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1. IDENTIFICAÇÃO E OBJETO DO PROCEDIMENTO

O presente programa regula o procedimento de hasta pública, visando a alienação de diversos
equipamentos e bens considerados como Sucata.

2. ENTIDADE ADJUDICANTE

A presente hasta pública é promovida pelo Centro Hospitalar de Leiria (CHL), com sede na rua
das Olhalvas, 2410-197 Leiria e, para efeitos de comunicações no presente procedimento, os
contactos são o número de telefone 244 817 010

e o endereço eletrónico

ana.lopes@chleiria.min-saude.pt e Mafalda.almeida@chleiria.min-saude.pt

3. BENS MÓVEIS A ALIENAR

Os bens a alienar são diversos equipamentos e materiais que se encontram obsoletos para
utilização em ambiente hospitalar, e não cumprem com os requisitos para que se possa
ponderar a sua disponibilização a outros serviços que deles necessitem, como disposto pelo
artigo 266.º-B do Código dos Contratos Públicos (CCP).

4. PARTICIPANTES
4.1. Poderão participar na Hasta Pública pessoas singulares ou pessoas coletivas, no último

caso deverão os respetivos representantes apresentar-se devidamente habilitados
através de declaração com poderes bastantes para arrematar.
4.2. Entende-se por declaração com poderes bastantes para arrematar o documento

emitido pela empresa/sociedade, na qual conste além dos poderes conferidos, a
assinatura dos seus gerentes ou administradores com poderes para obrigar, invocando
a qualidade em que o fazem.
5.

CONSULTA DO PROCEDIMENTO
5.1. O presente programa da Hasta Pública encontra-se disponível no sítio da internet do

CHL (http://www.chleiria.pt/) e pode ser consultado no Serviço de Aprovisionamento
do CHL, na unidade de Leiria, das 9h às 12h e das 14:30 às 16h, sempre mediante
marcação prévia, por telefone (244817010) ao para o endereço eletrónico
ana.lopes@chleiria.min-saude.pt.
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5.2. Caso seja solicitado, para os endereços de correio eletrónico supra referidos (ponto 2.),

poderá ainda ser disponibilizada toda a documentação necessária à elaboração da
proposta a apresentar pelos interessados em participar na Hasta Publica, por correio
eletrónico.

6. EXAMINAÇÃO DOS BENS M ÓVEIS

Os bens podem ser examinados pelos interessados, devendo para tal ser solicitado o
agendamento dessa visita, para os endereços de correio eletrónico supra referidos (ponto 2.), a
qual será realizada, em conjunto com todos os interessados, em data a designar pelo júri
nomeado.

7. PROPOSTA
7.1.

As propostas devem ser apresentadas até às 17h do dia 27 de outubro de 2020, que se
contabiliza em 25 dias uteis após publicação do anúncio relativo ao presente
procedimento no sítio da internet http://www.chleiria.pt, bem como em Diário da
República.

7.2.

As propostas deverão ser apresentadas para a totalidade dos lotes (posições)
constituídos, tal como discriminado no documento que constitui o Anexo I ao presente
Programa, devendo ainda ser discriminados os valores por Lote/posição.

7.3.

Durante o prazo referido no número anterior deverão os interessados remeter, em
carta fechada, as respetivas propostas, através do preenchimento da minuta da
proposta constante do Anexo II que faz parte integrante do presente Programa.

7.4.

A proposta deverá ser assinada pelo proponente ou seu representante (devidamente
habilitado com poderes bastantes para arrematar) e sempre que seja assinada por
procurador, juntar-se-á procuração nos termos do ANEXO III que confira a este último
poderes para o efeito.

7.5.

Os interessados deverão fazer juntar à proposta os documentos de habilitação
seguintes:
1.

Tratando-se de pessoas singulares – indicação dos dados/números do
cartão do cidadão e contribuinte, ou caso não se oponham à entrega de
fotocópia simples do Cartão de Cidadão, poderá ser este o documento a
juntar.
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2.

Tratando-se de pessoas coletivas – Certidão Permanente do Registo
Comercial, dentro da validade, onde conste, entre outros, a identificação
dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para
obrigar a sociedade.

3.

Comprovativo em como a firma concorrente é detentor dos títulos e das
habilitações legalmente devidas a cada ramo de atividade de aquisição,
transporte e tratamento de resíduos, em cumprimento das legislação em
vigor.

