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PROGRAMA DO PROCEDIMENTO 

 

Artigo 1.º 

Objeto do Concurso 

O presente procedimento tem por objeto a contratação do fornecimento de consumíveis para assistência 

cardiopulmonar (ECMO) ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E., nos termos, quantidades 

estimadas e condições melhor identificadas no Caderno de Encargos. 

 

Artigo 2.º 

Entidade adjudicante  

1. A entidade adjudicante é o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E. (de ora em diante, 

CHULC), NIPC 508080142, constituído pelos Hospitais de S. Marta, de D. Estefânia, de S. José, de S. António 

dos Capuchos, de Curry Cabral e da Maternidade Dr. Alfredo da Costa, com os seguintes endereços e postos 

de receção: 

a) Morada da sede: Rua José António Serrano, 1150-199 Lisboa;  

b) Número de telefone 218841277; 

c) Número de fax 218841073; 

d) Correio eletrónico: antonio.miguel@chlc.min-saude.pt; 

e) Plataforma Eletrónica: VortalHEALTH, (doravante, Plataforma Eletrónica), acessível através do sítio 

eletrónico http://www.vortalgov.pt. 

 

 

2. Todas as notificações e comunicações entre a Entidade Adjudicante ou o Júri do procedimento e os 

interessados, os concorrentes ou o adjudicatário, relativas à fase de formação do contrato no âmbito do 

presente Programa do Procedimento devem ser escritas e redigidas em português e obrigatoriamente 

efetuadas através da Plataforma Eletrónica, por via do envio automático de mensagens eletrónicas, devendo 

as mesmas ficar disponíveis para consulta na área exclusiva respetiva.  

3. A data e a hora precisas das notificações e comunicações a que se refere o número anterior são registadas, 

de acordo com o artigo 469.º do CCP e nos termos previstos no n.º 2 do artigo 61.º da Lei n.º 96/2015, de 17 

de agosto. 

 

Artigo 3.º 

Órgão que tomou a decisão de contratar 

A decisão de contratar foi tomada pela Diretora da AGCL do CHULC, EPE, datada de 13/03/2020, no uso de 

competência subdelegada pelo Vogal Executivo do Conselho de Administração do CHULC, EPE. 
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Artigo 4.º 

Consulta e fornecimentos das peças do procedimento 

1. As peças do procedimento são disponibilizadas na Plataforma Eletrónica, em área de acesso livre, e de 

forma completa e gratuita, desde o dia da publicação do anúncio do procedimento no Diário da República. 

2. Para ter acesso à Plataforma Eletrónica, cada interessado deverá efetuar o registo no endereço eletrónico 

http://www.vortalnext.pt, sendo este registo gratuito, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 23.º e n.º 3 do 

artigo 28.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto.  

3. Quando, por qualquer motivo, o Programa do Procedimento ou o Caderno de Encargos não tiverem sido 

disponibilizados, nos termos do disposto no n.º 1, desde o dia da publicação do anúncio do procedimento no 

Diário da República, o prazo fixado para a apresentação das propostas deve ser prorrogado, oficiosamente ou 

a pedido dos interessados, no mínimo por período equivalente ao do atraso verificado. 

4. A decisão de prorrogação prevista no número anterior cabe ao órgão competente para a decisão de 

contratar e deve ser junta às peças do procedimento e notificada a todos os interessados que as tenham 

adquirido, publicando-se imediatamente aviso daquela decisão, nos mesmos termos em que foram 

publicitados os anúncios do presente procedimento. 

 

Artigo 5.º 

Prazo e modo de apresentação das propostas  

1. As propostas devem ser apresentadas até às 17:00 horas do dia 18/03/2020. 

2. A apresentação das propostas deverá ser realizada exclusivamente de forma eletrónica, através da 

Plataforma Eletrónica. 

3. Em caso de qualquer dificuldade para aceder e utilizar a Plataforma Eletrónica, o interessado ou 

concorrente deverá contactar o Serviço de Apoio Técnico através do n.º 707 20 27 12., disponível nos dias 

úteis das 9h às 19h ou através do endereço de correio eletrónico  http://www.vortalnext.pt, disponibilizada 

pela empresa VORTAL – Comércio Electrónico, Consultoria e Multimédia, SA.. 

