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Cláusula 1.ª 

Objeto 

O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição e 

instalação de Sistema de Mamografia Digital com Tomossíntese, Biópsia Guiada por 

Estereotaxia e Tomobiópsia para o Serviço de Imagiologia do Hospital de Santo André do 

CHL, EPE, conforme discriminado no Anexo II. 

 

  Cláusula 2.ª   

Contrato 

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

ainda os seguintes elementos: 

a) O suprimento 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 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. 

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem pela qual aí são indicados. 

3. 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 99º do Código dos Contratos Públicos 

(CCP), aceites pelo adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101º desse mesmo 

diploma legal. 

 

Cláusula 3.ª  

Prazo 

1. O contrato inicia a produção dos seus efeitos com a sua assinatura e termina com a 

receção quantitativa e qualitativa dos bens fornecidos de acordo com as características 
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apresentadas nas propostas, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar 

para além da cessação do contrato, nomeadamente em termos de garantia dos 

equipamentos e fornecimento de consumíveis. 

2. O adjudicatário obriga-se a fornecer, instalar e configurar os bens objeto do Contrato 

pelo prazo de máximo de 90 dias, ou de outro prazo proposto pelo adjudicatário desde 

que inferior. 

3. Sempre que ocorra um caso de força maior, devidamente comprovado e que implique a 

suspensão da receção, deve o adjudicatário, logo que dele tenha conhecimento, 

requerer ao CHL, EPE que lhes seja concedida uma prorrogação do respetivo prazo, 

fundamentando adequadamente o pedido. 

4. O fornecimento dos bens está condicionado à devida preparação e disponibilização da 

sala para instalação dos equipamentos objeto do contrato, da responsabilidade do 

adjudicatário. 

 

Cláusula 4.ª 

Obrigações principais do fornecedor 

Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no programa do 

concurso, no presente caderno de encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do 

contrato decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações principais: 

a. Fornecer ao CHL, EPE os bens cuja aquisição é objeto do presente caderno de 

encargos, nos prazos e moldes estabelecidos, em conformidade com as 

especificações, os requisitos técnicos e funcionais mínimos de fornecimento 

definidos no presente caderno de encargos e demais documentos contratuais;  

b. Instalar e configurar os bens cuja aquisição é objeto do presente caderno de 

encargos;  

c. Analisar e levar em consideração todas as situações e circunstâncias relativas 

e/ou relevantes para a execução do fornecimento dos bens, incluindo, entre 

outras e a título meramente exemplificativo, a informação prévia necessária, as 

circunstâncias de modo, tempo e lugar e os meios, de forma a salvaguardar que 

os bens serão fornecidos nos termos contratados, sem hiatos, falhas ou 

interrupções que pudessem ter sido previstas;  
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d. Comunicar por escrito CHL, EPE, logo que deles tenha conhecimento, quaisquer 

factos, situações, ocorrências ou vicissitudes que tornem total ou parcialmente 

impossível o fornecimento dos equipamentos, bem como o cumprimento de 

qualquer outra das suas obrigações, nos termos do presente caderno de encargos 

e do contrato a celebrar;  

e.  Não alterar, por qualquer modo, as condições contratuais fora dos casos 

previstos no presente caderno de encargos e demais documentos contratuais; 

f. Comunicar qualquer facto que ocorra durante a execução do contrato, 

designadamente, quaisquer alterações ao pacto social, à sua denominação social, 

ao seu endereço da sede social, dos seus representantes legais com relevância 

para o fornecimento, da sua situação jurídica e da sua situação comercial;  

g. Cumprir todos os prazos determinados nas cláusulas técnicas do presente 

caderno de encargos, bem como os determinados na proposta apresentada. 

h.  Assegurar a garantia dos bens objetos do presente procedimento. 

 

Cláusula 5.ª 

Garantia técnica 

1. Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina a contratação pública, o 

adjudicatário garante os bens objeto do contrato, pelo prazo indicado na sua proposta, 

no mínimo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da data da assinatura do Auto de 

Aceitação, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com as 

características, especificações e requisitos técnicos e operacionais constantes do Anexo 

do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, que se revelem a partir da 

respetiva aceitação dos bens.  

