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PROGRAMA DO CONCURSO 
SECÇÃO I  

 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º  

 Objeto do Contrato 

O presente procedimento tem como objeto a celebração de contrato para aquisição de 

dispositivos médicos - Oftalmologia, de acordo com as condições e especificações previstas no 

presente Caderno de Encargos e no seu Anexo I. 

 

Artigo 2.º  

 Órgão Competente 

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

Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora. 

 

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

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

07 de fevereiro, publicado a 20 de fevereiro na 1.ª série do Diário da República. 

 

Artigo 3.º  

 Procedimento de Contratação 

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

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

de janeiro, na atual redação. 

 

Artigo 4.º  

 Júri 

O procedimento é conduzido por um júri, composto por elementos a designar pelo órgão 

competente para a decisão de contratar. 

 

Artigo 5.º  

 Peças do Procedimento 

O processo do procedimento é composto pelas seguintes peças: 

a) O presente programa do concurso; 

b) O caderno de encargos; 

c) Lista de bens e quantidades (Anexo I); 

d) Anúncios. 

 

Artigo 6.º  

 Constituição do Objeto e Lotes 

1. O presente procedimento para Aquisição de Dispositivos Médicos - Oftalmologia é 

constituído por 25 (vinte e cinco) lotes. 
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2. O concorrente não está obrigado a apresentar proposta a todos os lotes constituintes do 

procedimento, no entanto, está obrigado a apresentar proposta a todas as posições 

constituintes do lote a que concorre, sob pena de exclusão da proposta ao lote onde se 

verifica a violação. 

 

3. Os atos e decisões relativos a cada lote são independentes e não prejudicam a validade e 

eficácia das decisões efetuadas sobre cada um dos lotes ou a respetiva tramitação. 

 

4. O concorrente terá de concorrer e ficar admitido a todas as posições do lote, sob pena de 

exclusão da proposta ao lote. 

 

Artigo 7.º  

 Preço Base 

1. O preço base do procedimento é de 1.840.201,40€ (um milhão oitocentos e quarenta mil 

duzentos e um euros e quarenta cêntimos), que corresponde ao somatório da 

multiplicação do preço unitário pelas quantidades previstas no mapa de quantidades do 

Anexo I do Caderno de Encargos, tendo em consideração os consumos para 2022, 2023, 

2024 e 2025. 

 

2. O preço global do procedimento é decomposto do seguinte modo: 

 De 01/03/2022 até 28/02/2023: montante máximo de 613.400,47 €; 

 De 01/03/2023 até 29/02/2024: montante máximo de 613.400,47 €; 

 De 01/03/2024 até 28/05/2025: montante máximo de 613.400,47 €. 

 

3. Preços ao lote propostos superiores aos fixados no mapa de quantidades (Anexo I) são 

motivo de exclusão da proposta. 

 

4. Os concorrentes só podem apresentar preços até 2 (duas) casas decimais.  

 

Artigo 8.º  

 Consulta das Peças do Procedimento 

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 9.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. 
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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 10.º  

 Impedimentos 

Sem prejuízo do disposto no artigo n.º 55-A do CCP, não podem ser concorrentes ou integrar 

qualquer agrupamento as entidades relativamente às quais se verifique alguma situação 

prevista no artigo n.º 55.º do CCP. 

 

SECÇÃO II – PROPOSTA 
 

Artigo 11.º  

 Prazo e Modo de Apresentação de Propostas 

1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até às 

18h00m inclusive, do 30.º dia a contar da data do envio do anúncio ao Serviço de 

Publicações Oficiais das Comunidades Europeias.  

 

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

eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante e deverá estar assinada em cumprimento do 

disposto no Decreto-lei n.º 88/2009 de 09 de abril e na Lei n.º 96/2015 de 17 de agosto. A 

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

eletrónicos que constituem a proposta. 

 

3. A mera assinatura eletrónica de ficheiros de agregação ou desagregação de documentos 

(ex. “pdf.” e/ou “zip.”) ou equivalentes, que contenham vários documentos, não será 

admissível. Assim, devem os concorrentes assinar individualmente todos os documentos 

constituintes do ficheiro, nos termos do número anterior. 

 

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

função e poder de assinatura deve o concorrente submeter na plataforma o documento 

eletrónico oficial indicando o poder de representação e assinatura do assinante, 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 
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existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou 

respetivos representantes. 

 

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

poderes para o obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a 

procuração que confira a este esse efeito, devidamente legalizada. 

 

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

 

 

Artigo 12.º  

 Requisitos a que deve obedecer a proposta 

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

riscadas, sempre em letra datilografada ou processada informaticamente de tamanho não 

inferior a 11 pt. 

 

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

ser assinada pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que devem 

ser juntos à proposta os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus 

membros ou, não existindo representante comum, deve ser assinada por todos os seus 

membros ou respetivos representantes. 

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

eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante e deverá estar assinada em cumprimento do 

disposto na Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto. 

 

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

função e poder de assinatura deve o concorrente submeter na plataforma eletrónica o 

documento eletrónico oficial indicando o poder de representação e assinatura do 

assinante. 

 

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

poderes para o obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a 

procuração que confira a este esse efeito, devidamente legalizada. 

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

 

 

Artigo 13.º  

 Esclarecimentos, Retificações e Alteração das Peças do Procedimento 

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 
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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 14.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) 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) Declaração de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos conforme o modelo no 

Anexo II do Caderno de Encargos; 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
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c) Preço unitário por lote, sem I.V.A.; 

d) Taxa do I.V.A., quando aplicável; 

e) Prazo de entrega em dias corridos; 

f) Declaração de colocação do material à consignação em conformidade com o solicitado 

no artigo 12.º do Caderno de Encargos; 

g) As fichas técnicas com as caraterísticas dos dispositivos médicos a que concorre, assim 

como Brochuras, Catálogos ou quaisquer outros documentos que o concorrente 

considere relevantes para apreciação da proposta. São aceites, nesta alínea, 

documentos em língua inglesa, língua espanhola e língua francesa; 

h) Apresentar o número de CDM, de acordo com o Despacho n.º 2945/2019 de 19 de 

março (Nota: se à data de apresentação de proposta o concorrente não dispuser do número de 

CDM dos respectivos artigos a que concorre pode utilizar a prorrogativa prevista no n.º 3 do 

Despacho n.º 2945/2019, ou seja, apresentar a Certidão do INFARMED que ateste a existência de 

procedimento de codificação em curso nas situações em que o dispositivo não esteja ainda 

disponível na respetiva base de dados e a autorização do INFARMED para o exercício de 

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

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

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

 

3. O preço não inclui I.V.A., devendo ser indicado em algarismos e por extenso, e em caso de 

divergência, os últimos prevalecem sobre os indicados em algarismos.  

 

4. O concorrente e/ou agrupamento fica obrigado a manter a sua proposta durante um 

período de 66 (sessenta e seis) dias contados da data limite fixado para apresentação das 

propostas. 

 

Artigo 15.º  

 Propostas Variantes 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes. A sua apresentação é motivo de 
exclusão da proposta. 
 

Artigo 16.º  

 Amostras  

 

1. Se solicitado pelo Júri do procedimento, os concorrentes podem ser convidados a enviar 

amostras dos bens que constam da sua proposta. 

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

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

 

2. As amostras deverão ser enviadas por correio ou através de transportadora, em invólucro 

opaco e fechado, dirigido ao Serviço de Aprovisionamento – Compras, HESE, E.P.E., Largo 

Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora, fazendo referência à designação e número do 

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

premissa é motivo de exclusão da proposta. 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
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3. A Entidade Adjudicante não considera como válidas, para análise, amostras entregues 

noutros serviços que não o Serviço de Aprovisionamento – Compras. 

 

4. As amostras apresentadas não serão devolvidas aos concorrentes após conclusão do 

procedimento, sendo consideradas como parte integrante do contrato. 

 

SECÇÃO III – ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS 
 

Artigo 17.º  

 Apreciação das Propostas 

1. O júri elaborará um relatório preliminar fundamentado sobre a análise das propostas, 

ordenando-as, de acordo com o critério de adjudicação do artigo 21.º do presente 

Programa do Concurso. 

 

2. Deve, no mesmo relatório, o júri propor a exclusão das propostas cuja análise revele 

alguma das situações previstas no n.º 2 do artigo 70.º do CCP e dos n.ºs 2 e 3 do artigo 

146.º do mesmo código. 

 

3. 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. 

 

Artigo 18.º  

 Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes 

1. Os concorrentes obrigam-se a prestar relativamente às respectivas propostas e a todos os 

documentos que as instruam os esclarecimentos que o júri do concurso considere 

necessários para efeitos da sua análise e avaliação. 

 

2. Informa-se que a entidade adjudicante reserva-se ao direito de solicitar amostras ou 

apresentação durante o período de análise das propostas em caso de dúvida relativamente 

ao bem apresentado em proposta. 

 

3. O incumprimento às solicitações a que se refere o ponto 1, no prazo concedido para o 

efeito, determina a exclusão da proposta. 

 

Artigo 19.º  

 Audiência Prévia 

1. O júri do concurso deve, antes de proferida a decisão final de adjudicar e para elaborar o 

relatório final, proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes. 