4.

Comprovativo da regularização da sua situação tributária/contributiva.

7.6. As propostas elaboradas nos termos do Anexo I e os documentos anteriormente

mencionados serão apresentadas em sobrescrito opaco e fechado, identificando-se no
exterior a palavra “PROPOSTA”, o nome ou a denominação social do proponente, e que
por sua vez, será encerrado num segundo sobrescrito dirigido ao Presidente do Júri,
onde se identifica o objeto da presente Hasta Pública “Hasta Pública para Alineação de
Sucata do CHL, EPE” e endereçado ao Centro Hospitalar de Leiria, EPE – Serviço de
Aprovisionamento, Rua das Olhalvas, 2410-197 Leiria.
7.7. Os concorrentes devem entregar a declaração, sob compromisso de honra, elaborada

nos termos do Anexo IV, devidamente preenchida.
7.8. Deverão ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio, sob registo, no endereço

indicado no número anterior, e recebido dentro do prazo estabelecido no nº1 do
presente artigo.
7.9. Se a proposta for enviada pelo correio, o proponente será o único responsável pelos

atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação
na hipótese de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de
entrega das propostas.
7.10. A proposta deve ser redigida em língua Portuguesa ou, no caso de o não ser, terá de

ser acompanhada da tradução devidamente legalizada.

8. ATO PÚBLICO
8.1. O ato público da hasta pública terá início no CHL, na sua unidade de leiria, onde se situa

a sede, no segundo dia útil seguinte ao términos do prazo para a apresentação das
propostas, pelas 11 horas.
8.2. O ato público será dirigido pelo júri nomeado pelo Conselho de Administração do CHL.
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8.3. O ato público inicia-se com a abertura das propostas recebidas, nos termos definidos na

cláusula seguinte, podendo assistir os concorrentes ou os seus representantes,
devidamente credenciados.

9. ATO DE ABERTURA DE PROPOSTAS
9.1. Iniciado o ato, realiza-se a abertura dos sobrescritos contendo os envelopes com a

documentação e com a proposta, procedendo-se à análise da sua conformidade ao
solicitado supra, eliminando os concorrentes que não apresentem os documentos
exigidos e elaborando uma lista onde identifica as propostas “Admitidas” e “Excluídas”
desta fase.
9.2. De seguida o júri procede à análise das propostas dos concorrentes não excluídos nas

fases anteriores procedendo à sua leitura, dando assim a conhecer o valor de cada
uma delas.

10. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO
10.1. A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, isto é, ao valor mais alto proposto

(“LOTE ÚNICO”).
10.2. A adjudicação é efetuada a um só concorrente, devendo, para tal os concorrentes

apresentarem suas propostas em consideração por todos os 12 lotes (posições)
submetidos a concurso.
10.3. No caso de empate entre as propostas, abrir‐se‐á a licitação verbal, valendo como base

de licitação o valor mais alto proposto na sua globalidade, terminando a mesma
quando o presidente do júri tiver anunciado o lanço mais elevado e este não tiver sido
coberto no prazo previamente definido.

11. ADJUDICAÇÃO P ROVISÓRIA
11.1. Terminada a licitação, caso a esta haja lugar, o júri adjudica provisoriamente os bens a

quem tiver oferecido o valor mais elevado.
11.2. Não há lugar a adjudicação provisória se não tiverem sido apresentadas propostas

válidas, nem licitação ou quando existam fundados indícios de conluio entre os
proponentes.
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11.3. No final do ato público é elaborado um auto de arrematação provisório que será

assinado pelos membros do júri e pelo adjudicatário provisório ou representante
devidamente credenciado.
11.4. O pagamento do valor total de arrematação deverá ser efetuado até ao dia 20.º dia

após a adjudicação provisória.
11.5. A arrematação será considerada sem efeito caso o adjudicatário não proceda ao

pagamento do valor total de arrematação.
11.6. Verificando-se desistência ou não pagamento do valor de arrematação por parte do

adjudicatário, o júri poderá adjudicar o bem ao proponente classificado em segundo
lugar e assim sucessivamente.
11.7. O arrematante fica obrigado ao pagamento dos impostos devidos por lei os quais

acrescem ao valor da licitação.
11.8. É ainda responsável por todas as despesas inerentes às operações de levantamento,

carga e transporte de toda a Sucata.
11.9. A decisão de adjudicação definitiva compete ao Conselho de Administração do CHL e

será notificada ao adjudicatário no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a
adjudicação provisória.