2. A garantia prevista no número anterior abrange:  

a. O fornecimento, a montagem ou a integração de quaisquer peças ou 

componentes em falta; 

b. A desmontagem de peças, componentes ou bens defeituosos ou 

discrepantes; 

c. A reparação ou a substituição das peças, componentes ou bens defeituosos 

ou discrepantes;  

d. O fornecimento, a montagem ou instalação das peças, componentes ou bens 
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reparados ou substituídos;  

e. O transporte dos bens ou das peças ou componentes defeituosos ou 

discrepantes para o local da sua reparação ou substituição e a devolução 

daqueles bens ou a entrega das peças ou componentes em falta, reparados 

ou substituídos;  

f. As atualizações de firmware e de software;  

g. A substituição da ampola de RX, sem limitação no número de disparos e de 

qualquer peça especial;  

h. A deslocação ao local da instalação ou de entrega;  

i. A mão-de-obra;  

j. A intervenção no dia útil seguinte à comunicação da ocorrência e nas 

instalações do CHL, EPE.  

3. A garantia compreende também, para todos os equipamentos fornecidos/instalados, a 

realização de visitas de manutenção pelo adjudicatário, de acordo com periodicidade 

indicada na sua proposta, no mínimo anual, em datas a acordar entre as partes.  

4. A reparação ou substituição previstas na presente cláusula devem ser realizadas dentro 

de um prazo máximo de 3 (três) dias.  

5. No caso de ser ultrapassado o prazo estabelecido no ponto anterior, poderão ser 

aplicadas penalidades contratuais ao adjudicatário.  

 

Cláusula 6.ª 

Formação Contínua 

Para além da formação inicial referida, o adjudicatário compromete-se a ministrar formação 

contínua aos utilizadores e à equipa técnica de manutenção de primeira linha, durante o 

período de vigência da garantia do equipamento. A formação continua terá periodicidade 

anual, a realizar em datas a acordar entre as Partes, sem quaisquer encargos para o CHL, 

EPE.  
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Cláusula 7.ª 

Obrigação de continuidade de fabrico 

O adjudicatário obriga-se a assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas 

as peças, componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato, pelo 

prazo de 10 (dez) anos a contar da data de início do contrato. 

 

Cláusula 8.ª 

Manutenção e assistência do equipamento 

1. Terminado o prazo de garantia, assegurado nos termos da proposta adjudicada, caso o 

CHL, EPE assim o entenda e decida, poderá vir a assegurar e garantir, após prévio acordo 

das Partes, a manutenção e assistência do equipamento objeto do presente 

procedimento, mediante assinatura de termo contratual para o efeito.   

2. A manutenção e a assistência técnica do equipamento, referidas no número anterior, 

serão objeto, caso o CHL, EPE assim o entenda e decida, de um Contrato de Manutenção 

e Assistência Técnica a celebrar entre o CHL, EPE e adjudicatário.  

3. Os termos e condições do contrato de manutenção e assistência técnica a celebrar, após 

o termo do período de garantia, são os que constarem da proposta adjudicada, salvo 

tudo o que contrariar a Lei ou o CHL, EPE expressamente venha a não aceitar.  

4. O contrato de manutenção e assistência técnica, contempla as seguintes modalidades 

de prestação:  

a. Manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças e ampola de rx, (sem 

limitação no número de disparos);  

b. Manutenção preventiva e corretiva, incluindo peças, com exceção da ampola 

de rx, que deverá ser debitada separadamente, sendo necessária autorização 

prévia do CHL, EPE;  

c. Manutenção preventiva e corretiva, sem peças e ampola de rx, que serão 

debitados separadamente, sendo necessária autorização prévia do CHL, EPE;  

5. No contrato de manutenção e assistência técnica, serão tabelados os preços das peças 

especiais do equipamento, nomeadamente da ampola de rx.  

6. O prazo de duração e o preço do contrato referido no ponto 3, cuja celebração fica 

condicionada a uma tomada de posição e decisão do CHL, EPE, e posterior notificação 
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escrita, se assim for o caso, serão objeto de negociação entre as Partes identificadas no 

mesmo.  

 

Cláusula 9.º 

Local da Entrega dos Bens 

Os bens, objeto do Contrato, devem dar entrada no armazém geral do CHL, E.P.E., sito na 

sua sede, Hospital de Santo André, rua das Olhalvas, Pousos, Leiria, e instalados no Serviço 

de Imagiologia do Hospital de Santo André - Leiria, em local próprio designado para o efeito. 