 

2. Os concorrentes têm 5 (cinco) dias úteis, após a notificação do relatório preliminar, para se 

pronunciarem. 
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Artigo 20.º  

 Critério de Adjudicação 

1. O critério no qual se baseará a apreciação das propostas, será o do: 

a. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa na 

modalidade “avaliação do preço”, atendendo o mais baixo preço apresentado para os 

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; 

b. O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa na 

modalidade “melhor relação qualidade – preço”, para os restantes lotes, atendendo ao 

seguinte modelo de avaliação das propostas, que considera dois fatores elementares e 

respetivos coeficientes de ponderação: 

 
 

a. Fator Preço, com a ponderação de 60 % considerando o preço mínimo do lote e o 

preço base do lote e tendo em conta a seguinte fórmula matemática: 

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

 

 

em que: 

 Vp = Pontuação (0 a 100 pontos); 

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

quantidade prevista (Anexo I do Caderno de Encargos); 

 Pp = Preço proposto ao lote - 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. 

 

 Fator Adequação Técnica e Funcional - com a ponderação de 40 %, avaliado numa 

escala de pontuação (0 a 100 pontos), com um conjunto ordenado de atributos 

suscetíveis de serem propostos e que permitirão a atribuição de pontuações 

parciais, para os artigos abaixo mencionados. 

 

Para os artigos do: 

 

 : 

 

Lote 1: 

 Subfator 1 (posição 2) - Índice Refrativo da lente: 

 < 1.46  - 20 pontos; 

 ≥ 1,46 – 0 Pontos. 
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 Subfator 2 (posição 2) – Material da Lente: 

 100% Hidrofilico – 20 pontos; 

 Misto ou outro – 0 pontos. 

 

 Subfator 3 (posição 3) – Hapticos 

 

 Hapticos em C e fenestrado – 20 pontos; 

 Outros – 0 pontos; 

 

 Subfator 4 (posição 3) – Asfericidade 

 

 Asfericidade Neutra – 20 pontos; 

 Outro – 0 pontos. 

 

 Subfator 5 (posição 3) – Filtro UV 

 Sem Bloqueio - 20 pontos; 

 Com bloqueio – 0 pontos; 

 

 
Lote 2: 

 Subfator 1: Bordo da lente: 

 Se apresenta retificação dos bordos em 360◦ – 30 pontos; 

 Se não apresenta retificação dos bordos em 360◦  – 0 pontos. 
 

 Subfator 2: Opacificação secundaria da cápsula posterior: 

 Evidência de menor opacificação da cápsula posterior – 30 pontos; 

 Evidência de maior opacificação da cápsula posterior – 0 pontos. 
 

 Subfator 3: Nº de conjunto de peças de mão: 

 Evidência de 2 conjuntos de peças de mão adicionais – 20 pontos; 

 Sem evidência de 2 conjuntos de peças de mão adicionais – 0 pontos; 

 

 Subfator 4: Lente em material acrílico hidrofóbico: 

 100% Hidrofóbico – 20 pontos; 

 0% Hidrofóbico – 0 pontos.  

 
Lote 3: 

 Subfator 1: O mesmo equipamento permite realizar facoemulsificação e 
vitrectomia, com a mesma cassete: 

 Permite – 40 pontos; 

 Não permite – 0 pontos. 
 

 Subfator 2: Nº de cortes: 

 Até 5.000 – 20 pontos; 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
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 < a 5.000 – 0 pontos. 
 

 Subfator 3: Tipos de filtros do equipamento: 

 Filtro verde, âmbar e amarelo – 40 pontos;  

 Com 2 filtros (verde, amarelo ou âmbar) – 15 pontos; 

 Sem Filtro verde, âmbar ou amarelo – 0 pontos. 
 

 

Lote 5: 

 Subfactor 1: Estabilidade sobre a superfície ocular: 

 Se apresenta – 100 pontos; 

 Se não apresenta – 0 pontos. 
 

 

2. Cada lote será adjudicado apenas a um concorrente. 
 
3. Em caso de empate, o fator de desempate: 
 

a. Para os lotes 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 a 25 

será: 

 O da proposta que apresente o menor prazo de entrega para os bens, em dias 

corridos; 

 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 

 
b. Para os restantes lotes; 

 Será adjudicada a proposta que obtiver a melhor pontuação no fator preço; 

 Caso o empate subsista será adjudicada a proposta que obtiver a melhor 

pontuação no fator qualidade; 

 Supletivamente, e mantendo-se o empate, será adjudicada a proposta com o 

menor prazo de entrega, em dias corridos; 

 Em último caso, mantendo-se a situação de empate, 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 21.º  

 Leilão Eletrónico 

Não haverá lugar a leilão eletrónico. 
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SECÇÃO IV – ADJUDICAÇÃO 
Artigo 22.º  

 Notificação da Decisão de Adjudicação 

Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar notificar todos os concorrentes da 

decisão tomada, remetendo-lhes o relatório final de análise das propostas, mediante recurso 

da Plataforma Eletrónica Vortalnext. 

 

Artigo 23.º  

 Adjudicação da Proposta Apresentada por 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, 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. 

 

SECÇÃO V – HABILITAÇÃO 
 

Artigo 24.º  

 Documentos de Habilitação 

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

da Plataforma Eletrónica Vortalnext, deve apresentar os seguintes documentos de 

habilitação: 

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

do artigo 81.º do CCP); 

b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas 

b), d), e) e h) do artigo 55.º do CCP; 

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

(nome completo, número de identificação civil e data de validade), registo criminal e 

respetiva procuração, se aplicável; 

d) Certidão permanente; 

e) Registo criminal da empresa; 

f) Certidão comprovativa do registo on‐line de dispositivos emitida pelo INFARMED deverá 

conter os produtos adjudicados, nos termos do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 145/2009, 

de 17 de junho; 

g) Comprovativo de pagamento da taxa de comercialização regularizado sobre os 

dispositivos médicos, conforme o Decreto-lei nº 312/2002, de 20 de dezembro alterado 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/LEGISLACAO/LEGISLACAO_FARMACEUTICA_COMPILADA/TITULO_V/TITULO_V_CAPITULO_IV/135_DL_312_2002_2ALT.pdf


 

 

 

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 

17 
 

pelos artigos 155º da Lei nº 3-B/2010, de 28 de abril (OE 2010) e 176º da Lei 66-B/2012, 

de 31 de dezembro (OE 2013); 

h) Nos casos em que o Adjudicatário tenha feito uso da prorrogativa prevista no n.º 3 do 

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

motivo de caducidade da adjudicação). 

 

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

mensagem na Plataforma Eletrónica Vortalnext utilizada pela Entidade Adjudicante. Caso 

os documentos não venham em língua portuguesa, deve o Adjudicatário fazê-los 

acompanhar de tradução devidamente legalizada.  

 

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

Adjudicatário pode, em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à 

Entidade Adjudicante o endereço do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem 

como a informação necessária a essa consulta, desde que os referidos sítio e documentos 

dele constantes estejam redigidos em língua portuguesa. 

 

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

levar à caducidade da adjudicação, a Entidade Adjudicante concede um prazo de 5 (cinco) 

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

 

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

diversos membros do agrupamento devem apresentar os documentos referidos na alínea 

a) e b) do n.º 1 do presente artigo, bem como os documentos referidos na Portaria n.º 

372/2017 de 14 de dezembro, caso a atividade por esse membro desenvolvida requeira a 

titularidade dos referidos alvarás, licenças e autorizações. 

 

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

de habilitação pela Entidade Adjudicante com indicação do dia em que ocorreu essa 

apresentação e os documentos da habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão 

disponibilizados, para consulta de todos os concorrentes, na Plataforma Eletrónica 

Vortalnext. 

 

Artigo 25.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, se o preço 

contratual do lote ou lotes adjudicados perfizer um preço contratual igual ou superior a 

500.000,00 €. 

 

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.  

 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/
http://www.dre.pt/pdf1s/2010/04/08201/0006600384.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/TAXAS/Lei%20do%20OE%20para%202013.pdf
http://www.infarmed.pt/portal/page/portal/INFARMED/TAXAS/Lei%20do%20OE%20para%202013.pdf


 

 

 

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 

18 
 

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. 

 

Artigo 26.º  

 Modo de Prestação da Caução 

1. A caução pode ser prestada mediante garantia bancária (Anexo I), ou por seguro-caução 

(Anexo II) ou por depósito (Anexo III) em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 

Estado, 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 (noventa) % 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. 

 

4. Se o Adjudicatário optar por prestar seguro-caução, 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 sobre 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. 

 

SECÇÃO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 27.º  

 Redução do Contrato a Escrito 

O contrato será reduzido a escrito mediante a elaboração de um clausulado em suporte 

informático com aposição de assinaturas eletrónicas. 
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Artigo 28.º  

 Despesas de Preparação e Elaboração da Proposta 

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

do concorrente. 

 

Artigo 29.º  

 Legislação Aplicável 

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

regime previsto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008 de 

29 de janeiro, na atual redação. 

 

Artigo 30.º  

 Tribunal de Contas 

O contrato produz efeitos materiais desde a data da sua celebração, salvo quanto aos seus 

efeitos financeiros, os quais só se produzirão a partir da notificação da decisão de visto do 

Tribunal de Contas em sede de fiscalização prévia, se aplicável. 
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CADERNO DE ENCARGOS 
 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 
 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º  

 Objeto do Contrato 

1. O presente procedimento tem como objeto a celebração de contrato para aquisição de 

dispositivos médicos - Oftalmologia, à consignação, de acordo com as condições e 

especificações previstas no presente Caderno de Encargos e no seu Anexo I. 

 

2. As quantidades definidas pelo Contraente Público, no Anexo I do Caderno de Encargos, são 

meramente indicativas e tiveram em consideração os consumos realizados durante o ano 

2021. Caso, existam circunstâncias impostas pela tutela que impliquem a diminuição da 

atividade, ou por força do cumprimento com a lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro, na redação 

atual, o Contraente Público reserva-se ao direito de ajustar no âmbito do objeto do 

procedimento as quantidades, desde que não ultrapasse os valores contratuais previstos, 

sem haver lugar a qualquer indemnização. 

