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Nota Introdutória 
 

O Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., não dispõe de capacidade instalada, quer de 
equipamentos, quer de recursos humanos médicos, que permitam a realização de todos os exames 
de radiologia nomeadamente, para a Tomografia Axial Computorizada (TAC), Ressonância Magnética 
(RM), Doppler, Ecografia Convencional, Mamografia, e Radiologia de Intervenção pedidos, no tempo 
definido como adequado pelo Hospital. 
Face ao redigido, é um facto que a Entidade Adjudicante não consegue internalizar a realização de 
todos os exames no tempo considerado adequado e definido como boa prática clínica. 
Assim sendo, importará determinar um nível de serviço para uma resposta de marcação e efetivação 
de exames num período de tempo curto, conforme se definirá nas cláusulas jurídicas e técnicas do 
presente procedimento. 
Em conclusão, é necessário contratar, através do presente procedimento, a realização destes exames 
ao exterior, segundo as condições não submetidas à concorrência que se descrevem nos artigos que 
constituem o presente clausulado. 
 

PROGRAMA DO CONCURSO 
 

SECÇÃO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 
Artigo 1.º 

Objeto do Concurso 
1. O presente procedimento tem por objeto a celebração de contrato para aquisição de prestação 

de serviços para a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica de 
radiologia ao exterior, para os anos de 2023 e 2024, nas quantidades previstas e com as 
características, e demais elementos, constantes das cláusulas jurídicas, técnicas e no Anexo I do 
Caderno de Encargos. 
 

2. As quantidades definidas pela Entidade Adjudicante, no Anexo I do Caderno de Encargos, são 
meramente indicativas e tiveram em consideração os exames enviados para o exterior durante 
o ano de 2022. Caso existam circunstâncias impostas pela tutela que impliquem a diminuição da 
atividade, o HESE adequará as suas aquisições, sem haver lugar a qualquer indemnização, por 
não aquisição da quantidade prevista. 

 

 
Artigo 2.º 

Entidade Adjudicante e Órgão Competente para a Decisão de Contratar 
1. A Entidade Adjudicante é o Hospital do Espirito Santo de Évora (HESE), E.P.E., sito no Largo 

Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora. 
 

2. A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo 
de Évora, E.P.E., nomeado pela Resolução n.º 39/2019 do Conselho de Ministros de 20 de 
fevereiro de 2019, publicado a 20 de fevereiro na 2.ª série do Diário da República. 
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Artigo 3.º 
Procedimento de Contratação 

1. 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), pelo decreto-lei n.º 18/2008 de 29 

de janeiro, e respetivas alterações. 

 

2. O anúncio é publicado no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, de acordo 
com o disposto nos artigos 130º e 131º do CCP.   

 

 
Artigo 4.º 

Júri do Concurso 
1. O CONCURSO é conduzido por um júri, composto por elementos a designar pelo órgão 

competente que tomou a decisão de contratar, nos termos do artigo 67.º do CCP. 
 
2. O júri poderá socorrer-se de peritos ou consultores a designar, para o efeito, nos termos previsto 

no n.º 6 do artigo 68º do CCP.      
 

Artigo 5.º 
Peças Concursais 

O processo do CONCURSO é composto pelas seguintes peças: 
a. O anúncio; 
b. O presente Programa do Concurso e seus anexos; 
c. O CADERNO DE ENCARGOS e o Anexo I. 

 
 

Artigo 6.º 
Lote 

1. O presente procedimento é constituído por 11 (onze) lotes, conforme identificado no Anexo I do 
Caderno de Encargos.  
 

2. O concorrente tem que apresentar preço para todas as posições do lote a que concorre. O não 
cumprimento desta premissa implicará a exclusão da proposta, relativamente ao lote a que se 
verifica o incumprimento. 

 
3. O concorrente não tem obrigação de apresentar proposta a todos os lotes. 

 
4. A previsão das quantidades teve em consideração o histórico de tratamentos realizados em 

anos anteriores no Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E.. Caso a quantidade de 
tratamentos prevista não seja atingida, seja em cada ano de execução do contrato seja no prazo 
total do mesmo, não haverá lugar ao pagamento de qualquer compensação.  

 

 
Artigo 7.º 

Preço Base  
1. O valor global do procedimento é de 623.495,24 € (seiscentos e vinte e três mil quatrocentos e 

noventa e cinto euros e vinte e quatro cêntimos), sem I.V.A., e constitui o preço máximo que a 
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entidade adjudicante está disposta a pagar pela execução de todas as prestações que 
constituem o objeto do contrato a celebrar.  

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Hospital, sendo aquele preço global 
máximo desagregado da seguinte forma: 

 

• de 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023: valor máximo previsto da 
adjudicação de 311.747,62 €; 

• de 1 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024: valor máximo previsto da 
adjudicação de 311.747,62 €; 
 

3. Deste modo, por lote anual foi fixado o seguinte preço base (Pb): 
 

▪ Lote 1 (Ecografia Convencional/Mamografia): 39.638,72 €; 
 

▪ Lote 2 (Estudo Doppler Venoso e Arterial): 28.080,64 €; 
 

▪ Lote 3 (Radiologia de Intervenção): 15.845,75 €; 
 

▪ Lote 4 (Ressonância Magnética):192.335,80 €; 
 

▪ Lote 5 (Tomografia Computorizada Neuro): 5.143,44 €; 
 

▪ Lote 6 (Tomografia Computorizada Corpo): 4.965,74 €; 
 

▪ Lote 7 (Tomografia Computorizada Corpo/neuro): 1.796,00 €; 
 

▪ Lote 8 (Tomografia Computorizada Cardíaca): 2.463,60 €; 
 

▪ Lote 9 (Osteodensiometria): 7.530,68 €. 
 

▪ Lote 10 (Digestivos): 3.613,75 € 
 

▪ Lote 11 (Pré-op de Mama): 10.333,50 €. 
 
4. Propostas que apresentem um preço superior aos indicados por lote, será motivo de exclusão, 

no lote a que diga respeito. 
 
5. De acordo com o n.º 4 do despacho n.º 10430/2011 de 18/08 “Os hospitais que integram o SNS 

devem assegurar a realização dos MCDT necessários aos seus utentes como regra, através da 
sua capacidade instalada ou, com respeito pelos princípios da transparência, da igualdade e da 
concorrência, pelo recurso à subcontratação de entidades externas especializadas do sector 
público, tendo como referência a tabela de preços do SNS, ou do sector privado e social, tendo 
como referência a tabela de preços do sector convencionado.”  
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Artigo 8.º 
Consulta das peças do procedimento 

As peças do procedimento são integralmente disponibilizadas na plataforma eletrónica. 
 

 
Artigo 9.º 

Prazo de Vigência 
1. O objeto do concurso terá como período de vigência de 01 de janeiro de 2023 até 31 de 

dezembro de 2023, com possibilidade de prorrogação conforme o número seguinte. 

 

2. O contrato é prorrogado mediante acordo entre as partes, sendo reduzido a escrito, mediante 

comunicação ao Co-contratante num prazo de 30 (trinta) dias úteis. O contrato prorroga-se para o 

seguinte período:  

− De 01/01/2024 a 31/12/2024; 

 
Artigo 10.º 

Concorrentes 
Podem apresentar proposta qualquer entidade, pessoa singular ou coletiva, que não se encontre em 
nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do CCP.  

 

 
Artigo 11.º 

Agrupamento de Concorrentes 
1. Podem ser candidatos ou concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, 

qualquer que seja a atividade por elas exercida, sem que entre as mesmas exista qualquer 
modalidade jurídica de associação. 

 
2. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo 

procedimento, nem integrar outro agrupamento concorrente. 
 
1. A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta, mas os 

membros agrupados serão responsáveis solidariamente, perante a Entidade Adjudicante, pelo 
pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta. Qualquer alteração na 
composição do agrupamento carece, em qualquer fase do procedimento, de prévia autorização 
da Entidade Adjudicante.    
 