12. GARANTIA DE LEVANTAMENTO DA SUCATA :

Como garantia de levantamento da sucata, o adjudicatário procederá ao pagamento de
1.500,00€ ao CHL, na tesouraria do Serviço de Gestão Financeira, até 24 horas após a realização
da hasta pública, valor que será descontado no último pagamento.

13. CAUSAS DE NÃO ADJUDICAÇÃO
13.1. A prestação de falsas declarações ou a apresentação de documentos falsificados, por

parte do adjudicatário implica a anulação da adjudicação, sem prejuízo da eventual
responsabilidade civil e criminal.
13.2. É reservado o direito ao CHL, de não fazer a adjudicação se o preço oferecido não for

julgado conveniente.
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14. CONTAGEM DE PRAZOS

Os prazos fixados no presente Programa contam-se nos termos do artigo 87.º do Código de
Procedimento Administrativo, pelo que se suspende em sábados, domingos e feriados.

15. PRAZO DE REMOÇÃO DOS BENS MÓVEIS
15.1.

O adjudicatário terá de proceder ao levantamento dos artigos até 20 dias após a
notificação da adjudicação definitiva, na sua totalidade.

15.2.

Não são admitidas quaisquer reclamações sobre o estado dos bens, eventuais
defeitos, erros de descrição ou desacordo com as especificações do anúncio, que
pudessem ter sido apresentadas durante o ato público.

15.3.

Caso os bens não sejam levantados no prazo definido no ponto anterior, para além
da perda do valor entregue a título de garantia, poderá o CHL determinar a
adjudicação ao segundo classificado.

16. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO

O órgão competente para autorizar a alineação pode, a qualquer momento, anular o
procedimento, quando razões supervenientes e de interesse público o justifiquem.
17. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa, aplica-se, com as
necessárias adaptações o Código do Procedimento Administrativo e os princípios gerais do
direito relativos à contratação pública.
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ANEXO I
Descrição dos bens:

Sucata de Metais Ferrosos:
 Posição 1
(HSA) – Localizado em Leiria, Instalações de Subestação de Ar Condicionado no piso 02.
Constituído por diverso mobiliário metálico, equipamentos, tubagens e acessórios de mecânica ou
canalização.

Nº Inventário

Designação:

16987-4424-26028-26030-27874-27848-27850-27865-2780427833- 27824 -27809-13227-13224-26026-26027-7097-1668311 Unidades S/N

Cadeiras fixas, estofo em napa
preta

14585-3309-14587-14586-9385-16127-2308-1883-1430824874-15058-14585-3309-14587-14586-9385-16127-23081883-14308

Cadeiras Rodadas

12496-8350-3266
15687-15688

Balanças de Craveira
Arquivadores de 2 Gavetas
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1 unidade S/N

Trampolim

10663-1466

Apoio de Reabilitação

015468

Maquinas de Selar Sacos

4378-4380-4379

Arquivadores

S/N-14318-000003-5379

Mesas

10585

Tina Banho Maria

18254-9202

Cadeira Rodada

18619-1984-6636-952-760-959-6905-1981-1982

Candeeiros de Pé (Observação)

8002

Cofre

005872

Cacifos

011591- 2 unidades S/N

Marquesa

1 Unidade S/N

Maca

1 Unidade S/N

Carro de Lixo

22930-27975

Cadeiras de Banho

S/N

Sofá Cama

6 Unidades S/N

Blocos de Gavetas

3508-6 Unidades S/N

Berço

21177

Carro de Bebé/ Fraldário

2 Unidades S/N

Extintores de Pó ABC

11249-11552-11548-11550

Cadeiras Fixas Infantis

6901

Sofá

14677
22805

Banco
Suporte de Baldes de Limpeza

Nº Inventário

Designação:

15 Unidades S/N

Cadeiras de Rodas com Lona

8541-1879-1890-2 Unidades S/N

Suportes de Soros

12003-19719-20723-1 Unidade S/N

Secretárias

5371-5362-5360

Blocos de gavetas / Arquivadores
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2612-4764