4. Todos e cada um dos documentos submetidos na Plataformas Eletrónica devem ser assinados com recurso 

a assinatura eletrónica qualificada, nos termos do disposto nos n.os 2 a 6 do artigo 54.º da Lei n.º 96/2015, de 

17 de agosto, e com aposição de selos temporais, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 55.º desse mesmo 

diploma. 

5. Nos casos em que o certificado digital utilizado não possa relacionar o assinante com a sua função e poder 

de assinatura, devem os concorrentes dar cumprimento ao previsto no n.º 7 do artigo 55.º da Lei n.º 96/2015, 

de 17 de agosto, submetendo na Plataforma Eletrónica um documento eletrónico oficial indicando o poder de 

representação e a assinatura do assinante. 

6. Nos termos da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, a mera assinatura eletrónica de ficheiros “zip.” ou 

equivalentes, que contenham vários documentos eletrónicos, não será admissível, devendo tais documentos 

ser individualmente assinados nos termos referidos no número anterior. 

7. No caso de a proposta ser apresentada por um agrupamento concorrente, deverá ser assinada 

eletronicamente pelo representante comum do agrupamento, devendo-se dar cumprimento ao previsto no 
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n.º 5 do artigo 57.º do CCP. Todos os membros do agrupamento, e apenas estes, obrigam-se a, em caso de 

adjudicação da sua proposta, constituir um consórcio externo, de responsabilidade solidária, com vista à 

celebração do Contrato, sob pena de caducidade da adjudicação. 

8. A receção das propostas é registada com referência às respetivas data e hora, sendo anexado à proposta 

dos concorrentes um recibo eletrónico comprovativo dessa receção, nos termos do n.º 5 do artigo 66.º da Lei 

n.º 96/2015, de 17 de agosto.  

9. Para efeitos de determinação da data e hora referidas no número anterior, ter-se-á em consideração o 

momento em que o concorrente procede à submissão da totalidade dos documentos que as integram.  

10. Na elaboração das propostas os concorrentes devem ter em consideração o disposto no Caderno de 

Encargos.  

11. Os documentos constitutivos da proposta não podem conter emendas, rasuras ou alterações, salvo se do 

contexto for possível extrair em termos inequívocos a vontade declarada nos mesmos pelo respetivo autor. 

12. Os documentos da proposta são obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. 

 

 

Artigo 6.º 

Documentos que constituem a proposta 

A proposta apresentada deve ser constituída pelos seguintes documentos, sob pena de exclusão:  

a) Declaração de aceitação do conteúdo do caderno de encargos a que se refere a alínea a) do n.º 1 do 

artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos (“CCP”), aprovado pelo Decreto-Lei nº 111-B/2017, de 

31 de agosto, na sua redação dada pelo Decreto-Lei nº 149/2012, de 14 de julho, com observância 

das formalidades previstas, conforme o caso, nos n.ºs 4 ou 5 do mesmo artigo; 

b) Os atributos da proposta necessários para operacionalizar o modelo de avaliação de propostas 

constante do Anexo I ao presente Programa do Procedimento: preço global por lote e o valor global 

da proposta, indicado em (i) algarismos e com um limite de 6 casas decimais, (ii) sem IVA, (iii) 

identificado a taxa de IVA legalmente em vigor que lhe á aplicável;  

c) Certidão permanente do registo comercial atualizada do concorrente ou de todos os membros do 

agrupamento, da qual deverá resultar que quem assina a proposta tem poderes de vinculação do 

concorrente ou que conferiu esses poderes a um procurador, caso em que deve ser igualmente 

junto o respetivo instrumento de representação (procuração); 

d)  Comprovativo, válido à data de apresentação da proposta, de que o concorrente ou, se for o caso, 

todos os membros do agrupamento, têm a situação regularizada quanto a taxas de comercialização 

de medicamentos e/ou de produtos de saúde, nos termos do Despacho do Sr. Secretário de Estado 

da Saúde n.º 15 247/2004 (2ª Série), de 29 de julho, se aplicável aos bens propostos; 

e)  Indicação do código do dispositivo médico (CDM) atribuído pelo INFARMED, I.P. a cada dispositivo 

médico proposto para aquisição, para efeitos de comprovação de que todos os dispositivos 

médicos a adquirir que integram um grupo já codificado pelo INFARMED, I.P. se encontram na base 

dados dessa entidade, ou, caso os dispositivos médicos propostos integrem um grupo já codificado 
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mas se encontrem em processo de codificação, uma certidão do INFARMED, I.P. que ateste tal 

facto, nos termos previstos no Despacho n.º 860/2018, de 17 de janeiro, do Secretário de Estado da 

Saúde, se aplicável aos bens propostos; 

 

Artigo 7.º 

Apresentação de propostas variantes ou condicionadas 

Não é admissível, sob pena de exclusão, a apresentação de propostas variantes ou condicionadas. 