SECÇÃO II 
PROPOSTAS 
Artigo 12.º 

Prazo e Modo de Apresentação de Propostas 
1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até às 18h00m 

inclusive do 33º dia a contar da data do envio do anúncio ao Serviço de Publicações Oficiais das 
Comunidades Europeias.  
 

2. A proposta será obrigatoriamente assinada em cumprimento do disposto na lei n.º 96/2015 de 
17/08/2015. 
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3. Nos casos em que o certificado digital não relacione diretamente o assinante com a sua função e 
poder de assinatura, deve o concorrente submeter na plataforma o documento eletrónico oficial 
indicando o poder de representação e assinatura do assinante. 

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

representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à proposta os 
instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo 
representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos 
representantes. 

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

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

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

 

 
Artigo 13.º 

Esclarecimentos, retificações e alteração às 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 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 

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 

 

7 
 

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, nos termos do artigo 57.º do CCP: 

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

portal da Comissão Europeia em http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=pt 
b. Declaração de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos conforme o modelo no Anexo 

II do Caderno de Encargos; 
c. Os seguintes documentos que contêm os atributos da proposta, de acordo com os quais o 

concorrente se dispõe a contratar: 
i. Preço unitário para cada uma das posições do lote; 

ii. Preço global para 12 meses; 

d. Tempo de resposta entre pedido de marcação e realização do exame; 
e. Tempo de resposta de resultados; 
f. Cópia do registo na Entidade Reguladora da Saúde; 
g. Cópia do cartão da ordem do(s) médico(s); 
h. Curriculum Vitae resumido dos médicos que se propõem disponibilizar para responder à 

prestação de serviços; 
i. Indicação das caraterísticas do material de reanimação e medicação de suporte de vida 

imediato existentes na clinica; 
j. Para o lote 5, 6, 7 e 8 indicação do número de cortes do equipamento de TAC; 
k. Declaração em compromisso de honra em como possuem material de reanimação 

(pediátrico e adulto) e medicação de suporte de vida imediato; 
l. Se aplicável, declaração em compromisso de honra em como assumem a responsabilidade 

financeira dos transportes de doentes, em deslocações superiores a 20 km (ida e volta), nos 
termos do artigo 31.º das Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos; 

m. Obrigatório a entrega de documento que comprove que o concorrente cumpre com as 
disposições da Portaria n.º 35/2014, de 12 de fevereiro; 

n. 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. Em caso de 

divergência, prevalece o preço indicado por extenso.   

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 fixada para a apresentação das propostas, 

considerando-se aquele prazo automaticamente prorrogado, por igual período, até ao limite de 2 

renovações, caso não haja oposição, por escrito, dos concorrentes.  
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Artigo 15.º 
Propostas Variantes 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes, sendo que a sua apresentação é motivo de 

exclusão da proposta base e da proposta variante. 

 

 
SECÇÃO III 

ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
 

Artigo 16.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 19.º do 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 nºs 2 e 3 do artigo 146.º do CCP. 
 

 
Artigo 17.º 

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

 
 

Artigo 18.º 
Audiência Prévia 

1. O Júri do concurso deve proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes, nos termos 
previstos no artigo 147º do CCP. 

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

pronunciarem. 
 

Artigo 19.º 
Critérios de Adjudicação 

1. A adjudicação é feita segundo a proposta economicamente mais vantajosa na modalidade 

monofatorial, conforme a alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP. 

 

2. A adjudicação do objeto do procedimento far-se-á por lote. A Entidade Adjudicante, pode 
adjudicar ao mesmo concorrente um ou mais lotes. 
 

3. Em caso de empate, o fator de desempate a utilizar em cada lote será o da proposta que 
apresente menor preço proposto para o exame que multiplicado pelas quantidades tenha maior 
peso no total do lote: 
a. Mantendo-se o fator de desempate a utilizar em cada lote será o da proposta que apresente 

o menor tempo de espera, em dias, para a realização do exame; 

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 

 

9 
 

b. Supletivamente, o fator de desempate será a proposta que apresente o menor tempo de 
resposta, em dias, para apresentação do relatório; 

c. Mantendo-se a situação de empate, o fator de desempate a utilizar será a proposta 
selecionada na sequência de sorteio a desenrolar presencialmente com os interessados, do 
qual será lavrada ata por todos os presentes. 

 

 
Artigo 20.º 

Leilão Eletrónico 
Não haverá lugar a leilão eletrónico. 
 
 

SECÇÃO IV 
ADJUDICAÇÃO 

 
 

Artigo 21.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. 

 

 
Artigo 22.º 

Adjudicação de Proposta Apresentada por um Agrupamento 
1. Se a adjudicação recair em proposta apresentada por um agrupamento, as entidades que o 

compõem devem, depois de lhe ser notificada a adjudicação, mas antes da celebração do 
CONTRATO, associar-se na modalidade de Consórcio ou num modelo de Agrupamento 
Complementar de Empresas, em regime de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no 
decreto-lei n.º 231/81, de 28 de julho.  

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

devendo ser-lhe conferidos, no mesmo ato, e por procuração, os poderes referidos no n.º 1 do 
artigo 14.º do decreto-lei n.º 231/81, de 28 de julho, e ainda os poderes especiais para receber da 
ENTIDADE ADJUDICANTE, e delas dar quitação, quaisquer quantias que devam ser pagas às 
consorciadas em execução do CONTRATO. 

 
Artigo 23.º 

Causas de Não Adjudicação 
1. Não há lugar a adjudicação quando:  

a. Nenhum concorrente haja apresentado proposta;   
b. Todas as propostas tenham sido excluídas;   
c. Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do 

procedimento após o termo do prazo fixado para a apresentação das propostas;   
d. Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

relativas aos pressupostos da decisão de contratar, o justifiquem. 
 
2. A decisão de não adjudicação, bem como os restantes fundamentos, será notificada a todos os 

concorrentes através da plataforma eletrónica. 
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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, deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a. Declaração elaborada em conformidade com o modelo constante no Anexo III; 
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 em como não se encontra em nenhuma das situações, previstas 

na alínea h) do artigo 55.º do CCP. 
 
2. O Adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no número 

anterior na plataforma eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante. Caso os documentos não 
venham em língua portuguesa, deve o Adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução 
devidamente legalizada.  

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

em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à Entidade Adjudicante o endereço 
do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, 
desde que os referidos sítio e documentos dele constantes estejam redigidos em língua 
portuguesa. 

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

caducidade da adjudicação, a Entidade Adjudicante concede um prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da data de notificação, para que o Adjudicatário as possa suprir. 
 

5. Quando o Adjudicatário for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, os diversos 
membros do agrupamento devem apresentar os documentos referidos na alínea a) e b) do n.º 1 
do presente artigo, bem como os documentos referidos na Portaria n.º 372/2017 de 14 de 
dezembro, caso a atividade por esse membro desenvolvida requeira a titularidade dos referidos 
alvarás, licenças e autorizações. 

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

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

 
 

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

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

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

 

 
Artigo 26.º 

Modo de Prestação da Caução 
1. A caução pode ser prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 

Estado, ou ainda mediante garantia bancária autónoma e irrevogável e à primeira solicitação ou 
por seguro-caução equivalente, conforme escolha do Adjudicatário. 

 
2. Quando o depósito for efetuado em títulos, estes são avaliados pelo respetivo valor nominal, 

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

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

um documento pelo qual o estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao 
limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela 
entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia 
respeita. 

 
4. Se o Adjudicatário optar pelo seguro-caução, então este deverá apresentar apólice pela qual uma 

entidade legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o 
encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela Entidade Adjudicante em 
virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que o seguro respeita. 

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

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

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

da responsabilidade do Adjudicatário. 