Cadeirões

1674

Negatoscópios

S/N

Carro de Roupa Suja

13295

Aspirador de Líquidos

1313-7295-17236-17137-17101

Cadeiras com tampo de plástico e
estrutura metálica

17861-3052

Cama Pediátrica com grades altas

20026

Carro de Medicação

14683

Unidade de Espelho de Pés

14773

Bicicleta Elíptica

14592

Bicicleta Ginásio

7283

UTA (antiga da Urg. Pediátrica)

1335

Peseira de Cama

19696-191-16730-544-5341

Máquinas de Selar Sacos

 Posição 2
(HDP) – Localizado em Pombal, Armazém / Museu.
Constituído por diverso mobiliário metálico, outros.
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Nº Inventário

Designação:

HDP1631

Bateria de 4 Cadeiras Fixas

HDP1610

Suporte de TV

HDP812

Marquesas

HDP2254

Cadeira de Rodas

HDP1444

Quadro Melanina

HSA33600

Cacifo

HDP00005

Marquesa

HDP00001

Negatoscópio

1 Unidade S/N

Banco Rodado

1 Unidade S/N – HDP1622- HDP1192- HDP1193

Cadeiras Rodadas

1 Unidade S/N

Estante

1 Unidade S/N

Arca Congeladora

2 Unidades S/N

Bancadas em melanina

1 Unidade S/N

Expositor Rotativo
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 Posição 3
(HABLO) – Localizado em Alcobaça, Armazém do Serviço de Instalações e Equipamentos.
Constituído por diverso mobiliário metálico, outros.

Nº Inventário

Designação:

S/N

1 Cama hospitalar.

1428-1420-1424-1419

Cadeiras fixas

S/N

Bastidor Informático 2m altura

S/N

Diversa Estantaria metálica

S/N

6 grupos de cacifos de 2 meios corpos cada

S/N

4 Mesas de Cabeceira

S/N

1 Aarquivador de 4 Gavetas

S/N

Balança (Até 300Kg)

2 Unidades S/N

Cadeiras de Rodas

2 Unidades S/N

Carros de Roupa

5 Unidades S/N

Camas Hospitalares de Elevação Hidráulica.

Centro Hospitalar de Leiria, EPE
Rua das Olhalvas - Pousos
2410 – 197 Leiria
Página 12 de 28

Programa Hasta Publica - SUCATA

Sucata de Inox:
 Posição 4
(HSA) – Localizado em Leiria, Instalações de Subestação de Ar Condicionado no piso 02.
Constituído por equipamentos de uso hospitalar e acessórios de canalização em inox.

Nº Inventário

Designação:

S/N

Tubagem e torneiras diversas de canalização.

40639-40641

Bancadas de Cozinha

40649

Fritadeira

19599

Banho Maria

8310-8396-361

Marquesas de Bloco Operatório

8414-8396

Tampo e Pé de Tampos Cirúrgicos

8305

Transfer

1559

Autoclave
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 Posição 5
(HABLO) – Localizado em Alcobaça, Armazém do Serviço de Instalações e Equipamentos.
Constituído por diverso material de hotelaria em Inox.

Nº Inventário

Designação:

S/N

Tubagem diversa

3 unidades S/N
S/N

Talheres diversos.

S/N

4 Bancada de Cozinha Industrial

S/N

Carro de Tabuleiros

S/N

Acessórios diversos
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Material Diverso / Monos e Monstros:
 Posição 6
(HSA) – Localizado em Leiria, Instalações de Subestação de Ar Condicionado no piso 02.

Nº Inventário

Designação:

001260+002616

5 Quadros em melanina.

S/N

3 Quadros em corticite.

018605

Kit de esterilização em plástico

S/N

Caixilharia de vidro diversa

S/N

Cacifo lacado em branco

S/N

Mobiliário diverso

S/N

6 Sanitas / Pias de despejos.

S/N

4 Bancadas
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 Posição 7
(HABLO) – Localizado em Alcobaça, Armazém do Serviço de Instalações e Equipamentos.