 

Artigo 8.º 

Prazo da obrigação de manutenção das propostas 

O prazo da obrigação de manutenção das propostas é de 10 (dez) dias. 

 

Artigo 9.º 

Critério de adjudicação e critério de desempate 

1. A adjudicação é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa, na 

modalidade indicada na alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º do CCP, sendo avaliado apenas o preço. 

2. Em caso de empate entre uma ou mais propostas apresentadas, é adjudicada a proposta selecionada na 

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

presentes.  

3. Para os efeitos previstos no número anterior, o Júri do procedimento comunica aos interessados, com a 

antecedência mínima de 3 (três) dias, a data, a hora e o local em que ocorrerá o sorteio, para, querendo, os 

mesmos nele se fazerem representar, sendo que a não comparência de todos ou de alguns dos interessados 

não constitui fundamento de não realização do sorteio nem de exclusão das respetivas propostas. 

 

Artigo 10.º 

Notificação da adjudicação e apresentação de documentação 

1. A decisão de adjudicação é comunicada simultaneamente a todos os concorrentes, constando da mesma os 

motivos de exclusão de propostas previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 146.º do CCP, com a minuta de contrato, 

sendo aí indicado, quando aplicável, o prazo de suspensão a que se refere o n.º 3 do artigo 95.º ou a alínea a) 

do n.º 1 do artigo 104.º do mesmo Código, conforme o caso. 

2. Juntamente com a notificação da decisão de adjudicação, a Entidade Adjudicante notifica o adjudicatário 

para: 

a)  Apresentar os documentos de habilitação referidos no n.º 1 artigo 81.º do CCP, no prazo de 2 (dois) 

dias úteis, e em conformidade com o previsto na Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro; 

b)  Se pronunciar sobre a minuta de contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quando aplicável; 

d)  Apresentar os documentos comprovativos da confirmação dos compromissos assumidos por entidades 

terceiras relativos a atributos ou a termos ou condições da proposta adjudicada, no prazo indicado na 

alínea anterior, quando aplicável. 
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3. O adjudicatário deve apresentar através da plataforma eletrónica na plataforma de contratação pública 

melhor identificada no n.º 1 do artigo 4.º, a reprodução dos documentos de habilitação referidos no número 

anterior. 

4. Verificando-se irregularidades nos documentos apresentados, será concedido um prazo de 2 (dois) dias 

úteis para a respetiva supressão. 

 

Artigo 11.º 

Despesas e encargos 

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação das propostas, bem como todas as despesas 

relacionadas com a redução do contrato a escrito, se for o caso, são da responsabilidade dos concorrentes ou 

do adjudicatário, conforme o caso. 
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ANEXO I 

Formulário 

[a que se refere a alínea b) do artigo 6.º] 

... [nome, número de documento de identificação e morada], na qualidade de representante legal de... [firma, 

número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de 

identificação fiscal e sedes], declara(m), que se vinculam aos atributos e demais aspetos infra indicados: 

 

Lote Ref.Art. Designação Un. 
Qts 

Estim. 
Preço 
Unit.  

Valor Lote 
S/ iva 

Taxa 
Iva 

Aplicar  
Marca 

Ref. 
Prod. 

Quant. 
Embal. 

Prazo 
Entrega 

Nº 
Registo 

Infarmed 

1 

1.1 
CANULA VENOSA 
PERCUTANEA P/ ECMO 
C/HEPARINA 

Un. 35 

1.2 
CANULA ARTERIAL 
PERCUTANEA P/ ECMO 
C/HEPARINA 

Un. 40 

1.3 
KIT INSERCAO P/ASSISTENCIA 
CARDIOPULMONAR (ECMO) 

Un. 120 

1.4 GUIA PERCUTANEA P/ECMO Un. 150 

2 2.1 
CANULA ARTERIAL 
PERCUTANEA DE PERFUSÃO 
DISTAL P/ ECMO 

Un. 5 

3 3.1 
CONJUNTO ASSISTENCIA 
CARDIOPULMONAR ADULTO 
(LONGA DURAÇÃO) - CH 

Un. 25 

 

 

[assinatura eletrónica qualificada]  
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CADERNO DE ENCARGOS 

 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais  

 

Cláusula 1.ª 

Objeto 

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

procedimento pré-contratual de Concurso Público que tem por objeto o fornecimento de consumíveis para 

assistência cardiopulmonar (ECMO) ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E., nos termos, 

quantidades estimadas e condições aqui identificadas. 