 
Secção VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
 

Artigo 27.º 
Caducidade da Adjudicação 

1. A adjudicação caduca, por facto imputável ao Adjudicatário, nomeadamente: 
a. Pela não apresentação dos documentos de habilitação no prazo exigido, conforme o artigo 

86.º do CCP; 
b. Pela falsificação de qualquer documento de habilitação ou pela prestação culposa de falsas 

declarações, nos termos dispostos do artigo 87.º do CCP; 
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c. Pela não prestação da caução após a notificação da adjudicação pelo órgão competente para 
a decisão de contratar, conforme o artigo 91.º do CCP; 

d. O Adjudicatário não assinar o contrato e se no caso de um agrupamento o mesmo não se 
tiver associado nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do CCP, seguindo-se quanto ao mais o 
regime previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 105.º do CCP; 

e. A ocorrência superveniente de circunstâncias que inviabilizem a celebração do contrato, 

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

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

 

2. A decisão de não adjudicação, bem como os restantes fundamentos, será notificada a todos os 
concorrentes através da Plataforma Eletrónica Vortalnext, pelo órgão competente para a decisão 
de contratar. 

 
Artigo 28.º 

Redução do Contrato a Escrito 
O contrato será reduzido a escrito mediante a elaboração de um clausulado em suporte papel ou em 
suporte informático com aposição de assinaturas eletrónicas 

 
 

Artigo 29.º 
Minuta do Contrato 

1. A minuta do contrato é aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar. 
2. Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar o órgão competente para a decisão de 

contratar notifica-a ao Adjudicatário. 
 
3. Considera-se a minuta do contrato aceite pelo Adjudicatário quando haja aceitação expressa ou 

quando não haja reclamação nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à respetiva notificação.   
 
4. As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão de 

obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o contrato ou 
ainda a recusa dos ajustamentos propostos. 

 
5. No prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da receção da reclamação, o órgão que aprovou a 

minuta do contrato notifica o Adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silencia à rejeição da 
reclamação.  

 
6. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo Adjudicatário não fazem parte 

integrante do contrato.   
   
 

Artigo 30.º 
Despesas da Apresentação e da Elaboração da Proposta 

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação das propostas constituem encargo do 
concorrente. 
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Artigo 31.º 
Legislação Aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa do Concurso aplica-se o 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
redação atual. 
 

 

CADERNO DE ENCARGOS 
PARTE I 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 
Capítulo I 

Disposições Gerais 
 

 

Artigo 1.º 

Objeto do Concurso 
1. O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto a aquisição de prestação de 
serviços para a realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica de radiologia 
ao exterior, para o ano 2023, de acordo com as condições e especificações previstas no presente 
caderno de encargos, nas cláusulas técnicas e no 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 2022. 
Caso existam circunstâncias impostas pela tutela que impliquem a diminuição da atividade, o 
HESE adequará as suas aquisições, sem haver lugar a qualquer indemnização, por não aquisição 
da quantidade prevista. 

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

cabimento orçamental atribuído aquando a aprovação do Orçamento para 2023. 
 

 
Artigo 2.º 

Prazo de Vigência 
1. O contrato terá como período de vigência o ano 2023, tendo o seu início a 01 de janeiro de 2023 

e o seu termo a 31 de dezembro de 2023. 
 
2. Havendo acordo expresso entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado, sendo reduzido a 

escrito, até ao máximo disposto no artigo 440.º do decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, 

para os seguintes períodos: 

 

• 1 de Janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024; 
 
3. Em caso de denúncia ou não prorrogação do contrato, o Co-Contratante é obrigado a assegurar 

a prestação de serviços objeto do contrato pelo período necessário até que a entidade 

adjudicante assegure alternativa. 

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 

 

14 
 

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.  

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

expressamente atribuída ao Contraente Público, nomeadamente os relativos ao transporte dos 
bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, seguros, fretes, taxas alfandegárias, 
instalação, montagem, demonstração das especificações técnicas, ensaio de todos os bens 
fornecidos e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da 
utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 

 
Artigo 4.º 

Parâmetro Base 
1. O valor global do procedimento é de 623.495,24 € (seiscentos e vinte e três mil quatrocentos e 

noventa e cinto euros e vinte e quatro cêntimos), sem I.V.A., que corresponde ao somatório dos 
11 (onze) lotes do procedimento.  
 

2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Hospital, sendo aquele preço global 
máximo desagregado da seguinte forma: 

 

• de 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023: valor máximo previsto da 
adjudicação de 311.747,62 €; 

• de 1 de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2024: valor máximo previsto da 
adjudicação de 311.747,62 €; 

 
Deste modo, por lote anual foi fixado o seguinte preço base (Pb): 
 
 

▪ Lote 1 (Ecografia Convencional/Mamografia): 39.638,72 €; 
 

▪ Lote 2 (Estudo Doppler Venoso e Arterial): 28.080,64 €; 
 

▪ Lote 3 (Radiologia de Intervenção): 15.845,75 €; 
 

▪ Lote 4 (Ressonância Magnética): 192.335,80 €; 
 

▪ Lote 5 (Tomografia Computorizada Neuro): 5.143,44 €; 
 

▪ Lote 6 (Tomografia Computorizada Corpo): 4.965,74 €; 
 

▪ Lote 7 (Tomografia Computorizada Corpo/neuro): 1.796,00 €; 
 

▪ Lote 8 (Tomografia Computorizada Cardíaca): 2.463,60 €; 
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▪ Lote 9 (Ostedensitometria): 7.530,68 €. 
 

▪ Lote 10 (Digestivos): 3.613,75 € 
 

▪ Lote 11 (Pré-op de Mama): 10.333,50 €. 
 
 

3. Os Pb por lote constantes no n.º 2, indicam o preço máximo que o Contraente Público está 
disposto a pagar pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do 
procedimento, nos termos do n.º 1 do artigo 47.º do CCP. 
 

4. Propostas com preços superiores, ao indicado no número anterior, serão excluídas. 
 
 

Artigo 5.º 

Aspetos submetidos à concorrência 
Nos termos previstos do artigo 42.º do CCP, é submetido à concorrência o preço dos MCDT´s, de 
acordo com o critério constante do n.º 1 do artigo 19.º do Programa do Procedimento. 
 

 
Artigo 6.º 

Critérios Não Submetidos à Concorrência 
1. Nos termos do n.º 5 do artigo 42.º do CCP, os concorrentes devem observar nas suas propostas, 

e como eventuais futuros Co-contratantes, garantir, sem encargos adicionais para o Contraente 
Público, os aspetos não submetidos à concorrência referidos no Clausulado Técnico do presente 
Caderno de Encargos. 
 

2. O incumprimento dos pressupostos no Clausulado Técnico implica a exclusão da proposta 
apresentada, relativamente ao lote em que se verifica o incumprimento ou não referência. 

 
 

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 
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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. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, as dúvidas na interpretação ou na integração 
do CONTRATO são resolvidas com base na prevalência do interesse público na boa execução das 
obrigações do Co-contratante. 
 

 
Capítulo II 

OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 
Secção I 

Obrigações do Co-contratante 
 
 

Artigo 8.º 
Obrigações Principais 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. Obrigação da continuidade da prestação de serviços; 
b. Obrigação da marcação dos exames dentro dos prazos apresentados na proposta;  
c. Obrigação da entrega dos exames no prazo apresentado na proposta; 
d. Obrigação da manutenção de um corpo clínico operacional. 

 
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. 
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Artigo 10.º 
Conformidade e Operacionalidade dos Serviços  

1. O Co-contratante obriga-se a prestar os serviços objeto do presente contrato com as características, 
especificações e requisitos previstos nas cláusulas técnicas que constituem a Parte II do presente 
Caderno de Encargos. 
 

2. O Co-contratante deverá facultar periodicamente ao Contraente Público e sempre que tal lhe for 
requerido por este, todos os meios necessários à verificação da qualidade dos serviços prestados.  
 
 

Subsecção II 
Dever de Informação e Sigilo 

 
 

Artigo 11.º 
Objeto do Dever de Informação e 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. 