 

Artigo 2.º  

 Prazo de Vigência 

1. O objeto do procedimento tem o seu início a 01/03/2022 até 28/02/2023, com 

possibilidade de prorrogação conforme o número seguinte. 

 

2. Havendo acordo expresso entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado, sendo 

reduzido a escrito, mediante comunicação ao Co-contratante num prazo não superior a 30 

(trinta) dias. O contrato prorrogar-se-á para os seguintes períodos:  

 De 01/03/2023 a 29/02/2024; 

 De 01/03/2024 a 28/02/2025. 

  

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

cabimento orçamental atribuído aquando a aprovação do Orçamento para 2022. 

 

Artigo 3.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.  

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


 

 

 

TELEFONE: 266 740 100 | FAX: 266 701 821 

GERAL@HEVORA.MIN-SAUDE.PT | WWW.HEVORA.MIN-SAUDE.PT 

LARGO SENHOR DA POBREZA, S/N - 7000-811 ÉVORA 

ENTIDADE PÚBLICA EMPRESARIAL | MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE ÉVORA 

SOB O N.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | CAPITAL ESTATUTÁRIO: 40.280.000,00 EUROS 

21 
 

 

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. 

 
3. O preço contratual deve também incluir a isenção de quantidades mínimas de aquisição. 

 

Artigo 4.º  

 Preço Base 

1. O preço base do procedimento é de 1.840.201,40€ (um milhão oitocentos e quarenta mil 

duzentos e um euros e quarenta cêntimos) que corresponde ao somatório da 

multiplicação do preço unitário pelas quantidades previstas no mapa de quantidades do 

Anexo I do Caderno de Encargos, tendo em consideração os consumos para 2022, 2023, 

2024 e 2025. 

 

2. O preço global do procedimento é decomposto do seguinte modo: 

 De 01/03/2022 até 28/02/2023: montante máximo de 613.400,47 €; 
 De 01/03/2023 até 29/02/2024: montante máximo de 613.400,47 €; 

 De 01/03/2024 até 28/05/2025: montante máximo de 613.400,47 €. 

 

3. Preços ao lote propostos superiores aos fixados no mapa de quantidades (Anexo I) são 

motivo de exclusão da proposta. 

 

4. Os concorrentes só podem apresentar preços até 2 (duas) casas decimais.  

 

Artigo 5.º  

 Aspetos Submetidos à Concorrência 

1. Nos termos do n.º 3 e 4 do artigo 42.º do CCP, o aspeto submetido à concorrência é o 

preço, conforme definido no artigo 20.º do Programa do concurso. 

 

2. O preço base do procedimento, incluindo todas as prestações que constituem o objeto de 

aquisição é de 1.840.201,40 €. 

 
3. O preço base por lote é o fixado no mapa de quantidades do Anexo I do Caderno de 

Encargos. Preços superiores ao fixado é motivo de exclusão da proposta. 

 

Artigo 6.º  

 Aspetos Não Submetidos à Concorrência 

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

propostas, e como eventuais futuros Co-contratantes, garantir, sem encargos adicionais para o 
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Contraente Público, a totalidade dos aspetos não submetidos à concorrência referidos no 

Clausulado Técnico do presente Caderno de Encargos. 

 

 

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. 

 

 

CAPÍTULO II – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
 

SECÇÃO I – OBRIGAÇÕES DO CO CONTRATANTE 
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Artigo 8.º  

 Obrigação Principal do Co Contratante 

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

Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o Co-

contratante as seguintes obrigações principais:  

a) Fornecer ao Contraente Público os bens e os serviços previstos no presente Caderno de 

Encargos;  

b) Fornecer os bens e a prestar os serviços conforme as normas legais vigentes aplicáveis 

ao exercício da atividade; 

c) Entregar os bens objeto do contrato em perfeitas condições de serem utilizados para os 

fins a que se destinam; 

d) Responsabilizar-se por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do contrato 

que existam no momento em que os bens lhe são entregues; 

e) O Co-contratante deverá facultar ao Contraente Público a informação relevante à 

verificação da qualidade dos serviços prestados.  

 

2. O Co-contratante fica obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e 

informáticos que sejam necessários e adequados, bem como ao estabelecimento de um 

sistema de organização, necessário para perfeita e completa execução das tarefas da sua 

responsabilidade. 

 

Artigo 9.º  

 Responsabilidade Extra Contratual 

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 

actos 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, às cauções 

e, finalmente, os restantes bens do Co-contratante. 

 

Artigo 10.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 falhas, dentro 

de um prazo razoável, não superior a 10 (dez) dias. 

 

2. O número anterior não será aplicado quando o cumprimento da obrigação contratual se 

tenha tornado impossível ou o Contraente Público tenha perdido o interesse pela mesma. 
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Artigo 11.º  

 Objeto Dever do Sigilo 

1. O Co-contratante deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 

não técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Público, 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 adjudicatário ou 

que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a 

pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

 

SECÇÃO II – OBRIGAÇÕES DO CONTRAENTE PÚBLICO 
 

Artigo 12.º  

 Libertação da Caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato, nos termos das peças do procedimentos, pode ser executada pelo Contraente 

Público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer 

importâncias resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo 

Co-contratante das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de 

penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na 

lei. 

 

2. A resolução do contrato pelo Contraente Público não impede a execução da caução, desde 

que para isso haja motivo. 

 

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o 

Co-contratante na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa 

mesma execução, no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação do Contraente Público 

para esse efeito. 

 

4. Quando não haja a renovação da caução nos termos do número anterior, pode o 

Contratante Público resolver o contrato a título sancionatório, nos termos da alínea g) do 

n.º 1 do artigo 333.º do CCP.  

 

5. A caução prestada pelo concorrente a quem venha a ser adjudicado o objeto do contrato 

responderá pelo cumprimento pontual das obrigações que o Co-contratante assume, sem 

prejuízo das indemnizações legais que o Estado venha a ter direito pelos prejuízos que daí 

lhe advenham. 
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6. A liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das 

obrigações contratuais ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados após o cumprimento 

das obrigações do Co-contratante, nos termos do n.º 3 do artigo 295.º do CCP. 

 

Artigo 13.º  

 Faturação 

1. O Contraente Público não concederá qualquer adiantamento de preço por conta de 

prestações a realizar ou atos preparatórios ou acessórios das mesmas. 

 

2. A fatura deverá ser emitida mensalmente e enviada para o Serviço da Aprovisionamento - 

Stock, devendo incluir a seguinte informação: 

a) O número da Nota de Encomenda e o número de compromisso; 

b) Listagem detalhada com indicação dos bens entregues (com indicação do código e da 

designação constante no anexo I) e do respetivo preço unitário; 

c) Valor do I.V.A., se aplicável; 

d) Valor global da encomenda. 

 

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

Encargos. 

 

4. Nas situações em que as faturas não apresentem os dados conforme referidos no n.º 2, o 

Co-contratante não poderá reclamar ao Contraente Público o respetivo pagamento. 

 

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

faturas, deve esta comunicar ao Co-contratante por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando o Co-contratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à 

emissão de Nota de Crédito.  

 

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos números anteriores, as 

faturas são pagas através de transferência bancária para o IBAN indicado pelo Co-

contratante. 

 

Artigo 14.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, 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. 
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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 15.º  

 Atrasos nos Pagamentos 

1. Salvo se o atraso não 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. 

 

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. 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 previstos no 

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 artigo 327.º do 

mesmo código. 

 

CAPÍTULO III – PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 
 

Artigo 16.º  

 Penalidades Contratuais 

1. Em caso de rutura de stock para a entrega dos bens o Co-contratante fica obrigado a 

informar e a justificar o motivo ao HESE, E.P.E..  

 

2. O incumprimento do contrato de prazos de entrega por parte do Co-contratante, confere 

ao Contraente Público o direito de adquirir no mercado bens (quando aplicável) idênticos 

para satisfação de necessidades urgentes e de debitar ao Co-contratante as diferenças de 

preço para mais que se venham a verificar. 

 

3. Pelo incumprimento dos prazos estabelecidos, o Contraente Público pode exigir ao 

Co-contratante o pagamento de uma pena pecuniária, nos seguintes termos:  
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a) Sofrerá uma penalização de 1% do valor da encomenda, por cada dia de atraso, até ao 

limite de 20%, cujo valor reverterá a favor do Contraente Público. 

b) E no caso do Contraente Público se vir forçado a adquirir o bem a um outro fornecedor, 

por falha imputável ao Co-contratante, o mesmo fica responsável pelo pagamento 

pecuniário do montante equivalente à despesa inerente. 

 

4. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Contraente Público 

exija uma indemnização pelo dano causado. 

 

5. As penalidades serão aplicadas por dedução do respetivo montante no pagamento da 

fatura subsequente ou por emissão de nota de crédito, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 

corridos. 

 

6. Aplicação das penas pecuniárias terá como limite máximo, os mencionados no artigo 329.º 

do CCP. 

 

Artigo 17.º  

 Resolução do Contrato pelo Contraente Público 

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

Público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Co-contratante violar 

de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente 

nos seguintes casos:  

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

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

Co-contratante; 

b) Quando houver atraso na execução das obrigações decorrentes do objeto de contrato e 

no cumprimento do prazo de entrega; 

c) Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo Contraente 

Público, ou seja, quando se verifique 5 (cinco) situações não consecutivas de 

incumprimento;  

d) Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades. 