 

Cláusula 10.º 

Responsabilidade 

1. O adjudicatário assume integral responsabilidade pelo fornecimento contratado, sendo 

o único responsável perante o CHL, EPE pela boa execução do mesmo.  

2. O adjudicatário responde nomeadamente por quaisquer erros, deficiências ou omissões 

na execução do contrato, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja o 

momento em que forem detetados, salvo se o adjudicatário provar que os mesmos 

decorreram de dados fornecidos por escrito pelo CHL, EPE.  

3. Em qualquer altura e logo que solicitado pelo CHL, EPE, o adjudicatário obriga-se a 

corrigir os erros, as deficiências ou omissões no prazo razoável que lhe vier a ser fixado, 

sob pena de esta mandar executá-los por conta do adjudicatário, sempre que a 

responsabilidades dos mesmos lhe seja imputável. 

 

Cláusula 11.ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. A entidade adjudicatária obriga-se a entregar no CHL, E.P.E., os bens objeto do contrato 

com as características, especificações e requisitos técnicos previstos nas peças 

procedimentais. 

2. A não conformidade dos bens objeto do contrato e/ou o não cumprimento das normas 

nacionais e internacionais e certificações exigidas por lei (se aplicável), ou os problemas 

daí decorrentes, poderão ser imputados civil e criminalmente ao adjudicatário. 

3. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem 

utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio 
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necessário à sua entrada em funcionamento. 

4. É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto na lei que disciplina os aspetos 

relativos à venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas, no que respeita à 

conformidade dos bens. 

5. A entidade adjudicatária é responsável perante o CHL, E.P.E. por qualquer defeito ou 

discrepância dos bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe 

são entregues. 

 

Cláusula 12.ª 

Entrega dos bens objeto do contrato 

1. Os bens objeto do contrato só poderão ser rececionados, quando reunidas as seguintes 

condições: 

a. Tenham sido fornecidos na totalidade, corretamente instalados e configurados; 

b. A documentação técnica exigida tenha sido disponibilizada; 

c. Assim que prestada formação aos utilizadores e à equipa técnica de manutenção 

de primeira linha. 

2. A entidade adjudicatária obriga-se a disponibilizar todos os documentos 

obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa, que sejam necessários para a boa e 

integral utilização ou funcionamento dos bens objeto do contrato.  

3. Todas as despesas e custos, com o transporte dos bens objeto do contrato para o local de 

entrega, de documentação e de formação, são da responsabilidade do fornecedor. 

 

Cláusula 13.ª 

Inspeção e testes 

1. Reunidas as condições para a receção dos bens objeto do contrato, o CHL, EPE, por si ou 

através de terceiro por ele designado, procede, no prazo máximo de 10 (dez) dias, à 

inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, respetivamente, se 

os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos e operacionais 

constantes do Anexo II, do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem 

como outros requisitos exigidos por lei. 

2. A inspeção qualitativa a que se refere o número anterior será efetuada mediante a 

realização dos trabalhos definidos para o efeito. 



Caderno de Encargos – Concurso Público A7/637/2022 

 

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

Página 9 de 32 

3. Durante a fase de realização de testes, o adjudicatário deve prestar ao CHL, EPE, toda a 

cooperação e todos os conhecimentos necessários, podendo fazer-se representar 

durante a realização daqueles, através de pessoas devidamente credenciadas para o 

efeito. 

4. Os encargos com a realização dos testes, devidamente comprovados, são da 

responsabilidade do adjudicatário. 

 

Cláusula 14.ª 

Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias  

1. No caso de os testes previstos na cláusula anterior não comprovarem a total 

operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua conformidade com as 

exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as 

características, especificações e requisitos técnicos e operacionais constantes do Anexo I, 

do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, o CHL, EPE deve disso 

informar, por escrito, o adjudicatário. 

2. No caso previsto no número anterior, o adjudicatário deve proceder, à sua custa e no 

prazo razoável que for determinado pelo CHL, EPE, às reparações ou substituições 

necessárias para garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigências 

legais e das características, especificações e requisitos técnicos e operacionais exigidos. 

3. Após a realização das reparações ou substituições necessárias pelo adjudicatário, no 

prazo respetivo, o CHL, EPE, procede à realização de novos testes de aceitação, nos 

termos da cláusula anterior. 