 
4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 10 (dez) anos a contar do 

cumprimento ou cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição 
subsequente a quaisquer deveres legais relativos, designadamente, à proteção de segredos 
comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às pessoas coletivas. 

 
 

Secção II 
Obrigações do Contraente Público 

 
 

Artigo 12.º 
Facturação 

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 de Aprovisionamento – 

Stocks do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., ou por outro meio de comunicação, desde 
que acordado entre as duas partes, devendo incluir a seguinte informação: 
a. O número da Nota de Encomenda e o número de compromisso; 
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b. Listagem detalhada de exames realizados com indicação do nome e número de processo a 
incluir na fatura, data de realização do exame, a quantidade, designação do exame e o 
respetivo preço unitário; 

c. O técnico que realizou o exame; 
d. O número do termo de responsabilidade; 
e. E o termo de responsabilidade emitido pelo Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., 

devidamente assinado pelo responsável. 
 

3. Não há lugar a faturação adicional, para além do determinado no presente Caderno de 
Encargos. 
a. Apenas é possível a faturação de um código de cada tipo de contraste por sessão/doente 

(inclui todos os exames efetuados no mesmo dia ao mesmo doente), pois o preço do 
contraste já considera as situações de administração de mais de uma dose. 

b. Os exames de TAC e de RM não admitem a faturação do “Pós-processamento” ficando o Co-
contratante por cada valor detetado proceder à emissão de Nota de Crédito do mesmo valor.  

 
4. O Contraente Público não se responsabiliza pelo pagamento de MCDT’s realizados a utentes que 

não apresentem o termo de responsabilidade. 
 
5. 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. 
 
6. 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.  

 
7. 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 13.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, e respetivas alterações sendo nela necessariamente 
inscrito, sob pena de nulidade, um número de compromisso válido e sequencial. 
 

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. 
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Artigo 14.º 
Atrasos nos Pagamentos 

1. Salvo se o atraso não for lhe for imputável, o Contraente Público está obrigado ao pagamento 
de juros de mora, sempre que exista atraso no cumprimento das obrigações pecuniárias, ao Co-
contratante sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada pela Direção Geral do Tesouro 
e Finanças pelo período correspondente à mora. 

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

efetuar o pagamento sobre a importância em que existe concordância do Co-contratante. 
a. No caso dos montantes pagos serem inferiores àqueles que sejam efetivamente devidos ao 

Co-contratante, em função da apreciação de reclamações deduzidas, tem este direito a juros 
de mora sobre essa diferença, nos termos do n.º 1. 
 

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

4. Em caso de incumprimento imputável ao Contraente Público, o Co-contratante, 
independentemente do direito de resolução do contrato, nos termos do disposto no artigo 
332.º do CCP, pode invocar a exceção de não cumprimento nos termos do 327.º do mesmo 
código. 
 

5. O presente artigo apenas é aplicável, conforme disposto no artigo 12.º do decreto-lei n.º 
62/2013 “Até 31 de dezembro de 2015 o disposto no presente diploma não é aplicável às 
entidades pública que façam parte do Serviço Nacional de Saúde, salvo quando o credor seja 
uma micro ou pequena empresa cujo o estatuto esteja certificado pelo IAPMEI – Agência para a 
Competitividade e Inovação, I.P., nos termos do Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, 
aletrado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho.” 

 
 

Artigo 15.º 
Poder de Fiscalização 

1. O Contraente Público exercerá o poder de fiscalização durante a execução do contrato, 
nomeadamente através de: 
a. Realização de reuniões periódicas entre o Contraente Público e o Co-contratante; 
b. Visita às Instalações do Co-contratante, sem aviso prévio, sempre que o considere 

necessário; 
c. Monitorização através do Serviço de Imagiologia do cumprimento dos prazos de marcação e 

entrega dos exames em atraso. 
 

2. O Contraente Público exercerá o direito de rescisão do CONTRATO a título de sanção, caso o Co-
contratante não cumpra, ou não cumpra rigorosamente, os artigos do presente Caderno de 
Encargos. 
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CAPÍTULO III 
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

 
 

Artigo 16.º 
Penalidades Contratuais 

1. Pelo incumprimento das datas e prazos de prestação do serviço objeto do contrato, o 
Contraente Público pode exigir ao Co-contratante o pagamento de uma pena pecuniária, nos 
seguintes termos:  
a. Por cada dia de atraso para a marcação dos exames não urgentes, conforme prazo estabelecido 

na proposta adjudicada, será penalizado em 70 % do valor do exame não marcado; 
b. Por cada dia de atraso para a marcação dos exames urgentes, conforme prazo estabelecido na 

proposta adjudicada, ficará responsabilizado pelo pagamento do valor na totalidade do exame 
não marcado; 

c. Por cada dia de atraso para a entrega dos exames, conforme prazo estabelecido na proposta 
adjudicada, será penalizado no valor de 30,00 (trinta) €, por exame; 

d. Por cada situação detetada de exame realizado e/ou relatado por um médico em funções no 
HESE, não haverá lugar ao pagamento do exame; 

e. Por cada situação detetada de exame realizado por um técnico de diagnóstico e terapêutica de 
radiologia em funções no HESE, não haverá lugar ao pagamento do exame. 

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

exija uma indemnização pelo dano causado. 
 

3. Aplicação das penas pecuniárias terão como limites máximos, 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 previstos na lei, o Contraente 

Público pode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Co-contratante violar de 
forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe incumbem, designadamente nos 
seguintes casos:  
a. Se se verificar grave ou por mais de uma vez inobservância das disposições do CONTRATO ou 

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

b. Quando houver atraso na execução das obrigações decorrentes do objeto de CONTRATO; 

c. Quando o início da execução do CONTRATO não se verifique no prazo fixado; 

d. Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo Contraente 

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

e. Aumento injustificado dos preços; 
f. Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades; 
g. O incumprimento pelo Co-contratante dos parâmetros de execução de exames estabelecidos 

nas normas de orientação clínica elaboradas pela Direcção-Geral de Saúde. 
 

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

 

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 
 

3. Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do Co-contratante, será 
o montante respetivo deduzido das quantias devidas. 

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

devidamente fundamentado, e mediante o pagamento ao Co-contratante de justa indemnização 
decida por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 

 
 

Artigo 18.º 
Resolução do Contrato pelo Co-Contratante 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Co-contratante pode 
resolver o contrato quando:  
a. Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 (seis) meses ou o 

montante em dívida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preço contratual, excluindo 
juros. 

b. O direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao Contraente Público, 
produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a receção, salvo se o Contraente Publico cumprir as 
obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas de juros de mora a que houver lugar. 

 
2. O direito à resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 
 
3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores 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 
Caso Fortuito ou Força Maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força maior, for 
impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato. 

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

outra por quaisquer prejuízos incorridos ou a incorrer para cumprimento das suas obrigações 
contratuais por força de caso fortuito ou de força maior. 

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

terceiro pelo qual a parte não seja responsável, direta ou indiretamente, ou que, para a sua 
verificação, não tenha comprovadamente contribuído, bem como qualquer facto natural, 
situação imprevisível ou inevitável cujos efeitos se produzam independentemente da vontade 
ou das circunstâncias pessoais das partes, nomeadamente: 

a. Atos de guerra ou de subversão; 
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b. Epidemias; 
c. Ciclones; 
d. Tremores de terra, fogo, raios, inundações que afetem as instalações ou a capacidade 

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

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

parcial do contrato ou que impliquem atrasos ou prejuízos na execução do contrato ou o 
agravamento do seu custo deve comunicar e justificar tais situações à outra parte, indicando o 
prazo previsível para o restabelecimento da situação. 

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

notificar o Contraente Público da duração previsível do acontecimento e dos seus efeitos na 
execução do contrato, juntando certificado das entidades competentes que ateste a realidade e 
exatidão dos factos alegados e oferecendo prova de, em tempo devido, ter esgotado todos os 
meios para reduzir ao mínimo o atraso e os prejuízos na execução do contrato. 