 

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

enviada ao Co-contratante. 

 

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

será o montante respetivo deduzido das quantias devidas. 

 

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

devidamente fundamentado, e mediante o pagamento ao Co-contratante de justa 

indemnização decida por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 
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Artigo 18.º  

 Resolução do Contrato pelo Co Contratante 

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

 

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

prestações já realizadas pelo Co-contratante, cessando, porém, todas as obrigações deste 

ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP. 

 

 

Artigo 19.º  

 Suspensão da Execução do Contrato 

1. 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. 

 

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

artigo 298.º do CCP. 

 

Artigo 20.º  

 Força Maior 

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

impedida de cumprir as obrigações assumidas no contrato. 

 

2. Para os efeitos do número anterior, considera-se caso de força maior, nomeadamente: 

a) Atos de guerra ou de subversão; 

b) Radiações atómicas, ciclones; tremores de terra, fogo, explosão, raios, inundações 

catastróficas que diretamente afetem as instalações ou a capacidade produtiva das 

partes. 

 

3. A parte que invocar casos 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. 

 

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

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. 

 

5. 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. 
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6. 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 no n.ºs 1 e 2. 

 

7. A ocorrência de um caso de força maior poderá dar lugar à resolução do contrato, caso a 

impossibilidade de cumprimento se torne definitiva ou se se revelar excessivamente 

onerosa para o Contraente Público. 

 

Artigo 21.º  

 Direitos da Propriedade Inteletual e Industrial 

1. São inteiramente da responsabilidade do Co-contratante os encargos ou a responsabilidade 

civil decorrentes da incorporação em qualquer dos bens objeto do contrato, ou da 

utilização nesses mesmos bens, de elementos de construção, de hardware, de software ou 

de outros que respeitem a quaisquer patentes, licenças, marcas, desenhos registados e 

outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos. 

 

2. Se o Contraente Público vier a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato 

ou na posterior utilização dos bens objeto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no 

número anterior, terá direito de regresso contra o Co-contratante por quaisquer quantias 

pagas, seja a que título for. 

 

CAPÍTULO IV – CAUÇÃO 
 

Artigo 22.º  

 Execução da Caução 

1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato, nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelo Contraente 

Público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer 

importâncias resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo 

Co-contratante das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de 

penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na 

lei.  

 

2. A resolução do contrato pelo Contraente Público não impede a execução da caução, desde 

que para isso haja motivo. 

 

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o Co-

contratante na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa 

mesma execução, no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação do Contraente Público 

para esse efeito.  
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4. Quando não haja a renovação da caução nos termos do número anterior, pode o 

Contratante Público resolver o contrato, a título sancionatório, nos termos da alínea g) do 

n.º 1 do artigo 333.º do CCP.  

 

5. A caução prestada pelo concorrente a quem venha a ser adjudicado o objecto do contrato 

responderá pelo cumprimento pontual das obrigações que o Co-contratante assume. 

 

 

 

CAPÍTULO V – SUSPENSÃO E EXTINÇÃO DO CONTRATO 
 

Artigo 23.º  

 Caducidade 

O Contrato de Concessão caduca no termo do respectivo prazo, extinguindo-se nessa data as 

relações contratuais entre as partes. 

 

Artigo 24.º  

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

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

caso os bens constantes deste procedimento venham a ser co contratados em novo 

procedimento no âmbito da realização de um Acordo Quadro pela Central de Compras dos 

SPMS, E.P.E., e a sua aquisição venha a ser tornada obrigatória para as entidades abrangidas 

pelo Serviço Nacional de Saúde, mediante publicação de despacho de obrigatoriedade para 

aquisição pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado da Saúde. 

 

CAPÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 25.º  

 Revisão de Preços 

Não é permitida a revisão dos preços propostos, em circunstância alguma, durante a execução 

do contrato. 

 

Artigo 26.º  

 Subcontratação e Cessão da Posição Contratual 

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

 

Artigo 27.º  

 Notificações e Comunicações 

1. As notificações e comunicações entre as partes relativas à fase de execução do contrato 

devem ser efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão escrita 

e eletrónica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta registada 
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com aviso de receção devendo ser endereçadas para as moradas indicadas no contrato e 

presumindo-se efetuadas nas seguintes condições: 

 

TRANSMISSÃO DATA DE EFETIVIDADE 

Meios eletrónicos 

Presume-se efetuada no momento em que o destinatário aceda ao específico 

correio enviado para a sua caixa postal eletrónica ou no momento em que o 

destinatário aceda ao específico correio enviado para a sua conta eletrónica 

aberta junto da plataforma informática disponibilizada pelo sítio eletrónico 

institucional do órgão competente. 

Telefax 

Presume-se efetuada na data de emissão, servindo de prova a cópia da 

remessa com a menção de que a mensagem foi enviada com êxito (com data, 

hora e n.º de telefax do recetor). 

Carta registada com 

aviso de receção 

Presume-se efetuada no 3.º dia útil posterior ao registo ou no 1.º dia seguinte 

a esse, quando esse dia não seja útil. 

 

2. As notificações e as comunicações que tenham como destinatário o Contraente Público 

regem-se nos termos do n.º 2 do artigo 469.º do CCP. 

 

3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

 

Artigo 28.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. 

 

Artigo 29.º  

 Contagem dos Prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 

feriados, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 471.º do CCP. 

 

Artigo 30.º  

 Execução do Contrato 

O Contraente Público e o Co-contratante encontram-se obrigados a atuar de boa-fé durante a 

execução do contrato e a não exercer os direitos nele previstos, ou na lei, de forma abusiva. 

 

Artigo 31.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 
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regulamentação do contrato aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos 

aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atua. 

 

Artigo 32.º  

 Gestor do Contrato 

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A do CCP, o Contraente Público deve 

designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução 

deste. 

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. 

 

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 
 

CAPÍTULO I – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Artigo 1.º  

 Âmbito 

O presente contrato tem como objecto principal a aquisição de dispositivos médicos - 

Oftalmologia para o tratamento de doentes, no serviço de hemodinâmica. 

 

 

CAPÍTULO II – CLÁUSULAS TÉCNICAS 
 

Artigo 2.º 

Cláusulas Técnicas 

1. De acordo com o objeto do contrato pretende-se a Aquisição de Dispositivos Médicos para 

a cirurgia de Oftalmologia. O não cumprimento das especificações implica a exclusão da 

proposta. 

2. Os bens propostos devem observar os requisitos mínimos definidos nas cláusulas técnicas, 

nomeadamente: 

 

Lote 1: 

 
a.  Posição 1 - Consumíveis para Facoemulsificação por micro incisão coaxial com corte 

≤ 2mm (preço por cirurgia, sem lente): 
 

i. Deve incluir agulha de Facoemulsificação de micro incisão; 
 

b. Posição 2 - Lente intraocular Hidrofilica para facoemulsificação para incisão ≤ 2mm: 
 

i. Lente monobloco com material Hidrófilico 
ii. Asférica, acrílica e sem filtro azul; 

iii. O concorrente tem que obrigatoriamente apresentar na sua proposta as 
potências (dioptrias) disponíveis de lentes (após a adjudicação não poderá 
adicionar outras potências/dioptrias). 

 
c. Posição 3 - Lente intraocular Hidrofóbica para facoemulsificação para incisão ≤ 

2mm: 
 

i. Lente monobloco com material hidrofóbico; 
ii. Asférica, acrílica e sem filtro azul; 

iii. Lente pré carregada 
iv. O concorrente tem que obrigatoriamente apresentar na sua proposta as 

potências (dioptrias) disponíveis de lentes (após a adjudicação não poderá 
adicionar outras potências/dioptrias). 
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d. Posição 4 - Trouxa para Facoemulsificação  <= 2MM composta por: 
 

i. 1 – Cistótomo de Irrigação 27G x5/8”; 
ii. 1 – Faca Standard 20º      

iii. 1 – Campo Oftálmico c/ 2 bolsas (15 x 30 cm) 150 x 190 cm 
iv. 1 – Cânula de Hidrodissecção 25 x 7/8”, 9mm 
v. 1 – Cobertura de Mesa 152 x 152 cm; 

vi. 1 – Seringa 3P com L/L de 5ml; 
vii. 1 – Seringa 3P de 3ml; 

viii. 1 – Seringa 3P de 1ml; 
ix. 1 – Taça redonda de 120 ml; 
x. 3 - Toalhetes 43 X 3 cm; 

xi. 2 – Mangas para Cadeira 80 x 35 cm; 
xii. 1 – Penso Ocular 56 X 70 mm; 

xiii. 5 – Compressas TNT 10 X 10 cm 4C; 
xiv. 1 – Microesponjas de celulose (10 unidades); 
xv. 1 – Cânula de Camara anterior 27 G x 7/8” angulada a 35º; 

xvi. 1 – Faca Trapezoidal graduada 1,5 – 2,0 mm; 
xvii. 1 – Protetor Ocular Universal; 

xviii. 1 – Batas cirúrgicas standart tamanho XL; 
xix. 1 – Batas cirúrgicas standart tamanho L. 

 
 
 

e. O equipamento para facoemulsificação por micro incisão coaxial para o lote 1 tem 
que ter as seguintes características: 
 

i. Equipamento com cassete com sistema dinâmico de estabilização de câmara; 
ii. Bomba Venturi (bomba de vácuo); 

iii. Com sistema de pressão positivo; 
iv. Micro Incisão coaxial ≤ 1,8 mm. 