 

Cláusula 2.ª 

Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos: 

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

desde que esses erros e omissões 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 adjudicatário.  

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

determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

4. 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 Código dos Contratos Públicos, de ora em diante, CCP, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-

B/2017, de 31 de agosto, na sua redação atual, e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no 

artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  

 

Cláusula 3.ª 

Prazo 

1 - O presente contrato vigora desde a data da sua assinatura e decorrerá até 31 de dezembro de 2020. 
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Cláusula 4.ª 

Aspetos não submetidos à concorrência 

Em especial, as condições e características gerais obrigatórias indicadas no Anexo I ao presente Caderno de 

Encargos, bem como demais termos e condições de fornecimento, são aspetos que não estão submetidos à 

concorrência. 

Cláusula 5.ª 

Preço Base 

O preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pelo fornecimento objeto do presente 

concurso é de 136.250,00€ (cento e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta euros), sem IVA.  

CAPÍTULO II 

Obrigações contratuais 

 

SECÇÃO I 

Obrigações do fornecedor 

 

Subsecção I 

Disposições gerais 

 

Cláusula 6.ª 

Obrigações principais do fornecedor 

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 fornecedor as seguintes obrigações 

principais:  

a) Assegurar o fornecimento dos bens propostos, nos termos constantes do Caderno de Encargos e na 

proposta adjudicada; 

b) Obrigação de garantia dos bens; 

c) Obrigação de continuidade de fabrico dos bens; 

d) O transporte e a armazenagem dos bens, devendo cumprir com os requisitos estabelecidos em cada 

momento pela legislação europeia e nacional; 

e) Notificar o CHULC e as entidades oficiais sobre qualquer desvio ao processo normal de fabrico 

autorizado; 

f) Manter os apropriados sistemas de recolha do produto, de acordo com a legislação nacional e 

europeia. 
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2. A título acessório, o fornecedor fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados, bem como ao estabelecimento 

do sistema de organização necessário à perfeita e completa execução das tarefas a seu cargo. 

 

Cláusula 7.ª 

Entrega dos bens objeto do contrato 

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues à medida das necessidades do CHULC, sempre que este 

o solicite, e no local a indicar, no prazo máximo de 48 horas. 

2. Todas as despesas e custos com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de entrega são da 

responsabilidade do fornecedor.  

 

Cláusula 8.ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para o fim a 

que se destinam. 

2. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos relativos à venda 

de equipamentos de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à conformidade do 

equipamento. 

3. O fornecedor é responsável perante o CHULC por qualquer defeito ou discrepância dos bens objeto do 

contrato que existam no momento da entrega. 

4. Os produtos devem ser acompanhados de um manual, escrito em língua portuguesa. 

 

 

Cláusula 9.ª 

Especificações dos bens e prazo de validade 

1. Os artigos a fornecer devem indicar o respetivo prazo de validade. Este prazo tem de ser igual ou 

superior a 12 (doze) meses, a contar da data de fornecimento quando a validade após fabrico seja 

superior a este período.  

2. O fornecedor obriga-se a substituir / creditar os artigos com prazo de validade expirado ou com prazo de 

validade inferior a 3 (três) meses. Na situação em que a devolução deve ser anterior ao expirar do prazo 

de validade deve o fornecedor indicar qual a antecedência necessária para que se proceda à devolução / 

troca. 
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Cláusula 10.ª 

Documentação 

1. O fornecedor obriga-se a entregar ao CHULC, sempre que tal lhes seja solicitado, qualquer 

documentação que permita aferir a qualidade dos bens objeto do contrato. 

2. O CHULC poderá, para seu uso exclusivo, proceder à reprodução de todos os documentos referidos no 

número anterior. 

 

Cláusula 11.ª 

Inspeção e testes 

1. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o CHULC, por si ou através de terceiro por ele 

designado, procede de imediato à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos. 