 
Cláusula 15.ª 

Aceitação dos bens 

1. Caso os testes a que se refere a cláusula anterior do presente Caderno de Encargos 

comprovem a total operacionalidade dos bens objeto do contrato, bem como a sua 

conformidade com as exigências legais, e neles não sejam detetados quaisquer defeitos 

ou discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos e 

operacionais constantes do Anexo II, do presente Caderno de Encargos e na proposta 

adjudicada, deve ser emitido, no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do final dos 

testes, um Auto de Aceitação, (modelo em Anexo I), assinado pelos representantes do 
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CHL, EPE e do adjudicatário. 

2. Com a assinatura do auto a que se refere o número anterior, ocorre a transferência da 

posse e da propriedade dos bens objeto do contrato para o CHL, EPE, sem prejuízo das 

obrigações de garantia e de assistência pós-venda que impendem sobre o adjudicatário. 

3. A assinatura do auto a que se refere o n.º 1 não implica a aceitação de eventuais defeitos 

ou de discrepâncias dos equipamentos objeto do contrato com as exigências legais ou 

com as características, especificações e requisitos técnicos e operacionais constantes do 

Anexo II, do presente Caderno de Encargos e na proposta adjudicada. 

 

Cláusula 16.ª 

Direitos de propriedade intelectual 

1. São da responsabilidade do adjudicatário os encargos decorrentes da utilização, no 

fornecimento em causa, de marcas registadas, patentes registadas ou licenças, bem 

como a obtenção das respetivas autorizações necessárias. 

2. O adjudicatário é responsável pela violação de quaisquer direitos de patente, de 

conceção, de licenças, de projetos, de marcas, de nomes ou de quaisquer outros 

direitos de propriedade intelectual, industrial ou afins, respeitantes a bens e aos 

serviços objeto do contrato, nomeadamente projetos, estudos, programas 

informáticos, equipamentos, materiais, documentação ou trabalhos realizados. 

3. O adjudicatário é responsável por qualquer reclamação formulada perante o CHL, 

E.P.E, resultante de violação dos direitos referidos nos números anteriores, adotando 

o CHL, E.P.E, o procedimento que se revele mais adequado para a intervenção do 

adjudicatário na discussão e no esclarecimento, perante terceiros reclamantes ou 

quaisquer autoridades, das dúvidas que, neste âmbito, se coloquem. 

4. O adjudicatário responde, independentemente de culpa, pelos danos que sejam 

imputados ao CHL, E.P.E, e que se produzam perante terceiros, quando decorrentes 

de violação dos direitos a que alude o n.º 1, devendo indemnizar o CHL, E.P.E, de 

todas as despesas que, em consequência, haja de fazer e de todas as quantias que 

tenha de pagar seja a que título for. 
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Cláusula 17.ª 

Dever de sigilo 

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

técnica, comercial ou outra, relativa ao CHL, E.P.E. 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. 

 

Cláusula 18.ª 

Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor depois 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. 

 

Cláusula 19.ª 

Preço base e preço contratual 

1. Para efeitos do presente procedimento concursal, o CHL, E.P.E. considera como preço 

base total, o valor de 300.000,00€ (trezentos e mil euros) acrescido de IVA, à taxa legal 

em vigor, conforme Anexo II, que inclui o fornecimento e instalação do equipamento, 

bem como todas as obras necessárias à readaptação do espaço a instalar o equipamento. 

2. Serão excluídas as propostas cujo preço total da proposta seja superior ao referido no 

número anterior. 

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

obrigações constantes do presente caderno de encargos, o CHL, E.P.E. deve pagar ao 

fornecedor o preço constante da proposta adjudicada. 
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4. O preço contratual, a que se refere o número anterior, inclui todos os custos, encargos e 

despesas cuja responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao CHL, EPE 

nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objecto do contrato para o respectivo 

local de entrega, seguros, fretes, taxas alfandegárias, instalação, montagem, 

demonstração das especificações técnicas, ensaio de todos os bens fornecidos e 

manutenção de meios materiais, deslocação de meios humanos necessários à execução 

do objeto do contrato, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de 

marcas registadas, patentes ou licenças. 

 

Cláusula 20.ª 

Condições de pagamento 

1. As quantias devidas pelo CHL, E.P.E., nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas, 

por transferência bancária, no prazo de 60 (sessenta) dias após a sua receção, as quais só 

podem ser emitidas após o vencimento da obrigação respetiva. 