 

f. Adicionalmente, o adjudicatário deverá colocar os seguintes equipamentos: 
 

 Um Laser Yag/SLT com as seguintes características: 
 

  Modo YAG Modo SLT 

Fonte Laser Q-Switched Nd: YAG Frequência Dobrada Q-Switched ND: YAG 

Comprimento de 

onda 1064nm 
532nm 

Energia 
0,3mL - 10mJ por impulso 

0,3 - 2,0mJ por impulso, continuamente variável 

em incrementos de 0,1 

Duração do pulso 3ns (nanosegundos) 3ns (nanosegundos) 

Burst Mode 
1, 2 ou 3 pulsos por disparo 

(seleccionável) 
Pulso único 

Tamanho de 

ponto 8 microns 
400 microns 
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  Modo YAG Modo SLT 

Ângulo 16 graus <3 graus 

Posterior offset 
0 - 350 micrómetros 

(continuamente variável) 
Não aplicável 

Taxa de repetição 3 Hz (em única rajada) 3 Hz 

Feixe guia  

Díodo vermelho, intensidade 

ajustável, continuamente 

variável 

Díodo vermelho, intensidade ajustável, 

continuamente variável 

 

 Um ecógrafo com as seguintes características: 
 

i. Possibilidade de emissão de ultra-sons alternados; 
ii. Maior profundidade de campo que permita visualização total do olho; 

iii. Qualidade de imagem constante e padronizada; 
iv. Com sonda magnética anular de 5 anéis de 20MHZ; 
v. Monitor FullHD de 21” 

 

 

g. Deverão ser apresentadas propostas para os respetivos consumíveis valorizados, 
sendo obrigatório a descrição dos consumíveis a utilizar por cada intervenção 
cirúrgica. 
 

Lote 2: 

 
a. Posição 7 - Consumíveis para facoemulsificação por micro incisão coaxial com corte > 

2mm (preço por cirurgia, sem lente): 
 

i. Deve incluir agulha de Facoemulsificação de micro incisão. 
 

b. Posição 8 - Lente intraocular dobrável para facoemulsificação para incisão > 2mm: 
 

vi. Lente monobloco, hidrofóbico e esférica sem filtro de luz azul; 
vii. Lente pré-carregada com sistema de injeção por rosca; 

viii. Material acrílico 100% hidrofóbico; 
ix. Asférica; 
x. Angulação 0º;  

xi. Optica em plano diferente dos ápticos; 
xii. Sistema de proteção total para evitar migração celular; 

xiii. O concorrente tem que obrigatoriamente apresentar na sua proposta as 
potências (dioptrias) disponíveis de lentes (após a adjudicação não poderá 
adicionar outras potências/dioptrias). 

 

c. Posição 9 - Trouxa para Facoemulsificação > 2MM composta por: 
 

i. 1 – Cistótomo de Irrigação 27G x5/8”; 
ii. 1 – Faca Standard 20º      

iii. 1 – Campo Oftálmico c/ 2 bolsas (15 x 30 cm) 150 x 190 cm 
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iv. 1 – Cânula de Hidrodissecção 25 x 7/8”, 9mm 
v. 1 – Cobertura de Mesa 152 x 152 cm; 

vi. 1 – Seringa 3P com L/L de 5ml; 
vii. 1 – Seringa 3P de 3ml; 

viii. 1 – Seringa 3P de 1ml; 
ix. 1 – Taça redonda de 120 ml; 
x. 3 - Toalhetes 43 X 3 cm; 

xi. 2 – Mangas para Cadeira 80 x 35 cm; 
xii. 1 – Penso Ocular 56 X 70 mm; 

xiii. 5 – Compressas TNT 10 X 10 cm 4C; 
xiv. 1 – Microesponjas de celulose (10 unidades); 
xv. 1 – Cânula de Camara anterior 27 G x 7/8” angulada a 35º; 

xvi. 1 – Faca Trapezoidal graduada 2,0 – 2,2 mm; 
xvii. 1 – Protetor Ocular Universal; 

xviii. 1 – Batas cirúrgicas standart tamanho XL. 
xix. 1 – Batas cirúrgicas standart tamanho L 

 

 

d.  Posição 10 - Conjunto vitrectomia anterior  > 2MM: 
 
 

e. Posição 11 - Sonda irrigação/aspiração 45° incisão > 2  21G: 
 

i. Sonda que permita fazer irrigação/aspiração a 45°; 
ii. Incisão > 2; 

iii. Sonda de 21G. 
 

f. Posição 12 - Agulha microincisão faco 
 

i. Compatível com o equipamento e para incisão ≥ a 2 mm. 
 

 

g. O equipamento para facoemulsificação por micro incisão coaxial para o lote 2 tem 
que ter as seguintes caraterísticas: 
 

i. Colocação de um equipamento com dois conjuntos de peças de mão; 
ii. Equipamento com incisão > 2 mm que obrigatoriamente utilize alternância de 

bomba (venturi/peristáltica) sem reiniciar o sistema durante o período intra-
operatório; 

iii. Peças de faco com movimento elipsoidal; 
iv. Vitrectomo anterior com capacidade de corte até 250cpm; 
v. Ecrã tátil; 

 
h. Adicionalmente, o adjudicatário deverá colocar os seguintes equipamentos: 

 

 Biómetro ótico com as seguintes características: 
 

i. Comprimento Axial Al; 
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ii. Profundidade da Câmara Anterior ACD; 
iii. Espessura do Cristalino LR; 
iv. Espessura Central da Córnea CCT; 
v. Espessura da Retina; 

vi. Queratometria Corneana em 32 pontos em 2 zonas ópticas a 1,65 e 2,3mm de 
excentricidade do centro óptico de visão; 

vii. Distância branco a branco (WTC); 
viii. Excentricidade do Eixo Óptico de Visão; 

ix. Pupilometria (PD); 
x. Eyetracking; 

xi. MODO APS – Medição em modo automático com correção e Alinhamento 
automático da unidade de leitura, usando o “eyetracking”, para manter a 
medição no eixo axial; 

xii. Base de Dados dos pacientes analisados, guardando todos os dados (Fotos, 
Medições, Ecos, Cálculos etc.) obtidos para posterior análise; 

xiii. Protocolos de cada Cirurgião com os seus elementos predefinidos; 
xiv. Análise detalhada de todas as estruturas existentes no Globo Ocular, desde o 

Epitélio Corneano até à Coroide, mediante a expansão do eco OLCR 
correspondente; 

xv. Cálculo de LIO segundo fórmulas SRKII, SRK/T, Haigis, Hoffer Q., Holladay, 
xvi. Cálculo de LIO segundo fórmulas Olsen e Barrett (Tóricas)  

xvii. Cálculos de LIO pós cirurgia refractiva pelos métodos Shamas e Masket 
xviii. Cálculo de LIO em pacientes fáquicos; 

xix. Modo DCM para Cataratas Densas; 
xx. Alinhamento e aquisição de imagem e dados, rápidos e simples; 

xxi. 9 Medições feitas duma só vez, em décimas de segundo; 
xxii. Apresentação de dados em gráficos completos e de fácil leitura; 

xxiii. Funcionamento em ambiente “Windows 8” com fácil atualização de Hardware 
e Software dado o funcionamento com Computador externo; 

xxiv. 6 portas USB; 
 

 

 Autorefratometro com as seguintes características: 
 

i. Refração Diurna a ø3.5 mm (S, C, A); 
ii. Refração Noturna a ø6.0 mm (L.DATA); 

iii. Medição da distância interpúpilar (PD); 
iv. Medição do diâmetro pupilar (PS); 
v. Medição da acomodação (ACC); 

vi. Retroiluminação (RETRO); 
vii. Variação Esférica de -30.00D a +25.00D; 

viii. Variação Cilíndrica ±12,00D; 
ix. Variação do Raio de Curvatura 5.00 a 13.00mm; 
x. Variação da Potência Corneana 25.96D a 67.50D; 

xi. Variação do Astigmatismo Corneano ±12,00D; 
xii. Focagem e captura automática, semiautomática e manual; 

xiii. Deteção e Transição entre Olhos automática, semiautomática e manual; 
xiv. Ecrã LCD táctil a Cores com 7 polegadas, rotativo e reclinável; 
xv. Impressora térmica integrada com corte de papel automático; 
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 Retinografo com as seguintes características: 
 

i. Cor Real / Infravermelhos / e Red Free 
ii. Imagens de campo amplo de 200º de amplitude para deteção de patologias 

periféricas da retina 
iii. Auto alinhamento e focagem 
iv. Visualização remota em qualquer computador da rede 
v. Medição de escavação 

vi. Possibilidade de constituição de imagens compostas (mosaico) 
 

 Sonda ultrasónica para biometro de contacto com as seguintes características: 
 

i. Sonda de biometria ultrasónica de alta precisão 
ii. Compacto / portátil em caso de necessidade de transporte 

iii.  6 fórmulas para cálculo padrão (SRK-T, SRK2, HOLLADAY, BINKHORST-II, 
HOFFER-Q, HAIGIS) 

 

Deverão ser apresentadas propostas para os respetivos consumíveis valorizados, sendo 

obrigatório a descrição dos consumíveis a utilizar por cada intervenção cirúrgica. 