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

certificados referidos no número anterior dentro do prazo aí previsto, deve apresentá-los logo 
que possível, apresentando igualmente a justificação para tal atraso. 

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

responsabilidade pelo incumprimento das obrigações contratuais em causa, não podendo 
invocar os direitos previstos no n.ºs 1 e 2. 

 
 

Artigo 21.º 
Conflito de interesses e imparcialidade 

1. O ADJUDICATÁRIO deve prosseguir a sua atividade de acordo com a lei aplicável e com as regras 
de boa fé, tomando todas as medidas necessárias para evitar a ocorrência de quaisquer situações 
que possam resultar em conflito com os interesses da ENTIDADE ADJUDICANTE. 

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

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

 

Artigo 22.º 
Confidencialidade 

1. Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as partes comprometem-se a não divulgar, 
durante e após a execução do CONTRATO, quaisquer informações que obtenham no seu âmbito, 
designadamente as relativas à outra parte ou aos seus interesses e negócios. 

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

seja estritamente necessário à execução do CONTRATO, mediante autorização da parte que as 
haja prestado, ou do estritamente necessário ao exercício do direito de defesa em processo 
contencioso. 
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3. No caso previsto no número anterior, as partes devem garantir, em reciprocidade e em 
condições satisfatórias, a assunção, por escrito, de idêntico compromisso de confidencialidade 
pelos terceiros que acedam às informações abrangidas pelo dever de confidencialidade. 

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

funcionários que a elas tenham de recorrer para a correta execução do CONTRATO, assegurando 
que os mesmos são obrigados a manter essa confidencialidade. 

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

partes decidam qualificar como tal, as que, a serem divulgadas, possam causar danos a qualquer 
das partes ou a terceiros, ou perturbar o normal desenvolvimento dos trabalhos da prestação de 
serviços objeto deste caderno de encargos. 

 

Artigo 23.º 
Propriedade intelectual e industrial 

1. A ENTIDADE ADJUDICANTE tem o direito exclusivo de divulgar ou publicar todos os documentos 
elaborados no âmbito da prestação de serviços objeto deste caderno de encargos, em todo o 
mundo, por um prazo de 10 anos, seja em formato papel, ou em formato eletrónico, junto dos 
seus clientes, parceiros, autoridades ou público em geral, não importando tal circunstância o 
pagamento de qualquer outra quantia, além daquele paga no ato de entrega do documento. 

 
2. A ENTIDADE ADJUDICANTE pode utilizar apenas excertos dos documentos, cabendo-lhe, em 

exclusivo, a sua definição. 
 

3. A ENTIDADE ADJUDICANTE reserva-se o direito de mandar elaborar traduções destes 
documentos, nas línguas que escolher, podendo utilizar tais traduções nos termos definidos no 
n.º 1. 

 
4. São da responsabilidade do ADJUDICATÁRIO quaisquer encargos decorrentes da utilização, na 

presente prestação de serviços, de patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros 
direitos de propriedade industrial ou direitos de autor ou conexos. 

 
5. Se, por algum motivo, a ENTIDADE ADJUDICANTE vier a ser demandada por ter infringido, na 

execução do CONTRATO, ou deste decorrente, qualquer dos direitos mencionados no número 
anterior, a ENTIDADE ADJUDICANTE terá direito de regresso, contra o ADJUDICATÁRIO, por 
quaisquer quantias pagas, seja a que título for. 

 
 

Artigo 24.º 
Execução e Liberação 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.  
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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 objecto 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. 

 
6. A caução prestada pelo ADJUDICATÁRIO será libertada pela ENTIDADE ADJUDICANTE, de acordo 

com o disposto no artigo 295.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
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 

O Co-contratante não pode subcontratar e ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual ou 
qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem prévia autorização do Contraente 
Público, conforme o disposto no CCP. 
 

Artigo 27.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 28.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 com aviso de 
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receção devendo ser endereçadas para as moradas indicadas no CONTRATO e presumindo-se 
efetuadas nas seguintes condições: 

 
 

TRANSMISSÃO DATA DE EFETIVIDADE 

Correio eletrónico Na data de respetiva expedição 

Fax Na data constante do relatório de transmissão 

Correio registado com aviso de receção Na data da assinatura do aviso 

 
2. As notificações e as comunicações que tenham como destinatário 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 29.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 30.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 31.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 32.º 

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

outra. 
 

2. Sem prejuízo de outras leis e regulamentos especialmente aplicáveis, a tudo o que não esteja 
expressamente previsto ou regulado no presente caderno de encargos e na demais 
regulamentação do contrato aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual.  
 
 

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. 
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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. 

 
 
 
 

PARTE II 
CLÁUSULAS TÉCNICAS 

 
Artigo 34.º 

Especificações Técnicas  
1. De acordo com o objeto do CONTRATO pretende-se a aquisição de prestação de serviços para a 

realização de meios complementares de diagnóstico e terapêutica de radiologia, ao exterior, 
obedecendo às seguintes especificações técnicas: 
 
Prestação de Serviços: 
a. Deverá realizar-se 5 (cinco) dias por semana, em dias úteis; 
b. Deverá realizar os exames e respetivos relatórios, dos MCDT`s descritos no Anexo I do Caderno 

de Encargos; 
c. A marcação do exames será efetuada pelo Serviço de Imagiologia do Hospital do Espirito Santo 

de Évora, E.P.E., mediante via telefónica, via electrónica e/ou fax; 
d. O Co-contratante deve disponibilizar os contactos (telefónicos, eletrónicos e fax) e os horários 

para a marcação dos exames; 
e. Prazo entre o pedido de marcação efetuado pelo Contraente Público e a realização do exame: 

máximo 5 (cinco) dias para exames não urgentes e 2 (dois) dias para exames urgentes;  
f. Prazo entre a realização do exame não urgente e a entrega do mesmo, e respetivo relatório, 

no máximo de 4 (quatro) dias (corridos); 
g. Prazo entre a realização do exame urgente e a entrega do mesmo, e respetivo relatório, não 

deverá ser superior a 24 (vinte e quatro) horas. 
 
  

Modo de Entrega dos Exames e dos Relatórios: 
a. O relatório deverá ser redigido em computador, impresso em papel timbrado do Co-

contratante e nele constará o nome do doente, o exame realizado, a data da realização do 
exame, o médico que fez o exame e o relatou; 

b. Deverá ser disponibilizado o exame e relatório em formato digital (com gravação de CD), 
compatibilidade DICOM e relatório em papel; 

c. Os exames deverão ser entregues no Edifício do Patrocínio – Balcão Verde. 
 

Instalações e Equipamentos: 
a. A prestação de serviços será realizada nas instalações do Co-Contratante; 
b. As instalações do Co-contratante devem possuir certificação, nomeadamente pela Entidade 

Reguladora da Saúde (ERS) e licenciamento, nomeadamente pela Administração Regional de 
Saúde do Alentejo (ARS); 

c. As instalações e sala de exames devem contemplar a eliminação de barreiras arquitetónicas, 
nos termos da lei, para permitir a entrada de doentes em maca e/ou cadeira de rodas; 
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d. O Co-contratante deverá ser possuidor do equipamento necessário para a realização desta 
prestação de serviços, sendo responsável pela manutenção e reparação/substituição do 
equipamento sempre que o considere necessário, sem custos para o Contraente Público; 

e. Os exames considerados nos lotes 5, 6 e 7 têm que ser realizados num equipamento de TAC 
que possua, no mínimo, 32 (trinta e dois) cortes; 

f. Os exames considerados no lote 8 têm que ser realizados num equipamento de TAC que 
possua, no mínimo, 64 cortes; 

g. As instalações do Co-contratante terão que permitir a realização de exames toraco-abdomino-
pélvico em contínuo; 

h. O Co-contratante deve indicar as características do material de reanimação e medicação de 
suporte de vida imediato que possui, no caso de ocorrência de uma situação de emergência 
médica durante a realização do exame, em especial na realização de TAC’s e RM’s; 

i. Os exames de TAC e RM que necessitem a administração de contraste endovenoso, deverão 
ser realizados obrigatoriamente com apoio de um injetor automático. Desde modo, é 
obrigatório que o Co-contratante possua nas suas instalações injetor automático e todos os 
acessórios necessários para o seu funcionamento; 

j. Os exames de TAC’s e RM’s a realizar pelo Co-contratante na área pediátrica, nomeadamente a 
crianças com idade inferior a 8 (oito) anos, implicam a existência de apoio de anestesia e 
material de reanimação. 

