Valor 

Dirigentes Superiores 8 347.865,98 € 5 322.728,84 € 3 25.137,14 € 

Dirigentes Intermédios 10 429.902,46 € 5 209.201,98 € 5 220.700,48 € 

Técnico Superior 42 874.661,94 € 6 156.856,64 € 36 717.805,30 € 

Assistente técnico,…, pessoal administrativo 159 1.971.426,48 € 66 945.044,64 € 93 1.026.381,84 € 

Assistente operacional, operário, pessoal 
auxiliar 418 4.199.600,34 € 113 1.340.984,84 € 305 2.858.615,50 € 

Informático 6 137.527,02 € 1 10.042,62 € 5 127.484,40 € 

Educ. Infância e Doc. Ens. Basico e Secundário 3 71.539,86 € 2 56.332,18 € 1 15.207,68 € 

Médico 347 16.205.339,32 € 99 6.752.217,22 € 248 9.453.122,10 € 

Enfermeiro 589 13.502.374,44 € 242 7.028.437,42 € 347 6.473.937,02 € 

Téc. Diagnóstico e Terapêutica 148 2.900.851,04 € 52 1.307.401,46 € 96 1.593.449,58 € 

Técnico Superior de Saúde 8 202.829,50 € 3 69.943,00 € 5 132.886,50 € 

Total 1738 40.843.918,38 € 733 18.199.190,84 € 1005 22.644.727,54 € 
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Anexo II 
Sinistralidade Histórica dos Acidentes de Trabalho 

 

  2017 2018 2019 2020 

  
Nº 

Absentismo 
Nº 

Absentismo 
Nº 

Absentismo 
Nº 

Absentismo 
acidentes acidentes acidentes acidentes 

IPP<30% 1 108 0 0 0 0 0 0 

ITA 39 1561 43 1463 30 1177 20 353 

ITP 0 0 0 0 1 0 1 0 

Nenhuma 91 0 59 0 74 0 26 0 

Total 130 1561 102 1463 105 1177 47 353 

DADOS ATÉ 10/9/2020 
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Anexo III – Modelo de declaração 
 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º] 
 
1 - ___________________________ (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal de 

(1) __________________________  (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, 
números de identificação fiscal e sedes), adjudicatário(a) no procedimento de“………………..” (designação ou referência ao 
procedimento em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em nenhuma das 
situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos: 

 
 
2 - O declarante junta em anexo [ou indica ___________________como endereço do sítio da Internet onde podem ser consultados (3)] 

os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do 
n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

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

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da 
sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

 
[Local e data] 
 
[assinatura (5)]. 
 

 
 
 
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(3) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 
(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 
(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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Anexo IV 
Relatório Anual da Atividade do Serviço de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho 
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Anexo V – Modelo de garantia bancária 

 
“Garantia Bancária” 

 
Ao Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE: 
Largo Senhora 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 nº ________ para o fornecimento de _________, 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, ao Hospital do Espírito 

Santo de Évora, EPE, 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)] 
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Anexo VI – Modelo de seguro-caução 
 

A ________________ (companhia de seguros), com sede em ________________ (morada) presta a favor do 
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE, 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 o Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE, vai outorgar e que tem por objecto o 
fornecimento de ____________ ao abrigo do Concurso Público ____________, 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 do 
Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE, sem que estes tenha 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 respectivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor ao Hospital do Espírito Santo de Évora, EPE, quaisquer excepções 
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)] 

 
 
 