 

Lote 3, constituído por 7 posições: 

 
a. Posição 14: Consumíveis para vitrectomia posterior  - calibre 25G; 

 
b. Posição 15: Conjuntos facoemulsificação/vitrectomia (preço por cirurgia, sem lente) 

25G; 
 
 

i. Com Agulha de facoemulsificação de micro incisão, de uso único e com manga 
de proteção incluída; 

 
c. Posição 16: Conjunto injecção/aspiração óleo silicone; 

 
i. Obrigatório que sejam compatíveis com o equipamento proposto. 
 

d. Posição 17: Sonda endo-laser direcional 25G: 
 

i. Obrigatório que sejam compatíveis com o equipamento proposto; 
ii. A sonda endo-laser direcional 25G tem que permitir posição recta e/ou curva. 

 
e. Posição 18: Lápis bipolar Intraocular: 

 
i. De diatermia com ponta cónica; 

ii. Em plástico e aço inoxidável; 
iii. De 25 G; 
iv. Estéril; 

 
f. Posição 19: Agulha microincisao faco/vitrectomia: 
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i. Compatíveis com o equipamento a colocar em contra consumo. 

 
 
 

g. Posição 20: Manga p/ agulha microincisão: 
 

i. Compatíveis com o equipamento a colocar em contra consumo. 
 

 
 

h. O equipamento para vitrectomia para o lote 3, tem obrigatoriamente que apresentar 
as seguintes funcionalidades: 
 

i. Corte pneumático; 
ii. Calibre 20, 23 e 25G; 

iii. Luz Xenon; 
iv. Mercúrio de Xenon; 
v. Bomba de Venturi; 

vi. Laser incorporado. 
 

j. Deverão ser apresentadas propostas para os respetivos consumíveis valorizados, 
sendo obrigatório a descrição dos consumíveis a utilizar por cada intervenção cirúrgica 

 
Lote 4 - Lente intraocular câmara anterior rígida suspensão iris: 

 
i. A lente deve permitir a fixação iridiana e correção de afaquia; 

ii. O concorrente tem que obrigatoriamente apresentar na sua proposta as 
potências (dioptrias) disponíveis de lentes (após a adjudicação não poderá 
adicionar outras potências/dioptrias); 

iii. O concorrente tem que obrigatoriamente colocar à consignação 1 lente de 
cada potência no HESE. 

 

Lote 5 - Lente vitrectomia descartável: 

 
i. Lente de mácula; 

ii. Anel de silicone. 
 

Lote 6 - Lente intraocular de aplicação sulco: 

 
i. Três peças; 

ii. Acrílico Hidrofóbico Dobrável. 
 

 
Lote 7 - Lente intraocular câmara posterior tórica: 

 
i. Potencia cilíndrica até 6D; 

ii. Filtro UV; 
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iii. Asférica biconvexa; 
iv. Diâmetro total de 13mm; 
v. Lente monobloco; 

vi. Para incisão de 2mm; 
vii. O concorrente tem que obrigatoriamente apresentar na sua proposta todas as 

potências de lente disponíveis. 
 

Lote 8, constituído por 2 posições: 

 
a) Posição 25 : Faca Trapezoidal Graduada 1.5-2.0MM. 

 
i. Graduada; 

ii. Permitir incisão entre 1,5mm e 2,0mm; 
iii. Uso único. 

 

 
b) Posição 26: Faca trapezoidal graduada de 2.0MM-2.2MM 

 
i. Graduada; 

ii. Permitir incisão entre 2,0mm e 2,2mm; 
iii. Uso único. 

 
 

Lote 9, constituído por 2 posições: 

 
a) Posição 27 : Flauta charles com ponta silicone 20G aspiração ativa. 

 
i. Uso único; 

ii. Medida da agulha mínima de 30mm. 
 

b) Posição 28: Flauta charles com ponta silicone 23G aspiração ativa. 
 

i. Uso único; 
ii. Medida da agulha mínima de 30mm. 

 
Lote 10 - Pinça reta eckardt 23G estéril uso único: 

 
i. Micro pinça de preensão; 

ii. Uso único. 
 

Lote 11 - Agulha mesoterapia 30g 30x13mm: 

 
i. Agulha de 30 G com medidas de 30 X 13 mm 
 
 

Lote 12 - Cautério baixa temperatura para oftalmologia: 
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i. De uso Único, com ponta fina de 1,5 mm, Comprimento de 12,5 cm, 
Filamento de Cromo Níquel, temperatura máxima de 600Cº, com temperatura 
regulável, peso máximo de 50 gr; 

 

 
Lote 13 - DISPOSITIVO DRENAGEM GLAUCOMA: 

 
i. Dispositivo Estéril, constituído por cânula para a drenagem do humor aquoso 

da camara anterior para o espaço subescleral, com rebordo para prevenir 
penetração excessiva, com um esporão para prevenir a extrusão do implante 
do globo ocular e com orifícios de reserva na extremidade distal. 

 
Lote 14 - Retractor iris c/ injector: 

 
i. Retractor de iris com injector de uso único; 
 
 

Lote 15 - Octoflureto propano C3F8: 

 
i. Constituído por 12% de Octafluoropropano e 88% de ar sintético, com 

densidade de 2,01 [kg/m3, 25Cº], em seringa estéril de uso único; 
 
 

Lote 16 - Hexafluoreto enxofre SF6: 

 
i. Constituído por 20% de Hexafluoreto de enxofre e 80% de ar sintético, com 

densidade de 2,34 [kg/m3, 25Cº], em seringa estéril de uso único; 
 
 

Lote 17 - Conj pontas corte lente intraocular: 

 
i. Conjunto com pinça e tesoura para extracção de lentes intraocular 

descartáveis; 
 

 

 
Lote 18 - Cânula camara anterior 0,40 22mm 27g ponta reta: 

 
i. Sonda 27G x 7/8”; 

ii. Dimensões 0.4x22mm. 
 

Lote 19 - Manga de cerclagem silicone oval p/ oftalmologia: 

 
i. Manga de cerclagem tipo esponja oval c/ diâmetro de 7,5 mm; 

ii. Comprimento 80mmx5,5mm; 
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Lote 20 - Válvula Ahmed p/ glaucoma: 

 
i. Dispositivo de drenagem p/ tratamento de glaucoma. 

 
Lote 21- Fita silicone oftalmologia 2.5mmx1.35mmx0.6mm: 

 
i. Fita silicone oftalmologia 2.5mmx1.35mmx0.6mm; 

 
 

Lote 22 - Lente intraocular câmara posterior tórica: 

 
i. Lente monofocal asférica tórica com visão intermedia melhorada; 

ii. Comprimento total da lente – 13,0 mm; 
iii. Diâmetro da zona ótica – 6,0 mm; 
iv. 100% Acrílico hidrofóbico isento de heparina; 
v. Biconvexa; 

vi. Com protecção ultravioleta sem filtro de luz azul; 
vii. Bordo posterior contínuo modificado; 

viii. Potências esféricas entre +5,0 e +34,0 dioptrias, com incrementos de 0,5D e 
com constante nominal idêntica para todas as potências; 

ix. Potências cilindricas ≥ a 6,0D no plano da lente; 
x. Hápticos em C modificado, com angulação 0º, num plano distinto da ótica; 

xi. Número de Abbe ≥ a 54; 
xii. Incisão máxima de 2,40 mm; 

xiii. Pré-carregada, em injector com movimento de rosca; 
 
 

Lote 23 - Lente dobra p/ facoemul camara post foco alargado: 

 
i. Lente monobloco asférica de foco alongado; 

ii.  Comprimento total da lente – 13,0 mm; 
iii.  Diâmetro da zona ótica – 6,0 mm; 
iv.  100% Acrílico hidrofóbico isento de heparina; 
v.  Biconvexa; 

vi.  Com protecção ultravioleta sem filtro de luz azul; 
vii.  Bordo posterior contínuo modificado; 

viii.  Potências esféricas entre +5,0 e +34,0 dioptrias, com incrementos de 0,5D e 
com constante nominal idêntica para todas as potências; 

ix.  Hápticos em C modificado, com angulação 0º, num plano distinto da ótica; 
x.  Número de Abbe ≥ a 54; 

xi.  Incisão máxima de 2,40 mm; 
xii.  Injector de movimento de rosca; 

 

 
Lote 24 - Lente intraocular asferica monobloco c/ visão intermedia: 

 
 

i. Lente monofocal asférica com visão intermedia melhorada; 
ii. Comprimento total da lente – 13,0 mm; 
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iii. Diâmetro da zona ótica – 6,0 mm; 
iv. 100% Acrílico hidrofóbico isento de heparina; 
v. Biconvexa; 

vi. Com protecção ultravioleta sem filtro de luz azul; 
vii. Bordo posterior contínuo modificado; 

viii. Potências esféricas entre +5,0 e +34,0 dioptrias, com incrementos de 0,5D e 
com constante nominal idêntica para todas as potências; 

ix. Ótica refrativa, sem aneis concêntricos; 
x. Hápticos em C modificado, com angulação 0º, num plano distinto da ótica; 

xi. Número de Abbe ≥ a 54; 
xii. Incisão máxima de 2,40 mm; 

xiii. Pré-carregada, em injector com movimento de rosca; 
 

Lote 25 - Lente intraocular asferica monobloco c/ visão continua: 

 

i. Lente monobloco de visão contínua; 
ii. Comprimento total da lente – 13,0 mm; 

iii. Diâmetro da zona ótica – 6,0 mm; 
iv. 100% Acrílico hidrofóbico isento de heparina; 
v. Biconvexa; 

vi. Com protecção ultravioleta; 
vii. Filtro de Luz Violeta; 

viii. Correção de aberração cromática; 
ix. Bordo posterior contínuo modificado; 
x. Potências esféricas entre +5,0 e +34,0 dioptrias, com incrementos de 0,5D e 

com constante nominal idêntica para todas as potências; 
xi. Hápticos em C modificado, com angulação 0º, num plano distinto da ótica; 

xii. Número de Abbe ≥ a 54; 
xiii. Incisão máxima de 2,40 mm; 
xiv. Pré-carregada, em injector com movimento de rosca; 

 
 

3. O concorrente deverá apresentar na sua proposta todos os consumíveis, não podendo 
durante a duração do contrato acrescentar outros consumíveis incrementando assim o 
custo dos consumíveis por cirurgia. Caso não o façam em sede de proposta será da 
responsabilidade do adjudicatário suportar os seus custos, considerando o HESE esses 
consumíveis como oferta. 
 