2. Caso os bens fornecidos não deverem ser aceites, fundamentadamente, por razões de qualidade e/ou 

segurança, o CHULC fixará um prazo razoável ao fornecedor para a sua substituição. 

3. Para os efeitos previstos no número anterior, caso o fornecedor não tenha efetuado, em devido tempo, a 

substituição dos produtos rejeitados, pode a entidade adjudicante providenciar pela aquisição de 

produtos idênticos junto de outro fornecedor, ficando o fornecedor responsável por todos os encargos 

decorrentes da situação causada. 

 

 

Subsecção II 

Dever de sigilo 

 

 

Cláusula 12.ª 

Objeto do dever de sigilo 

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

comercial ou outra, relativa ao CHULC, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 

execução do contrato.  

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

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

execução do contrato.  

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

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

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

administrativas competentes. 
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Cláusula 13.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) 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 CHULC 

 

Cláusula 14.ª 

Preço contratual 

1. Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, o CHULC deve pagar ao fornecedor o preço constante da 

proposta adjudicada em função dos bens efetivamente consumidos, tal como previsto nas notas de 

encomenda a emitir pelo CHULC, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

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

não esteja expressamente atribuída ao CHULC, nomeadamente os relativos ao acondicionamento, 

embalagem, carga, transporte e todas as despesas a ele inerentes, e descarga no local indicado na nota 

de encomenda, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes 

ou licenças, devendo ainda incorporar todos os descontos, nomeadamente os comerciais, de quantidade 

e financeiros. 

 

Cláusula 15.ª 

Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pelo CHULC deve(m) ser paga(s) no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo 

CHULC das respetivas faturas, as quais só podem ser emitidas após o vencimento da obrigação que lhe 

subjaz e a emissão da respetiva nota de encomenda trimestral, em função dos fundos disponíveis, e onde 

se encontre necessariamente inscrito, sob pena de nulidade, um número de compromisso válido e 

sequencial.  

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

contrato.  

3. Em caso de discordância por parte do CHULC, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este 

comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a 

prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida ou nota de 

crédito.  
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4. Sem prejuízo do previsto no artigo 24.º, n.º 2, do Decreto-lei n.º 33/2018, de 15 de maio, em caso de 

atraso no cumprimento das obrigações pecuniárias por parte do CHULC, o prestador do serviço tem o 

direito aos juros de mora sobre o montante em dívida, nos termos previstos no artigo 326.º do CCP e da 

Lei n.º 3/2010, de 27 de abril. 

 

CAPÍTULO III 

Penalidades contratuais e resolução 

 

Cláusula 16.ª 

Penalidades contratuais 

1. Sem prejuízo do específico regime de penalidades previsto no n.º 4 do presente artigo, em caso de 

incumprimento pelo fornecedor de alguma das obrigações previstas no presente Caderno de Encargos, 

no contrato ou na lei, o CHULC pode exigir do fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária em 

montante a fixar, consoante a gravidade da infração, entre 0,50/00 10/00 do valor total da adjudicação. 

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

pecuniária em até o triplo do montante da penalização máxima prevista no n.º 1 da presente cláusula.  

3. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o CHULC exija uma indemnização 

pelo dano excedente. 

4. No caso de incumprimento de entregas, nomeadamente quando o fornecedor recuse efetuar um 

fornecimento, ou se atrase nas entregas dos produtos, ou ainda, não substitua em devido tempo os 

produtos rejeitados, deverá aplicar-se o seguinte regime de penalidades: 

a) O CHULC, poderá, se o entender necessário, adquirir a outros fornecedores os produtos em falta, 

ficando a diferença de preço, se existir, a cargo do fornecedor faltoso. 

b) Por cada dia que for excedido o prazo de entrega estabelecido, o fornecedor ficará sujeito ao 

pagamento de multa correspondente a 1% sobre o valor do fornecimento não efetuado. 

5. Os pagamentos previstos nos números anteriores, poderão ser satisfeitos por descontos em faturas 

ainda não liquidadas ou entrega em produtos de valor correspondente (desde que haja prévio acordo do 

CHULC. 

 

Cláusula 17.ª 

Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a não 

realização pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de 

força maior, entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respetiva realização, alheias 

à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e 

cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, se se verificarem os requisitos do número anterior, designadamente, 

tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 
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internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 

injuntivas.  