 
Corpo Clinico 
a. O Co-contratante deverá ter no seu corpo clínico, o seguinte número mínimo de médicos 

especialistas em cada uma das áreas:  
▪ Lote 1 (Ecografia Convencional): 2 (dois) Médicos Radiologista; 
▪ Lote 2 (Estudo Doppler Venoso/Arterial): 1 (um) Médico Radiologista e/ou 1 (um) Médico 

Angiologista/Cirurgia Vascular; 
▪ Lote 3 (Intervenção): 2 (dois) Médicos Radiologista com experiência na área da 

Senologia; 
▪ Lote 4 (Ressonância Magnética): 1 (um) Médico Radiologista e 1 (um) Médico 

Neurorradiologista; 
▪ Lote 5 (Tomografia Computorizada Neuro): 2 (dois) Médicos Neurorradiologista; 
▪ Lote 6 (Tomografia Computorizada Corpo): 1 (um) Médico Radiologista; 
▪ Lote 7 (Tomografia Computorizada Corpo/Neuro): 1 (um) Médico Radiologista e 1 (um) 

médico Neurorradiologista; 
▪ Lote 8 (Tomografia Computorizada Cardíaca): 1 (um) Médico Radiologista, com apoio de 

1 (um) Médico Cardiologista; 
▪ Lote 9 (Osteodensitometria): 1 (um) Médico Radiologista com experiência na área de 

Densitometria; 
▪ Lote 10 (Digestivos): 1 (um) Médico Radiologista;  
▪ Lote 11 (Pré-op de Mama): 1 (um) Médico Radiologista com perfil de imagiologia 

mamária de intervenção. 
b. Os exames têm que obrigatoriamente ser realizados com a presença de um médico com a 

especialidade e competências citadas na alínea anterior; 
c. Para execução de alguns exames constantes nos lotes 4, 5, 6, 7 e 8 poderá haver necessidade 

de apoio anestésico. Esse apoio anestésico só poderá ser efetuado com a presença de 1 (um) 
Médico Anestesista, cuja colaboração com o Co-contratante deve ser comprovada com a 
junção de cópia do cartão da ordem dos médicos; 

d. Os médicos afetos ao corpo clínico devem estar inscritos na Ordem dos Médicos; 

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 

 

28 
 

e. Os médicos afetos a esta prestação de serviços não podem exercer funções no HESE, 
independentemente do vínculo laboral; 

f. Os técnicos de diagnóstico e terapêutica de radiologia afetos a esta prestação de serviços não 
podem exercer funções no HESE, independentemente do vínculo laboral. 

 
2. Sempre que solicitado pelo Contraente Público, o Co-contratante deve garantir disponibilidade 

para participação em reunião de discussão de casos clínicos. 
 

3. O não cumprimento das especificações técnicas enunciadas nos números anteriores é motivo de 
exclusão da proposta. 

 
Artigo 35.º 

Transporte dos Doentes 
1. O Contraente Público assumirá a responsabilidade financeira pelo transporte dos doentes, para 

deslocações inferiores a 20 Km (ida e volta). Para deslocações superiores a 20 km (ida e volta), o 
custo do transporte dos doentes, será da responsabilidade financeira do Co-contratante. 
 

2. A contabilização dos quilómetros estipulados será realizada através da aplicação 
https://maps.google.com/  
 

3. Caso o Co-contratante opte por fazer transportar o doente para instalações, que distam mais de 
10 km das instalações do Contraente Público, tem que garantir obrigatoriamente, sob pena de 
rescisão do contrato: 
a. O transfer tem origem no Hospital do Espirito Santo de Évora, E.P.E., não podendo mediar 

mais de 1 (uma) hora entre o início do transporte e a realização do exame; 
b. O doente não pode permanecer nas instalações do Co-contratante mais de 1 (uma) hora a 

aguardar pelo transporte de regresso; 
c. Tem que cumprir a legislação em vigor de transporte de doentes. 

 
 

Artigo 36.º 
Visita às Instalações do Co-contratante 

1. O Contraente Público reserva-se ao direito de visitar, sem aviso prévio, as instalações do Co-
contratante para eventual confronto das declarações constantes nas propostas com os requisitos 
e especificações técnicas do Caderno de Encargos e as condições de facto.  
 

2. Estas visitas poderão ocorrer às instalações dos concorrentes antes da adjudicação e, após a 
adjudicação às instalações do Co-contratante.  

 
 

Artigo 37.º 
Outras Obrigações 

1. Os exames a efetuar nas instalações do Co-contratante serão realizados aos utentes a que 
tenham sido prestados cuidados de saúde pelo Contraente Público, nomeadamente utentes 
provenientes da Consulta, do Internamento e da Urgência (adultos e pediátricos). 
Mais se informa, que: 
a. Cerca de 30 % a 40 % dos exames a marcar no exterior são considerados urgentes; 
b. O Contraente Público não se responsabiliza financeiramente pela desistência ou falta de 

comparência do utente ao exame marcado nas instalações do Co-contratante. 
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2. O Corpo Clínico apresentado pelo Co-contratante deverá ter presente, e sem prejuízo com o 

disposto da lei, o Regulamento n.º 14/2009 de 13 de janeiro, referente ao Código Deontológico. 

 

3. Cumprimento da Portaria n.º 35/2014, de 12 de fevereiro, referente aos requisitos mínimos 
relativos à organização e funcionamento, recursos humanos e instalações técnicas das unidades 
de saúde de Radiologia. 

 
4. O Co-contratante deve “contratar e manter em vigor um seguro de responsabilidade civil que 

cubra os riscos inerentes à respectiva actividade e exigir dos seus profissionais seguro de 
responsabilidade profissional válido”, nos termos do artigo 7.º da Portaria n.º 35/2014, de 12 de 
fevereiro. 
a. O Contraente Público pode sempre que entender necessário, exigir ao Co-Contratante os 

documentos que comprovem a celebração dos contratos de seguros, referidos no n.º 3, 
devendo ser entregues no prazo de 10 (dez) dias.  

 
5. Durante a execução do Contrato o Co-contratante fica obrigado a informar o Contraente Público 

sempre que haja alteração do corpo clínico, definido na proposta adjudicada. Posto isto, o Co-
contratante tem 10 (dez) dias corridos para apresentar junto do Contraente Público, através 
do email concursos.aprov@hevora.min-saude.pt a documentação do novo médico para a 
realização de exames, nomeadamente, a cópia do Cartão da Ordem comprovando ser detentor da 
especialidade, nos termos do n.º 1 do artigo 32.º das Clausulas Técnicas. 
 

6. Como o Co-contratante irá praticar um serviço público, fica também sujeito às normas e princípios 
comunitários aplicáveis ao Contraente Público. 