4. Caso existam outros consumíveis associados ao equipamento, nomeadamente produtos 
farmacêuticos é obrigatório indicar o seu preço e as quantidades necessárias por cirurgia, 
indicando se a utilização é exclusiva para o seu equipamento. 
 Caso não o façam em sede de proposta, será da responsabilidade do adjudicatário 

suportar os seus custos, considerando o HESE esses produtos farmacêuticos como 
oferta; 

 Se o produto farmacêutico (exemplo: gás, corante, viscoelástico, entre outros) for o 
único compatível com o seu equipamento, o concorrente deverá considerá-lo como 
consumível e inclui-lo no preço dos consumíveis por cirurgia (aplicável ao lote 1, lote 2 
e lote 3).  
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Artigo 3.º  

 Embalagem 

1. A embalagem primária deverá conter, por unidade, as seguintes menções: 

a) Composição qualitativa e quantitativa em Denominação Comum Internacional ou, na 

sua falta, em nome corrente;  

b) Marca comercial;  

c) Prazo de validade;  

d) Número de lote de fabrico;  

e) Modo e via de administração; 

f) Em língua portuguesa. 

 

2. Os bens devem ser acondicionados em embalagens que permitam proteger e manter sua 

integridade desde o seu fabrico até à sua utilização final.  

 

3. As embalagens dos dispositivos médicos deverão ser de uso único e devem apresentar 

evidências claras de que foram abertas, não permitindo o selamento posterior à abertura. 

 

Artigo 4.º  

 Conformidade e Especificações dos Bens 

1. Os bens 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 – Compras. 

 

2. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens são da responsabilidade do Co 

contratante. Assim como a manutenção dos bens, incluindo os portes, é da 

responsabilidade do Co contratante. 

 
3. Os bens devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para o fim a que 

se destinam. 

 
4. Nas situações em que os bens não possam ser aceites no ato da entrega por razões de 

qualidade e/ou de segurança, o Contraente Público fixa um prazo de 48 horas ao Co 

contratante para a sua substituição. 

 
5. O co contratante não poderá entregar os bens que não constam da sua proposta e que não 

tenham sido objeto de adjudicação. Em caso de defeito ou discrepância dos bens 

adjudicados (ato da entrega e/ou durante o uso efetivo) o co contratante fica obrigado a 

substituir o bem sem qualquer tipo de encargo para o contraente público, num prazo não 

superior a 5 (cinco) dias corridos. 

 
6. Só poderão ser fornecidos bens cuja validade seja igual ou superior a 12 (doze) meses a 

contar da data de fornecimento. Devem ser embalados, rotulados e acompanhados de 
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folheto informativo escritos em língua portuguesa e indicar o número de lote e período de 

validade e ambos têm que constar da embalagem primária e secundária do bem. 

 
7. Os bens a fornecer deverão fazer-se acompanhar de todos os documentos necessários para 

o seu bom e integral funcionamento e consumo. 

 
Artigo 5.º  

 Codificação dos Dispositivos Médicos 

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

do SNS apenas podem adquirir dispositivos médicos objecto de codificação pelo INFARMED 

e que constem da respectiva base de dados.  

 

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

médicos estejam devidamente codificados, ou, em alternativa, em processo de codificação 

pelo INFARMED, comprovando essa situação mediante apresentação de certidão emitida 

por esta Autoridade. 

 

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

INFARMED, o concorrente tem que indicar obrigatoriamente na sua proposta, para cada 

dispositivo médico proposto, com o código INFARMED do dispositivo médico, em 

conformidade com a base de dados do INFARMED. Caso o dispositivo médico venha a ser 

codificado durante o período em que decorre o contrato, o adjudicatário deverá 

obrigatoriamente enviar ao HESE o código INFARMED do referido dispositivo médico. 

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

documentos de habilitação não tenham número de CDM, resultando assim a caducidade da 

adjudicação, nos termos previstos no artigo 86.º do CCP. 

 

 

CAPÍTULO III – EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
 

Artigo 7.º  

 Outras Obrigações do Co Contratante 

1. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens, incluindo os portes, são da 

responsabilidade do Co-contratante. 

 

2. Os bens entregues ao Contraente Público devem estar de acordo o decreto-lei 145/2009, 

de 17 de junho, que estabelece as regras a que devem obedecer a investigação, o fabrico, a 

comercialização, a entrada em serviço, a vigilância e a publicidade dos dispositivos médicos 

e respetivos acessórios e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/47/CE, 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de Setembro, ou equivalente. 
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Artigo 8.º  

 Apoio Especializado e Formação 

1. Após a adjudicação o Co-contratante deverá providenciar, e após solicitação do Contraente 

Público, a formação necessária para aprendizagem do correto manuseamento e 

funcionamento dos bens objeto do contrato aos profissionais de saúde.  

a) A formação decorrerá sem custos adicionais para o Contraente Público; 

b) O Adjudicatário é responsável pela emissão do Certificado comprovativo da formação.   

 

2. Sempre que necessário o Co-contratante prestará apoio ao Contraente Público, 

relativamente ao manuseamento e funcionamento dos bens com pessoal especializado, 

sem custos adicionais para o Contraente Público. 

 

Artigo 9.º  

 Assistência Pós-Venda 

O co contratante deve prestar apoio técnico sempre que solicitado pelos profissionais de 

saúde e pelos demais colaboradores afetos ao Contraente Público que venham a utilizar os 

bens co contratados devendo comparecer sempre que solicitados. 

 

 

Artigo 10.º  

 Modo e Entrega dos Dispositivos Médicos 

1. Os dispositivos médicos objeto do Contrato devem entregues de acordo com as 

necessidades da Entidade Adjudicante, sempre que solicitado. 

 

2. Se solicitado pela Entidade Adjudicante, os dispositivos médicos devem ser colocados à 

consignação no HESE, de forma residente. 

 

 

3. Os dispositivos médicos – consumíveis, deverão dar entrada na Entidade Adjudicante 

através do Serviço de Aprovisionamento – Armazém.  

 

4. O Adjudicatário não pode entregar dispositivos médicos que não constem da proposta 

adjudicada, ficando responsável por qualquer defeito ou discrepância dos bens no 

momento da entrega. 

 

5. Nas situações em que os dispositivos médicos não devam ser aceites no acto da entregue 

por razões de qualidade e/ou de segurança, a Entidade Adjudicante fixará um prazo de 24 

horas ao Adjudicatário para a sua substituição. 
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Artigo 11.º  

 Local e Prazos de Entrega 

1. A entrega dos bens deverá efetuar-se no Serviço Aprovisionamento – Armazém, do HESE, 

E.P.E., e o prazo de entrega não deve ultrapassar os 5 (cinco) dias corridos, contados a 

partir da data de recepção da Nota de Encomenda. 

 

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

 

3. Sempre que ocorra um caso de força maior, nos termos previstos no artigo 20.º do 

presente Caderno de Encargos, devidamente comprovado, e que implique a suspensão da 

entrega, deve o Co-contratante, logo que dele tenha conhecimento, requerer ao 

Contraente Público que lhes seja concedida uma prorrogação do respetivo prazo. 

 

4. Nos casos de impossibilidade temporária, com a ressalva da situação prevista no artigo 20.º 

do presente Caderno de Encargos, não é admissível que a mesma se verifique nos primeiros 

7 (sete) meses de vigência do contrato, pelo que as mesmas, serão consideradas 

incumprimento dos prazos de entrega, nos termos do artigo 15.º do presente Caderno de 

Encargos. 

5. O Contraente Público pode, por motivo devidamente justificado, prorrogar o prazo de 

entrega. 

 

Artigo 12.º  

 Artigos à Consignação 

1. Os artigos identificados no ANEXO I com indicação de consignação serão obrigatoriamente 

colocados à consignação no HESE, E.P.E. 

 

2. Após a notificação de adjudicação e juntamente com os documentos de habilitação: 

a) O fornecedor deve enviar ao HESE no prazo de 10 (dez) dias a seguinte informação sobre 

os artigos a consignar: 

i. Designação correta do artigo (não são admitidas designações em inglês); 

ii. Respetivo código de barras (EAN); 

b) Obrigatoriamente todos os dispositivos médicos deverão dar entrada no HESE, E.P.E. 

através do aprovisionamento. Caso este circuito não seja cumprido o HESE, E.P.E. não 

assume a responsabilidade financeira desses dispositivos médicos. 

 

Artigo 13.º  

 Artigos Contra Consumo 

1. O concorrente tem que identificar na sua proposta todos os equipamentos a colocar contra 

consumo no HESE, E.P.E., devendo obrigatoriamente colocar na sua proposta uma listagem 

dos mesmos. 

 

2. Os referidos equipamentos serão colocados à consignação, enquanto durar o contrato: 
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3. A manutenção destes equipamentos e respetivos acessórios (se aplicável) é da 

responsabilidade do Co-contratante, sendo os custos da sua responsabilidade; 

 

4. A colocação dos equipamentos contra consumo é realizada obrigatoriamente através do 

serviço de aprovisionamento-armazém. O Co-contratante tem que agendar com o serviço 

de aprovisionamento do HESE, a entrega dos equipamentos. 