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em 

que intervenham;  

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do fornecedor ou a grupos de sociedades em 

que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra 

forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou ónus que sobre ele recaíam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do fornecedor cuja causa, propagação ou 

proporções se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança;  

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do fornecedor não devidas a sabotagem;  

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.  

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente 

comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas 

pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior.  

 

Cláusula 18.ª 

Resolução por parte do CHULC 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, o CHULC pode resolver o 

contrato, a título sancionatório, no caso de o fornecedor violar de forma grave ou reiterada qualquer das 

obrigações que lhe incumbem, previstas no Caderno de Encargos. 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, o CHULC poderá, em caso de necessidade, adquirir a outro 

fornecedor os produtos em falta, ficando a diferença de preço, se a houver, a cargo do fornecedor. 

3. O CHULC reserva-se ainda no direito de resolver o contrato no caso de a aquisição deste bem vier a ser 

centralizada na sequência de procedimento promovido para o efeito pela Administração Central do 

Sistema de Saúde, I.P. ou pelos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E, sem que o fornecedor 

a isso se possa opor ou exigir qualquer indemnização. 

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

fornecedor e não determina a repetição das prestações já realizadas. 

 

CAPÍTULO IV 

Resolução de litígios 

 

Cláusula 19.ª 

Foro competente 
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Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal 

Administrativo do Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

CAPÍTULO V 

Disposições finais 

 

Cláusula 20.ª 

Subcontratação e cessão da posição contratual 

A subcontratação pelo fornecedor e a cessão da posição contratual por qualquer das partes depende da 

autorização da outra, nos termos do CCP. 

 

Cláusula 21.ª 

Comunicações e notificações 

1. Salvo quando forma especial for exigida no presente contrato, todas as comunicações entre as Partes 

relativamente a este contrato devem ser efetuadas por escrito, mediante carta ou telefax, e dirigidas 

para os seguintes endereços e postos de receção: 

(a) Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E. 

A/C Drª Luisa Teles 

Centro Hospitalar de Lisboa Central EPE 

Telefax: 218841073 

Correio eletrónico: luisa.teles@chlc.min-saude.pt 

(b) (identificação do fornecedor) 

A/C (identificação do gestor do contrato pelo fornecedor) 

(sede/morada do fornecedor, a indicar obrigatoriamente na proposta) 

Telefax: (a indicar obrigatoriamente na proposta, em alternativa ou cumulativamente com 

correio eletrónico, consoante o tipo de contacto(s) de que o concorrente dispor) 

Correio eletrónico: (a indicar obrigatoriamente na proposta, em alternativa ou cumulativamente 

com correio eletrónico, consoante o tipo de contacto(s) de que o concorrente dispor). 

2. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as comunicações efetuadas por escrito considerar-se-ão 

realizadas na data da respetiva receção ou, se fora das horas de expediente, no primeiro dia útil 

imediatamente seguinte. 

3. As comunicações efetuadas mediante carta registada com aviso de receção considerar-se-ão realizadas na 

data de assinatura do respetivo aviso. 

4. Não se consideram realizadas as comunicações efetuadas por telefax, cujo conteúdo não for 

perfeitamente legível pelo respetivo destinatário, desde que este comunique esse facto à Parte que tiver 

emitido a referida comunicação no primeiro dia útil imediatamente seguinte ao da respetiva receção. 

5. Para efeitos de realização da citação no âmbito de ação judicial destinada ao cumprimento de obrigações 

pecuniárias emergentes do presente contrato, são convencionadas as moradas indicadas no n.º 1. 
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6. A alteração das moradas indicadas no n.º 1 deve ser comunicada à outra Parte, por carta registada com 

aviso de receção, nos 30 (trinta) dias subsequentes à respetiva alteração. 

 

Cláusula 22.ª 

Outros encargos 

Todos os encargos e despesas derivadas da prestação da caução e da redução do contrato a escrito são da 

responsabilidade do fornecedor. 

 

Cláusula 23.ª 

Contagem dos prazos 

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

2. Na contagem dos prazos previstos no contrato não se inclui o dia em que ocorrer o evento a partir do 

qual os mesmos começam a correr. 

3. O prazo previsto no contrato que termine em sábado, domingo, feriado ou em dia em que o serviço que 

deva praticar o ato ou perante o qual deva ser praticado o ato não esteja aberto ao público, ou não 

funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia útil seguinte. 