Nº Inventário

Designação:

6 Unidades S/N

Bancos em madeira e napa

6 Unidades S/N

Sofás Mono com braços e estofo azul

S/N

Madeira diversa

2 Unidades S/N

2 Armários em aglomerado de madeira.

2 Unidades S/N

Carreteis de Incendio

2 Unidades S/N

Troleys de limpeza

Centro Hospitalar de Leiria, EPE
Rua das Olhalvas - Pousos
2410 – 197 Leiria
Página 16 de 28

Programa Hasta Publica - SUCATA

Resíduos Eléctricos ou Electrónicos:
 Posição 8
(HSA) – Localizado em Leiria, Subestação de Ar Condicionado, piso 02
Composto por 16 paletes acondicionadas de material informático, eléctrico e electrónico, avariado ou
obsoleto.

Nº Inventário

Designação:

20781-4186-4187-2508-2509-5403

Retroprojectores

HDP 264- 2 Unidades S/N

Negatoscópios

Marca/Números de Série:
ml-2551N - B1EY800252A
oki b4100 - HABLO3317
tlp2844 - 41a060300460
tlp2844 - 41j083000212
tlp2844 - 41a060300449
hp 840C - CN0A81B19N
zebra tlp2844 41a060300456
zebra tlp2844 41a044400664
zebra tlp2844 41a060201214
zebra tlp2844 41a060300429
samsung 701N - MJ17HMCA117479W
hp phkff28325

Impressoras
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cnckg86477
HP 2015 CNCJ250805
CNB1Y34919
PHKGD57473
HP L1706 - CNT61000RN
HP L1706 - CND54305QJ
HP L1706 - CND54305QJ
LEXMARK X544 - 94F7BGC
HP CNU9122GDQ
OKI B4100 - HABLO3202
HP HUB7240XFF
CNC53112V2
H550-CNU9122QDQ
SANSUNG CLP 600N –SN:B1-BY-00321D
Marca/Números de Série:
Monitores
samsung gh 17ls - MJ17H9NP411060R
samsung gh 17ls - HA17HS1PC01095P
samsung gh 17ls - HA17HS1PC01109M
samsung - HA17HS1PC01129N
samsung 701N - MJ17HMCA117490B
nec 108714420005
samsung gh17ls - MJ17HMDL401229F
NEC 108714190007
MS6462 - MS64628CS0104784
LG L1730SF - 909KCH4M801
GH17LS - MJ17HMDL401250R
GH17LS - NB17HGNWB12364K
GH17LS - NB17HGNWB12362T
GH17LS - MJ17HMCA117440W
GH17LS - MJ17HMCA117456T
hp compaq HUB6060LL1
CPUs de Computadores e Monitores
ACER LXA5005134521038D2EM00
29522-28234-026155-18879-27987-28061-29371-507619156-19158- 19153-7939-23761-14410-19159- 1867414495-18876-8157-26615-9566-18373-23062- 014583
18417-018405-19330-031803-018408-29511-1458218867- 18821-26894-26485- 18404- 28007- 2617027994- 29832- 5857- 18836- 19096-24379-2465439326
21918-24069-26477-26902-26833-19323-14472-2686515263-32152- 24473-26876-27526-22127-1894528032-23541-18768- HDP 002302-8158-23914-268612215019334-26150-26614-27018-27020-027028- 1446018900-27151-38223- 24478- 29862-27986-2806023538-27596-6455-27418- 24064- 18403-18423-14581Centro Hospitalar de Leiria, EPE
Rua das Olhalvas - Pousos
2410 – 197 Leiria
Página 18 de 28

Programa Hasta Publica - SUCATA

24444-27032-11431-7755-28366-18708-03822324478-38223-19094
S/N: hp compaq HUB6060LL1
ACER LXA5005134521038D2EM00
ENTERASYS V2H124-24 04101020210C

Switch

15508-13209

Fonte de Luz

VHS SANSUNG VXK306

Videogravador

31418-34989-23983-28171-20010-23973-39699-31014- Telefones Analógicos
31406
31657-25550-31404-31607-31383-31212-31807-3185925396
22837-14320-37501-3631-17438-23937-18186-623916777
33720-26943-9996
2 Unidades S/N, marca Sony 37cm
Televisores
4442-18709-21400G
8397-8322-11368-15500-12783-13217
Electrobisturi
24018-24019-24020-7681-11145-11169-11149-1251011142-6856