 

5. Os equipamentos colocados por contra consumo permanecem nas instalações do 

Contraente Público até ao termo da execução do contrato, incluindo prorrogações. 

a) Em caso de não prorrogação do contrato, o Co-contratante fica obrigado a manter o 

fornecimento dos bens e a consignar os equipamentos, até à conclusão de novo 

procedimento concursal. 

 

Artigo 14.º  

 Avaliação Externa da Qualidade 

É obrigação do Co-contratante assegurar o custo da avaliação externa da qualidade, em 

articulação com o serviço de hemodinâmica por cada lote, sempre que aplicável. 

 

 

CAPÍTULO IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 15.º  

 Comunicações e Notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e 

comunicações entre as partes do Contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, 

para o domicílio ou sede contratual de cada uma, identificados no Contrato. 

 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do Contrato deve ser 

comunicada à outra parte. 

 

Artigo 16.º  

 Legislação Aplicável 

O Contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO I – MAPA DE QUANTIDADES 
 

 

Lote Posição 
Código 
HESE 

Descrição do artigo Consignação 
Quantidade 

12 meses 
Preço 
base 

preço lote 

Lote 1 

1 230510039 

CONSUMÍVEIS PARA 
FACOEMULSIFICAÇAO POR MICRO 
INCISÃO COAXIAL COM CORTE ≤ 
2MM (PREÇO POR CIRURGIA, SEM 
LENTE) 

  1100 60,00 € 

201.000,00 € 

2 
vários 

códigos 

LENTE INTRAOCULAR HIDROFILICA 
PARA FACOEMULSIFICAÇÃO PARA 
INCISÃO ≤ 2MM 

x 500 46,00 € 

3 
vários 

códigos 

LENTE INTRAOCULAR HIDROFÓBICA 
PARA FACOEMULSIFICAÇÃO PARA 
INCISÃO ≤ 2MM 

x 600 75,00 € 

4 290670958 
TROUXA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO  
<= 2MM 

  1100 42,00 € 

5 290021000 
CONJUNTO VITRECTOMIA ANTERIOR 
<= 2MM 

  48 150,00 € 

6 290186002 
SONDA IRRIGAÇÃO/ ASPIRAÇÃO 
INCISÃO < 2 45º 

  1700 8,00 € 

Lote 2 

7 230509591 

CONSUMÍVEIS PARA 
FACOEMULSIFICAÇAO POR MICRO 
INCISÃO COAXIAL COM CORTE > 
2MM (PREÇO POR CIRURGIA, SEM 
LENTE) 

  720 60,00 € 

160.240,00 € 

8 
vários 

códigos 

LENTE INTRAOCULAR DOBRÁVEL 
PARA FACOEMULSIFICAÇÃO PARA 
INCISÃO > 2MM 

x 720 82,00 € 

9 290670959 
TROUXA PARA FACOEMULSIFICAÇÃO 
> 2MM 

  720 42,00 € 

10 290600165 
CONJUNTO VITRECTOMIA ANTERIOR  
> 2MM 

  24 150,00 € 

11 290186004 
SONDA IRRIGACAO/ASPIRACAO 45º 
INCISAO > 2  21G 

  160 16,00 € 

12 230510346 AGULHA MICROINCISAO FACO   720 26,00 € 

13   MANGA SLEEVE P/AGULHA FACO 21G   240 12,00 € 

Lote 3 

14 290600664 
CONSUMÍVEIS PARA VITRECTOMIA 
POSTERIOR - CALIBRE 23G  

x 240 350,00 € 

159.878,67 € 

15 290670096 

CONJUNTOS 
FACOEMULSIFICAÇÃO/VITRECTOMIA 
(PREÇO POR CIRURGIA, SEM LENTE) 
23G 

x 132 326,00 € 

16 290600671 
CONJUNTO INJECÇÃO/ASPIRAÇÃO 
ÓLEO SILICONE 

  132 45,00 € 

17 290600668 
SONDA ENDO-LASER DIRECIONAL 
25G 

  216 90,00 € 

18 290600461 LAPIS BIPOLAR INTRAOCULAR   40 54,67 € 

19 230510250 
AGULHA MICROINCISAO 
FACO/VITRECTOMIA   

192 20,00 € 

20 230510251 MANGA P/ AGULHA MICROINCISÃO   240 6,00 € 

Lote 4 21 
vários 

códigos 
LENTE INTRAOCULAR CÂMARA 
ANTERIOR RÍGIDA SUSPENSÃO ÍRIS 

x 20 109,00 € 2.180,00 € 
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Lote Posição 
Código 
HESE 

Descrição do artigo Consignação 
Quantidade 

12 meses 
Preço 
base 

preço lote 

Lote 5  22 265002000 LENTE VITRECTOMIA DESCARTÁVEL   150 10,50 € 1.575,00 € 

Lote 6 23 
vários 

códigos 
LENTE INTRAOCULAR DE APLICAÇÃO 
SULCO 

x 50 90,00 € 4.500,00 € 

Lote 7 24 265005197 
LENTE INTRAOCULAR CÂMARA 
POSTERIOR TÓRICA 

x 30 240,00 € 7.200,00 € 

Lote 8 

25 290600234 
FACA TRAPEZOIDAL GRADUADA 1.5-
2.0MM 

  240 3,43 € 

1.336,80 € 

26 290600233 
FACA TRAPEZOIDAL GRADUADA DE 
2.0MM-2.2MM 

  120 4,28 € 

Lote 9 

27 230509649 
FLAUTA CHARLES COM PONTA 
SILICONE 20G ASPIRAÇÃO ACTIVA 

  20 20,00 € 

1.720,00 € 

28 230509644 
FLAUTA CHARLES COM PONTA 
SILICONE 23G ASPIRAÇÃO ACTIVA 

  80 16,50 € 

Lote 
10 

29 290600672 
PINÇA RETA ECKARDT 23G ESTÉRIL 
USO ÚNICO 

  168 50,00 € 8.400,00 € 

Lote 
11 

30 230401001 
AGULHA MESOTERAPIA 30G 
30X13MM       

  3000 0,33 € 990,00 € 

Lote 
12 

31 290040000 
CAUTERIO BAIXA TEMPERATURA 
PARA OFTALMOLOGIA                               

  180 15,00 € 2.700,00 € 

Lote 
13 

32 290600716 DISPOSITIVO DRENAGEM GLAUCOMA X 15 660,00 € 9.900,00 € 

Lote 
14 

33 290519000 RETRACTOR IRIS C/ INJECTOR                                                         48 100,00 € 4.800,00 € 

Lote 
15 

34 290600465 OCTOFLURETO PROPANO C3F8                                                           48 39,00 € 1.872,00 € 

Lote 
16 

35 290600464 HEXAFLUORETO ENXOFRE SF6                                                           48 39,00 € 1.872,00 € 

Lote 
17 

36 290670941 
CONJ PONTAS CORTE LENTE 
INTRAOCULAR   

10 858,00 € 8.580,00 € 

Lote 
18 

37 230509750 
CANULA CAMARA ANTERIOR 0,40 
22MM 27G PONTA RETA   

320 1,55 € 496,00 € 

Lote 
19 

38 220050000 
MANGA DE CERCLAGEM SILICONE 
OVAL P/ OFTALMOLOGIA   

40 16,00 € 640,00 € 

Lote 
20 

39 290491000 VALVULA AHMED P/ GLAUCOMA   3 680,00 € 2.040,00 € 

Lote 
21 

40 220062042 
FITA SILICONE OFTALMOLOGIA 
2.5MMX1.35MMX0.6MM   50 29,60 € 1.480,00 € 

Lote 
22 

41 
Vários 

códigos 
LENTE INTRAOCULAR CÂMARA 
POSTERIOR MULTIFOCAL TÓRICA   10 600,00 € 6.000,00 € 

Lote 
23 

42 
Vários 

códigos 
LENTE DOBRA P/ FACOEMUL 
CAMARA POST FOCO ALARGADO   20 540,00 € 10.800,00 € 

Lote 
24 

43 
Vários 

códigos 
LENTE INTRAOCULARASFERICA 
MONOBLOCO C/ VISAO INTERMEDIA   20 120,00 € 2.400,00 € 

Lote 
25 

44 ND 
LENTE INTRAOCULAR ASFERICA 
MONOBLOCO C/ VISAO CONTINUA   20 540,00 € 10.800,00 € 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DO CADERNO DE ENCARGOS 
 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, 

conforme aplicável] 

 

1 - _____________________________  (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 

representante legal de (1) ___________________ (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de 

agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 

conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do 

procedimento de_________ (designação ou referência ao procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno 

de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua 

representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado 

caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em 

anexo (3): 

a) ______________________________________ 

b) ______________________________________ 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido 

contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do 

artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a 

exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e 

constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual 

pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como 

concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado 

para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de 

procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do 

Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas 

situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos 

do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que 

eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contra-ordenação muito grave, nos termos do 

artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de 

privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 

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

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

 

[Local e data] 

 

[assinatura (4)]. 

 

 

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

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

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto 

nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º 

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO III – MODELO DE 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 IV – MODELO DE GARANTIA BANCÁRIA 
 

Ao Hospital do Espírito 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)] 
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ANEXO V – 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 do Hospital 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)] 
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ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO CONFORME ARTIGO 81.º DO CCP 
 

[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 h) 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 contra-ordenação 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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