 

 

Cláusula 24.ª 

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO I 

 

Pretende-se adquirir consumíveis para assistência cardiopulmonar (ECMO) nas quantidades referidas no 

presente anexo ao caderno de encargos: 

 

Quantidades a concurso 

 

 

 

 

Nota - Informa-se que serão automaticamente excluídas as propostas que apresentem preços superiores 

aos preços base mencionados no presente caderno de encargos. 

 

 

 

 

 

 

LOTE 
REF. 
ART. 

DESIGNAÇÃO UN 
QTS 

ESTIM. 

PREÇO 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

PREÇO BASE 
TOTAL LOTE 

REQUISITOS 
OBRIGATÓRIOS 

1  

1.1 
CANULA VENOSA PERCUTANEA P/ ECMO 
C/HEPARINA 

Un. 35 410,00 

34.200,00 

ANEXO II 

1.2 
CANULA ARTERIAL PERCUTANEA P/ ECMO 
C/HEPARINA 

Un. 40 260,00 ANEXO II 

1.3 
KIT INSERCAO P/ASSISTENCIA CARDIOPULMONAR 
(ECMO) 

Un. 120 50,00 ANEXO II 

1.4 GUIA PERCUTANEA P/ECMO Un. 150 23,00 ANEXO II 

2 2.1 
CANULA ARTERIAL PERCUTANEA DE PERFUSÃO 
DISTAL P/ ECMO 

Un. 5 410,00 2.050,00 ANEXO II 

3 3.1 
CONJUNTO ASSISTENCIA CARDIOPULMONAR 
ADULTO (LONGA DURAÇÃO) - CH 

Un. 25 4.000,00 100.000,00 ANEXO II 
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ANEXO II 

 

Requisitos Obrigatórios 

 

 

LOTE 
REF. 
ART. 

 DESIGNAÇÃO REQUISITOS TÉCNICO OBRIGATÓRIOS 

1 
  

1.1 
CANULA VENOSA PERCUTANEA P/ ECMO 
C/HEPARINA 

Comprimento igual ou superior a 38 cm (versão curta) ou a 55 cm (versão longa); 
calibre 21 Fr a 29 Fr; aramada; multiperfurada com pelo menos 3 níveis de 
drenagem nas versões curtas e 5 níveis nas longas; revestimento antitrombótico; 
bloqueio do mandril na cânula para introdução; transição progressiva do mandril 
para a cânula; conector com 3/8"; marcas indicativas da profundidade; fornecido 
com braçadeiras plásticas estéreis para melhor ligação da cânula ao tubo e com 
sistema de fixação da cânula à pele. 

1.2 
CANULA ARTERIAL PERCUTANEA P/ ECMO 
C/HEPARINA 

Comprimento 15 a 23 cm; calibre 15 Fr a 21 Fr; aramada; orificio terminal e lateral; 
porta Luer-lock proximal; revestimento antitrombótico; bloqueio do mandril na 
cânula para introdução; transição progressiva do mandril para a cânula; conector 
com 3/8". 

1.3 
KIT INSERCAO P/ASSISTENCIA 
CARDIOPULMONAR (ECMO) 

Conjunto com: Fio guia com 0,038", ponta em J; comprimentos disponíveis entre 
100 e 150 cms; dilatadores com diâmetros entre 10 e 18 FR; Lâmina de bisturi 
descartável; agulha compatível com fio guia 0,038". 

1.4 GUIA PERCUTANEA P/ECMO Fio guia com 0,038", ponta em J; comprimentos disponíveis entre 100 e 150 cms. 

2 2.1 
CANULA ARTERIAL PERCUTANEA DE PERFUSÃO 
DISTAL P/ ECMO 

Conjunto de canulação percutânea femoral para perfusão distal de membro com 
cânula 7 ou 8 Fr e comprimento entre 20 e 25cm, radiopaca, com lúmen lateral de 
alto fluxo, com pack de agulha, catéter guia com 0,035mm de ponta em J, 
introdutor e seringa de 10 ml. Estéril. 

3 3.1 
CONJUNTO ASSISTENCIA CARDIOPULMONAR 
ADULTO (LONGA DURAÇÃO) - CH 

Consumível compatível com sistema CardioHelp®; aprovado para utilização 
superior a 21 dias; circuito com revestimento antitrombótico; circuito com tubos 
com 3/8"; sensores de pressão e temperatura integrados. 