2. Em caso de discordância por parte do CHL, E.P.E., quanto aos valores indicados nas 

facturas, 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. 

3. Nos termos do previsto pelo artigo 26.º, n.º 6 do Decreto-lei n.º 84/2019, de 28 de junho, 

em caso de atraso no cumprimento das obrigações pecuniárias por parte do CHL, o 

fornecedor tem o direito aos juros de mora sobre o montante em divida, nos termos 

previstos no artigo 326.º do CCP e Lei 3/2010, de 27 de abril. 

 

Cláusula 21.ª 

Penalidades contratuais 

1. Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o CHL, E.P.E. pode exigir do 

fornecedor o pagamento de uma pena pecuniária, de montante a fixar em função da 

gravidade do referido incumprimento. 

2. Na determinação da gravidade do incumprimento, o CHL, E.P.E. tem em conta, 

nomeadamente, a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do 

fornecedor e as consequências do incumprimento. 

3. O CHL, E.P.E. pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as 
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penas pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula. 

4. Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, as penas 

pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o CHL, E.P.E. exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

 

Cláusula 22.ª 

Força maior 

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

a não realização pontual dos fornecimentos 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 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 recaiam; 

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;  
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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 23.ª 

Resolução por parte do contraente público 

1. O CHL pode resolver o contrato em caso de incumprimento definitivo pelo adjudicatário 

das suas obrigações contratuais, nos termos do disposto na parte final do n.º 1 do artigo 

325.º e ainda do disposto nos artigos 333.º e 448.º do CCP.  

2. O exercício do direito de resolução previsto nos números anteriores não preclude o 

direito do CHL ao ressarcimento pelos prejuízos que lhe advierem da conduta do 

adjudicatário e da resolução.  

3. O CHL, independentemente da conduta do adjudicatário, reserva-se o direito de resolver 

o contrato nos termos e com os fundamentos previstos nos artigos 334.º e 335.º do CCP. 

4. O direito de resolução exerce-se mediante declaração escrita enviada ao adjudicatário e 

não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja 

determinado pelo CHL. 

 

Cláusula 24.ª 

Resolução por parte do fornecedor 

O adjudicatário pode resolver o contrato nos termos dos artigos 332.º e 449.º do CCP. 
 
 

Cláusula 25.ª 

Caução 

1. Independentemente do preço contratual, é sempre exigida a prestação de caução. 

2. O valor da caução é de 5% (cinco por cento) do preço contratual. 

3. Quando o preço total resultante da proposta adjudicada seja considerado anormalmente 
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baixo, o valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 10% (dez por cento) do preço 

contratual. 

4. A caução deverá ser prestada nos termos do disposto no Artigo 90.º do Código dos 

Contratos Públicos. 

5. Todas as despesas relativas à prestação da caução são da responsabilidade do 

adjudicatário. 

 

Cláusula 26.ª 

Execução da caução 

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

contrato, nos termos do programa do procedimento, pode ser executada pelo CHL, EPE, 

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

créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento definitivo pelo 

adjudicatário das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento de 

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

na lei. 

2. A resolução do contrato pelo CHL, EPE não impede a execução da caução, contanto que 

para isso haja motivo. 

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

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

mesma execução, no prazo de 3 (três) dias úteis após a notificação do CHL, EPE para esse 

efeito. 

4. A caução a que se referem os números anteriores é liberada nos termos do artigo 295.º 

do CCP. 

 

Cláusula 27.ª 

Gestor do Contrato 

1. A execução do contrato será monitorizada e sujeita a avaliação por parte do Gestor do 

Contrato (colaborador do CHL nomeado, nos termos do artigo 290.º-A do CCP, pelo órgão 

competente para a decisão de contratar), tendo este por função a deteção de desvios, 

defeitos ou outras anomalias na execução do presente contrato pelo adjudicatário, nos 

termos do disposto pelo artigo 290.º-A do CCP. 
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2. Caso sejam detetados desvios ou outras anomalias na execução do presente contrato, 

deve o Gestor do Contrato comunicá-los ao responsável do CHL, EPE, propondo em 

relatório fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas. 

 

Cláusula 28.ª 

Foro competente 

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

tribunal da sede do CHL, E.P.E., com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 29.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 30.ª 

Comunicações e notificações 

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

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

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

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

comunicada à outra parte. 