 

 
Artigo 38.º 
Formação 

O Co-contratante é responsável financeiramente por toda e qualquer formação dos profissionais de 
saúde e aos demais colaboradores a si afetos, tendo como fim a correta execução da prestação de 
serviços objeto do contrato. 
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ANEXO AO CADERNO DE ENCARGOS 

Anexo I – Mapa de Quantidades 

 

Lote Código Descrição do exame 
Estimativa 
2023 (12 
meses) 

Preço 
Unitario 
Proposto 

Preço Total 
Posição          

(12 meses) 

Preço Total 
Posição (24 

meses) 

Lote1 Ecografia 
Convencional/ 
Mamografia 

M17230 Ecografia articular 74 17,80 € 1.317,20 € 2.634,40 € 

M17070 
Ecografia do canal 
raquidiano e conteúdo 

2 17,78 € 35,56 € 71,12 € 

M17185 
Ecografia de partes 
moles 

90 8,58 € 772,20 € 1.544,40 € 

M17211 Ecografia escrotal 16 11,40 € 182,40 € 364,80 € 

M17105 Ecografia mamária 500 12,05 € 6.025,00 € 12.050,00 € 

M17135 
Ecografia renal e supra-
renal 

200 16,54 € 3.308,00 € 6.616,00 € 

M17170 
Ecografia vesical via 
supra púbica 

100 11,76 € 1.176,00 € 2.352,00 € 

M17281 

Ecografia ginecológica 
por via endocavitária 
(inclui avaliação pélvica 
supra púbica) 

300 16,28 € 4.884,00 € 9.768,00 € 

M17130 
Ecografia do abdómen 
superior 

400 15,51 € 6.204,00 € 12.408,00 € 

M17155 
Ecografia pélvica por 
via supra púbica 

80 15,15 € 1.212,00 € 2.424,00 € 

M17143 Ecografia peniana 4 17,44 € 69,76 € 139,52 € 

M17150 
Ecografia prostática e 
vesículas seminais, por 
via endocavitária 

150 17,05 € 2.557,50 € 5.115,00 € 

M17260 
Ecografia Endocavitaria 
Ano-Rectal 

2 17,44 € 34,88 € 69,76 € 

M17165 
Ecografia pós-miccional 
com cálculo do resíduo 

52 17,44 € 906,88 € 1.813,76 € 

M17040 Ecografia da tiroide 150 17,44 € 2.616,00 € 5.232,00 € 

M17050 
Ecografia das glândulas 
salivares 

10 8,72 € 87,20 € 174,40 € 

M17255 
Doppler prostático, por 
via endocavitária 

4 17,96 € 71,84 € 143,68 € 

M17301 Doppler Escrotal 4 19,95 € 79,80 € 159,60 € 

M17205 
Doppler abdominal, 
cada víscera ou 
território 

30 19,95 € 598,50 € 1.197,00 € 
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M17299 
Doppler (Adicional A 
Qualquer Dos Exames 
De Ecografia) 

40 19,20 € 768,00 € 1.536,00 € 

M13100 
Mamografia bilateral, 
duas incidências por 
mama 

400 16,83 € 6.732,00 € 13.464,00 € 

Lote 2 Estudos por 
doppler 

M17293 
Doppler setor arterial 
membros superiores, 
cada membro 

4 26,37 € 105,48 € 210,96 € 

M17294 

Doppler do sector 
arterial dos membros 
inferiores, cada 
membro 

500 20,20 € 10.100,00 € 20.200,00 € 

M17296 

Doppler do sector 
venoso dos membros 
superiores, cada 
membro 

4 25,82 € 103,28 € 206,56 € 

M17297 
Doppler de outro 
sector (Ex.: Massa 
Tecidos Moles) 

2 23,94 € 47,88 € 95,76 € 

M17298 

Doppler do sector 
venoso dos membros 
inferiores, cada 
membro 

840 21,10 € 17.724,00 € 35.448,00 € 

Lote 3 Radiologia de 
Intervenção 

M15161 
Mama - Punção para 
citologia 

4   195,00 €  780,00 € 1.560,00 € 

M15171 
Mama - Punção para 
histologia 

25   195,00 €  4.875,00 € 9.750,00 € 

M17305 
Marcação de lesão 
infraclinica por arpão 

50   100,00 €  5.000,00 € 10.000,00 € 

M13127 
Estereotaxia,apoio a 
gestos intervenção 

25     35,60 €  890,00 € 1.780,00 € 

M13120 Galactografia 25     38,03 €  950,75 € 1.901,50 € 

M15813 
Punção aspirativa para 
citologia guiada por 
tecnica de imagem 

6   100,00 €  600,00 € 1.200,00 € 

M17060 
Ecografia Cervical 
(partes moles) 

6     25,00 €  150,00 € 300,00 € 

M17105 Ecografia mamária 40     30,00 €  1.200,00 € 2.400,00 € 

M13105 
Mamografia unilateral, 
duas incidências  

40     35,00 €  1.400,00 € 2.800,00 € 

Lote 4 Ressonância 
Magnética 

M18051 
RM do membro 
superior, cada 
segmento 

4   121,50 €  486,00 € 972,00 € 

M18052 
RM de qualquer 
articulação do membro 
superior 

10   121,50 €  1.215,00 € 2.430,00 € 
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M18053 
RM dos membros 
inferiores, cada 
segmento 

4   121,50 €  486,00 € 972,00 € 

M18055 
RM de qualquer 
articulação do membro 
inferior 

10   121,50 €  1.215,00 € 2.430,00 € 

M18112 Rm cardíaca funcional 20   121,50 €  2.430,00 € 4.860,00 € 

M18113 
Rm cardíaca para 
estudo da perfusão do 
miocárdio 

20   121,50 €  2.430,00 € 4.860,00 € 

M18111 
Rm cardíaca 
morfológica 

20   185,91 €  3.718,20 € 7.436,40 € 

M18024 Rm dos seios perinasais 4   121,50 €  486,00 € 972,00 € 

M18030 Rm do pescoço 20   127,90 €  2.558,00 € 5.116,00 € 

M18022 Rm ouvidos 10   127,90 €  1.279,00 € 2.558,00 € 

M18043 
Rm coluna lombar e 
sagrada 

50   127,90 €  6.395,00 € 12.790,00 € 

M18041 Rm da coluna cervical 30   121,50 €  3.645,00 € 7.290,00 € 

M18042 Rm da coluna dorsal 30   121,50 €  3.645,00 € 7.290,00 € 

M18044 Rm da bacia 10   121,50 €  1.215,00 € 2.430,00 € 

M18023 Rm da face 10   121,50 €  1.215,00 € 2.430,00 € 

M18021 Rm da órbita 10   121,50 €  1.215,00 € 2.430,00 € 

M18084 Rm defecografia 10   151,62 €  1.516,20 € 3.032,40 € 

M18070 
Rm do abdómen 
superior 

150   121,50 €  18.225,00 € 36.450,00 € 

M18060 Rm do tórax 100   121,50 €  12.150,00 € 24.300,00 € 

M18120 Rm fetal 10   121,50 €  1.215,00 € 2.430,00 € 

M18100 Rm mamária 100   121,50 €  12.150,00 € 24.300,00 € 

M18080 Rm pélvica 300   121,50 €  36.450,00 € 72.900,00 € 

M18210 
Rm, suplemento de 
contraste 

200     40,00 €  8.000,00 € 16.000,00 € 

M18236 
Rm, suplemento de 
contraste específico 
(Ex.: spio; uspio) 

150   160,00 €  24.000,00 € 48.000,00 € 

M18243 
Rm, adicional de 
estudo por difusão 

200     33,50 €  6.700,00 € 13.400,00 € 

M18244 
Rm, adicional de 
estudo de perfusão 

200     33,50 €  6.700,00 € 13.400,00 € 

M18240 

Rm, adicional de pós-
processamento (Ex.: 
sequencia 3 D, VR, 
análise funcional) 

200     30,00 €  6.000,00 € 12.000,00 € 

M18010 Rm do crânio 100   121,50 €  12.150,00 € 24.300,00 € 

M18234 
Rm, suplemento de 
angio-Rm C gadolinio 

20   263,81 €  5.276,20 € 10.552,40 € 
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(qualquer localização) 

M18081 Rm, colângio (Cprm) 20   144,50 €  2.890,00 € 5.780,00 € 

M18082 Rm, enterografia 4   230,00 €  920,00 € 1.840,00 € 

M18248 
Rm, adicional de angio-
Rm sem contraste (Tof) 