Ventiladores

15304-30663-30664

Nebulizador

12161

Centrifuga

14397-6875-6857-1177-1147-8292-6713- 1 Unidade
S/N

Humidificadores

8415

Máq. Lavar Alta Pressão

7631

Micro-Auscultador

012183

Vibrador de Fisioterapia

6876-6884-6882-6880-7660-6889-6883-6878

Oxímetros Pediátricos

11449-99-11448-16101-HDP3404-11613

Electrocardiógrafos

10568-1483-1492-24021

Equipamentos Fisioterapia

8331-8420-8418-11309-8421-8422-8423-11331

Monitores de Gases

HDP 2381-29121

Desfibrilhadores

15301

Unidade Strobo

635-13599-12782-19854-11137-953-18095-8410-8370- Aspiradores secrecções
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1064-8359-150-8405
11665-11669-11674-11657-11662-16039-01225012261-13630-11426

Candeeiros

HDP 3064-191-19696-16730-544-5341

ERsfignomanometros

16586

Aquecedor de Plasma

11353-13216-11360

Processadores de video

11255-15533

Unidades de Artro

11383-11352-6838

Analisadores/Insufladores
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 Posição 9
(HABLO) – Localizado em Alcobaça, Armazém do Serviço de Instalações e Equipamentos.

Nº Inventário

Designação:

Marca/Números de Série:
Impressoras
HABLO3307-72BKG5Z-HABLO3610-HABLO3220-G8GY061009HABLO3325-61EP4070830K-FRGW236908-HABLO3318HABLO3308
HABLO3589-CNCJ704758
Marca/Números de Série:
Monitores
CNT548029H-CNC626PX8W-CNC626PX94
03313B65NMK25-507507929-HMBJ306916W
HA15HVBK303219F-131BM26DZ990
M5310014002
MS64628BS0106026-MS64628BS0106030CPUs de Computadores
MS64628BS0106014
8010974005-HABLO3284-HABLO3253-YBEM990138
HABLO3574-HABLO3572-HABLO3297-HABLO3285
HABLO1868-8010974004-HUB6010088-MS64628BS0106018
HABLO3573-HABLO3604-HABLO3300-HUB61103YK
HABLO3290-HUB6010083-FR84328163-HABLO3286
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HABLO3142-MS64628BS0106024-SZSL19DA070301655SZSL19DA070600721-SZSL19DA070600464
Marca/Números de Série:
OLIVETI ET 2300 – 2 Unidades FACITE T465

Máquinas de Escrever Eléctricas

DELTA Q COSMO

Máquina de Café

5 Unidades S/N

Negatoscópios

Marca PLAYSONIC S/N

Microondas

Marca/Números de Série:
6 CRTs 51cms Samsung CB5073-Z S/N
1 CRT 37cms Philips 14PT1363
1 CRT 72cms Sanyo CE28GN1
2 CRT 51cm Samsung CB-20510BZ
1 CRT 37cms Sanyo CE14AT2
5 CRT 37cm Telefunken S/N
021400B-021400
RX YRTO S/N 2027

Televises

Xerox Phaser 3100MFP

Multifunções

Compressor A/C R407C Troia desactivado
Compressor A/C R22 Sanyo desactivado
Compressor A/C R407Panasonic desactivado

Equipamentos de Ar Condicionado

Identificadoras de peliculas RX
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Cablagem Eléctrica:
 Posição 10
(HSA) – Localizado em Leiria, Subestação de Ar Condicionado, piso 02.
Composto por cabos de diversas secções em cobre, balastros ferromagnéticos e electrónicos,
depositados em paletes.
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Frigoríficos e Unidades de Ar Condicionado:
 Posição 11
(HSA) – Localizado em Leiria, Subestação de Ar Condicionado, piso 02.

Nº Inventário

Designação:

40657-40658-40659-27318- Unidade de 150 Litros
Garlux S/N

11 Frigoríficos

8 Unidades S/N

Splitters de A/C desactivados.

14 Unidades S/N

Compressores de A/C desactivados.
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UIDEPP (REEE):
 Posição 12
(UIDEPP) – Localizado em Andrinos - Leiria, Pavilhão A, 1º Andar.
Composto por equipamentos informáticos obsoletos e mobiliário.