 

Cláusula 31.ª 

Outros encargos 

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

da responsabilidade do fornecedor. 

 

Cláusula 32.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 
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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 que o 

serviço que deva praticar o ato ou perante o qual deva ser praticado o ato não esteja 

aberto ao publico, ou não funcione durante o período normal, transfere-se para o 1.º dia 

útil seguinte. 

 

Cláusula 33.ª 

Legislação aplicável 

Em tudo o que não se encontra especialmente regulado nas peças concursais do presente 

procedimento, aplicam-se as disposições constantes do CCP e demais legislação aplicável.  

 

Cláusula 34.ª 

Dados pessoais 

1. Para efeitos da execução e ao abrigo do contrato, o CHL e o fornecedor vinculam-se ao 

estrito cumprimento da legislação europeia e nacional em matéria de proteção de 

dados pessoais. 

2. O tratamento de dados pessoais encontra-se limitado, nos termos do artigo 6.º n.º 1, 

alíneas b) e c) do Regulamento Geral de Proteção de dados (RGPD), a finalidades 

exclusivamente relacionadas com a execução do contrato ou com o cumprimento de 

obrigações jurídicas a que o CHL e o fornecedor estejam adstritos. 

3. O CHL e o fornecedor assumem a obrigação de estrita confidencialidade relativamente a 

todos os dados pessoais de que venham a ter conhecimento no âmbito do contrato, 

extensiva à informação a que os seus trabalhadores, agentes, subcontratados e 

consultores tenham acesso, garantindo que os mesmos assumiram um compromisso de 

confidencialidade. 

4. O CHL e o fornecedor apenas podem transmitir dados pessoais a que tenham acesso por 

conta do contrato a terceiros, como seja Tribunal de Contas, plataformas eletrónicas de 

contratação pública, portal dos contratos públicos e outras entidades públicas ou 

privadas, com limitação dos dados transmitidos ao estritamente necessário e mediante 

as adequadas medidas de segurança. 

5. O CHL e o fornecedor obrigam-se a adotar todas as medidas organizativas, técnicas e de 

segurança necessárias e adequadas para assegurar a confidencialidade, o segredo e a 
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preservação dos dados pessoais a que tenham acesso por conta do contrato. 

6. O fornecedor encontra-se expressamente proibido de transmitir a terceiros dados 

pessoais de utentes e funcionário do CHL. 

7. Com a cessação do contrato, o fornecedor devolve ou elimina todos os dados pessoais, 

apagando as cópias existentes, a menos que a conservação dos dados seja exigida ao 

abrigo da legislação em vigor. 
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ANEXO I 

Auto de Aceitação 

Fornecimento de:   

 

Adjudicatário:  

 

Contrato n.º:  __/2021 

 

Ao dia __ do mês de ________ do ano de dois mil e dezasseis, em representação da 

entidade contratante, designado por Deliberação do Conselho de Administração do CHL, 

EPE, Acta n.º____ de 2016/___/____, o Dr. ________________________, como Diretor do 

Serviço de Imagiologia e sendo o responsável pelo equipamento, e o representante da 

entidade adjudicatária, o __________________________________, comprovam que o 

mesmo se encontra instalado na sala __________, do Serviço de Imagiologia, do Hospital de 

Santo André. 

Na sequência das verificações e testes efetuados, constatou-se que o equipamento 

está conforme o estabelecido nos documentos Caderno de Encargos e proposta. 

Em consequência, decidiu-se, através do presente auto, pela aceitação dos bens objeto 

do contrato e sequente transferência da posse e da propriedade para o CHL, EPE, sem 

prejuízo das obrigações acessórias, nomeadamente garantia dos equipamentos e assistência 

após venda que impendem sobre o adjudicatário. 

E nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente auto. 

O CHL, EPE 

_____________________________ 

(Dr. _______________) 

Pela entidade adjudicatária 

 

_____________________________ 

( _______________) 
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Anexo II 

Características, Especificações e Requisitos Técnicos e Operacionais 

Aquisição e instalação de Sistema de Mamografia Digital com Tomossíntese, 

Biópsia Guiada por Estereotaxia e Tomobiópsia para o Serviço de Imagiologia 

do Hospital de Santo André do CHL, EPE, 

 

Os equipamentos propostos devem respeitar as características, especificações e requisitos 

técnicos e operacionais descritos no presente caderno de encargos como obrigatórios, 

podendo os equipamentos propostos apresentar – para além destes – outras características 

ou especificações que, não sendo obrigatórias, permitirão valorizar a proposta. 