20   108,01 €  2.160,20 € 4.320,40 € 

M18190 
Anestesia (apoio a 
gestos de intervenção) 

20   110,00 €  2.200,00 € 4.400,00 € 

Lote 5 Tomografia 
Computorizada de 

Neuro 

M16350 
Tc, adicional ao angio 
Tc 

4 102,80 € 411,20 € 822,40 € 

M16010 Tc do Crânio 4 62,63 € 250,52 € 501,04 € 

M16030 
Tc pescoço (partes 
moles) 

4 65,15 € 260,60 € 521,20 € 

M16220 Tc das órbitas 4 67,52 € 270,08 € 540,16 € 

M16240 TV dos ouvidos 4 61,80 € 247,20 € 494,40 € 

M16041 Tc Coluna Cervical 4 67,60 € 270,40 € 540,80 € 

M16042 TC da coluna dorsal 4 67,60 € 270,40 € 540,80 € 

M16043 TC da coluna lombar 4 67,60 € 270,40 € 540,80 € 

M16031 
TC dentário para 
implantologia (cada 
maxilar) 

4 65,15 € 260,60 € 521,20 € 

M16044 
Tc da coluna sacro-
coccígea 

4 69,07 € 276,28 € 552,56 € 

M16045 Tc da bacia 4 59,23 € 236,92 € 473,84 € 

M16103 
TC dos dois membros 
inferiores  

4 146,40 € 585,60 € 1.171,20 € 

M16325 
Tc, suplemento de 
contraste endovenoso 

4 11,13 € 44,52 € 89,04 € 

M16101 
Tc do membro superior 
(cada segmento 
anatómico) 

4 60,70 € 242,80 € 485,60 € 

M16110 
Tc articular, cada 
articulação 

4 66,28 € 265,12 € 530,24 € 

M16270 Tc da faringe 4 59,90 € 239,60 € 479,20 € 

M16230 Tc dos seios peri nasais 4 61,60 € 246,40 € 492,80 € 

M16020 Tc maxilo-facial 4 63,10 € 252,40 € 504,80 € 

M16102 
Tc dos membros 
inferiores (cada 
segmento anatómico) 

4 60,60 € 242,40 € 484,80 € 

Lote 6 Tomografia 
Computorizada de 

Corpo 

M16350 
Tc, adicional ao angio 
Tc 

4   106,81 €  427,24 € 854,48 € 

M16060 Tc do tórax 4     70,25 €  281,00 € 562,00 € 

M16065 
Tc do tórax com alta 
resolução 

4     76,52 €  306,08 € 612,16 € 
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M16325 
Tc, suplemento de 
contraste endovenoso 

4     11,88 €  47,52 € 95,04 € 

M16085 
Tc, colonografia 
(colonoscopia virtual) 

30     89,79 €  2.693,70 € 5.387,40 € 

M16340 Tc, contraste rectal 30        2,90 €  87,00 € 174,00 € 

M16070 
Tc do abdómen 
superior 

4     79,47 €  317,88 € 635,76 € 

M16080 Tc pélvica 4     57,92 €  231,68 € 463,36 € 

M16073 
Tc do aparelho urinário 
(Uro-Tc) 

4   142,13 €  568,52 € 1.137,04 € 

M16330 TC, contraste oral 4        1,28 €  5,12 € 10,24 € 

Lote 7 Tomografia 
Computorizada de 

Corpo/Neuro 

M16030 
Tc pescoço (partes 
moles) 

4     65,10 €  260,40 € 520,80 € 

M16102 
Tc dos membros 
inferiores (cada 
segmento anatómico) 

4     60,70 €  242,80 € 485,60 € 

M16350 
Tc, adicional ao angio 
Tc 

4   105,60 €  422,40 € 844,80 € 

M16060 Tc do tórax 4     69,40 €  277,60 € 555,20 € 

M16070 
Tc do abdómen 
superior 

4     78,50 €  314,00 € 628,00 € 

M16080 Tc pélvica 4     57,24 €  228,96 € 457,92 € 

M16325 
Tc, suplemento de 
contraste endovenoso 

4     11,28 €  45,12 € 90,24 € 

M16330 TC, contraste oral 4        1,18 €  4,72 € 9,44 € 

Lote 8 Tomografia 
Computorizada 

Cardiaca 

M16062 
TC, Cardiaca, Score de 
Cálcio 

4     88,70 €  354,80 € 709,60 € 

M16064 Tc cardíaca (angio-Tc) 4   196,60 €  786,40 € 1.572,80 € 

M16063 
Tc, coronariografia 
(angio-Tc) 

4   210,70 €  842,80 € 1.685,60 € 

M16325 
Tc, suplemento de 
contraste endovenoso 

4     12,00 €  48,00 € 96,00 € 

M16350 
Tc, adicional ao angio 
Tc 

4   107,90 €  431,60 € 863,20 € 

Lote 9 
Osteodensitometria 

M10920 
Osteodensitometria da 
coluna lombar 

4     21,09 €  84,36 € 168,72 € 

M10930 
Osteodensitometria do 
colo femoral 

4     18,98 €  75,92 € 151,84 € 

M10935 
Osteodensitometria do 
punho 

30     18,98 €  569,40 € 1.138,80 € 

M10955 
Osteodensitometria da 
coluna lombar e do 
colo femoral 

300     22,67 €  6.801,00 € 13.602,00 € 

Lote 10 Digestivos M11200 Clister opaco 15     23,00 €  345,00 € 690,00 € 
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M11210 
Clister opaco com 
duplo contraste 

15     37,76 €  566,40 € 1.132,80 € 

M11170 
Trânsito do intestino 
delgado (por 
ingestão) 

15     37,49 €  562,35 € 1.124,70 € 

M11150 

Trânsito gastro-
duodenal duplo 
contraste (com ou 
sem pesquisa de 
hérnia do hiato) 

30     29,50 €  885,00 € 1.770,00 € 

M11140 

Trânsito gastro-
duodenal 
monocontraste (com 
ou sem pesquisa de 
hérnia do hiato) 

30     18,50 €  555,00 € 1.110,00 € 

M11130 Trânsito esofágico 50     14,00 €  700,00 € 1.400,00 € 

Lote 11 Pré-op de 
Mama 

M17307 
Marcação de lesão 
infraclinica por clipe 

15   187,90 €  2.818,50 € 5.637,00 € 

M13127 
Estereotaxia,apoio a 
gestos intervenção 

15     35,60 €  534,00 € 1.068,00 € 

M17105 Ecografia mamária 15     14,50 €  217,50 € 435,00 € 

M13105 
Mamografia unilateral, 
duas incidências  

15     20,90 €  313,50 € 627,00 € 

M13147 Biopsia por vácuo 15   330,00 €  4.950,00 € 9.900,00 € 

M17305 
Marcação de lesão 
infraclinica por arpão 

15   100,00 €  1.500,00 € 3.000,00 € 
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Anexo II 
Modelo de declaração 

(substitui o Anexo I ao CCP em caso de CP com publicação no JOUE) 

 
_______________________________________(nome, número de documento de identificação e morada), na 
qualidade de representante legal de (1) __________________________________________ (firma, número de 
identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), 
tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar 
na sequência do procedimento de _____________________________________ (designação ou referência ao 
procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, 
declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) __________________________ se obriga a 
executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do(s) mencionado(s) no presente caderno(s) de 
encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas, no valor de (3) 
______________, conforme nossa proposta. 
 
(local)_______________, (data)_____________. 
 
 
(assinatura)__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anexo III – Modelo de Declaração 
 
 

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

 
“Garantia Bancária” 

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

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

de ______________________ (nome do adjudicatário), com sede em ____________________ (morada), como 
adjudicatário do procedimento 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 das peças 
procedimentais. 

 
Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro, ao Hospital do 

Espirito Santo de Évora, E.P.E., 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 nas peças do procedimento. 

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