Nº Inventário

Designação:

7826-7830-1728-1646

Monitores CRT

3431-5072-3825

CPU de Computador Fixo

1 Unidade S/N

Microondas

13784

Sofá Mono

13705- 2 Unidades S/N

Cadeiras de Rodas

20206

Carro Inox
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ANEXO II
MINUTA DA PROPOSTA
___________________________________________________________________abaixo
assinado,
com
o
BI/Cartão de Cidadão n.º ____________________Contribuinte Fiscal n.º_________ residente em
______________________________________________por
si
ou
na
qualidade
de
_______________________________________________(director, gerente, sócio-gerente
mandatário etc.) da empresa ____________________________com o NIPC n.º_______________________ inscrita
na Conservatória do Registo Comercial de ____________ sob o número _________________com sede em,
____________________,devidamente mandatado para o efeito, obriga-se a adquirir o(os) bens (s) a que se refere
o Edital n.º 02/2019 relativo à “HASTA PÚBLICA PARA A ALINEAÇÃO DE DIVERSOS BENS/SUCATA DO CENTRO
HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E. ”, de acordo com o Programa da Hasta Pública, do qual tomou pleno e integral
conhecimento, nas seguintes condições:
Preço total por posição:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Conjunto dos bens:

Posição 1: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 2: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 3: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 4: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 5: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 6: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 7: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 8: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 9: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 10: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 11: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)
Posição 12: ____________ € (________________euros e __________ cêntimos)

____€ (__________________euros, e _________________cêntimos)

_______________________________, ____de ______________de 2019
Assinatura(s):
_________________________________________________
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ANEXO III
PROCURAÇÃO
____________________(identificação do concorrente), representado neste ato por _____________________,
com poderes para o efeito, constitui seu bastante procurador ___________ (nome, estado civil e nacionalidade do
procurador), titular do cartão de cidadão/ bilhete de identidade/passaporte n.º _______, a quem confere a
totalidade dos poderes necessários para o/a representar na hasta pública promovida pelo Centro Hospitalar de
leiria, EPE, para a alineação de equipamentos vários, que se encontram em estado de Sucata.
Nos poderes de representação aqui atribuídos incluem-se, em especial, os de participar e intervir no ato público da
hasta pública, entre outros, solicitando esclarecimentos, participando em decisões comuns, apreciando
documentos, tomando conhecimento de atos ou factos, aceitando notificações, deduzindo reclamações,
interpondo recursos e, muito especialmente o poder de, no momento e condições definidas no Programa da Hasta
Pública, licitar em nome do representado, formulando lanços que consistem em propostas de pagamento pelo
candidato de uma quantia a pagar ao CHMT, E.P.E., nos termos definidos no Programa.
O limite máximo do número e valor dos lanços que o procurador tem poderes para propor ao CHMT, E.P.E, é
absolutamente secreto entre o representado e o procurador, não podendo nem devendo ser do conhecimento do
CHMT, E.P.E, pelo que, em caso algum, o representado poderá invocar abuso de representação, ficando válida e
definitivamente vinculado à intervenção e proposta do procurador, como se estivesse ele próprio a intervir.
A constituição desta procuração e o exercício de qualquer dos poderes aqui conferidos, significam a expressa e
irretratável declaração de que o procurador é suficientemente capaz de entender e querer, exigida pela natureza
do negócio jurídico em que intervém, especialmente tendo em consideração que a tramitação do processo é em
língua portuguesa.
Data
(Assinatura suficiente para obrigar o candidato, reconhecidas legalmente nessa qualidade)
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ANEXO IV
MINUTA DE DECLARAÇÃO
1 — (Nome, número fiscal de contribuinte, número de cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte,
estado civil e domicílio ou, no caso de ser uma pessoa coletiva, a denominação social, sede, objeto social, nome
dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, indicação do número de
pessoa coletiva, da conservatória do registo comercial onde se encontra registada e do respetivo capital social), 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 conhecimento das
peças da hasta pública para alineação de equipamentos do Centro Hospitalar de leiria, EPE, vem por este meio
apresentar a respetiva candidatura.
2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta
em anexo (3):
a)...
b)...
3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido
contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do
artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.
5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a
exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui
contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode
determinar a aplicação da sanção acessória de proibição do direito de participar, como candidato, como
concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado
para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.
6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do
Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações
previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código.
7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos
termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que
eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do
artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação
do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da
participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal.
... (local),... (data),... [assinatura (4)].
(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.
(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão 'a sua representada'.
(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do
disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º ou na subalínea i) da alínea b) ou alínea c) do n.º
3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável.
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