 

Em concreto, o equipamento a fornecer ao abrigo do contrato é o seguinte: 

 

Posição Descrição Unidades 

1 
Sistema de Mamografia Digital com Tomossíntese, Biópsia Guiada 

por Estereotaxia e Tomobiópsia 
1 (uma) 

 

1. Especificações Técnicas 

 

O Sistema de Mamografia Digital com Tomossíntese, Biópsia Guiada por Estereotaxia e 

Tomobiópsia a fornecer, deve respeitar as seguintes especificações técnicas: 

 

 Mamógrafo com Tomossíntese: 

o Fabricante com representação em Portugal, equipamento declarado no 

Infarmed e com lançamento no mercado (aprovação CE) a partir do ano 

2016. 

o Movimento vertical motorizado e ajuste motorizado do sistema, em altura, 

permitindo a realização de exames com a utente em posição de pé ou 

sentada; 
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o Rotação motorizada e isocêntrica do sistema de braço basculante, com 

comutação automática entre vistas CC e MLO, com ângulos de rotação pré-

programáveis; 

o Gerador de Raio-X de alta frequência, com potência mínima de 7 KW, e 

integrado no interior da coluna do mamógrafo para melhor otimização do 

espaço disponível na sala de exames; 

o Ampola de duplo foco e ânodo rotativo, com capacidade térmica do ânodo 

maior ou igual a 300 KHU. Os materiais do ânodo da ampola deverão estar 

dimensionados para uma utilização regular em exames com tomossíntese, 

permitindo uma otimização energética do feixe de radiação emitido; 

o Detetor digital direto de formato 24x30cm (com área de deteção mínima de 

690 cm2) e tamanho de pixel igual ou inferior a 100 µm. A matriz utilizada 

deverá ser superior a 2300x3000 pixels, com profundidade de 14 bits; 

o Distância entre o detetor e a ampola (SID) deverá ser no mínimo de 65 cm; 

o Colimação automática de acordo com o tamanho do compressor selecionado 

e possuir exposimetria automática; 

o Deverão ser fornecidos pelo menos os seguintes compressores: 18x24 cm, 

24x30 cm, de contacto, e para magnificação; 

o Compressão automática e manual, bem como, possibilidade de efetuar 

compressão através de pedal; 

o Libertação da compressão no final da exposição e na eventualidade de falha 

no equipamento; 

o Dispositivo adequado para a realização das técnicas de magnificação com 

fator de 1,5x e de 1,8x; 

o Plataforma computacional avançada de aquisição e processamento que 

permita a aquisição, reconstrução, processamento, transferência e gestão da 

informação; 
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o Sistema de medição de Dose que determine a dose glandular média e registo 

DICOM do valor de dose glandular e dos parâmetros de aquisição das 

imagens; 

o Sistema com capacidade de efetuar aquisições em tomossíntese totalmente 

integrado no Mamógrafo, sem binning, de aquisição com movimento 

contínuo e sem necessidade de acessórios adicionais para ativar a 

tomossíntese; 

o Aquisição de exames 2D+3D, permitindo a realização de ambas as aquisições 

sem necessidade de descomprimir a mama nem intervenção do Técnico; 

o O equipamento deverá permitir realizar explorações de tomossíntese em 

mulheres com próteses mamárias e em exames de imagens localizadas; 

o O equipamento deverá dispor da capacidade de realizar imagem sintetizada 

2D a partir dos cortes da tomossíntese; 

o Capacidade para efetuar exames de tomossíntese em ambas as projeções (CC 

e MLO); 

o Conjunto de pratos compressores ergonómicos incluindo prato compressor 

com abertura graduada para colocação de arpão. 

o Acessórios integrados: a) fantoma de calibração do detetor, b) todo o 

material de calibração do sistema de biópsias. 

o É condição obrigatória que o equipamento a fornecer possibilite um futuro 

upgrade para a implementação de aquisição de Mamografia com Contraste, 

sem necessidade de substituição do Mamógrafo a fornecer. 

 

 Estação de trabalho e controlo: 

o As imagens deverão ser apresentadas imediatamente no monitor de alta 

resolução (mínimo de 3MP) e no mínimo de 21”, na consola de aquisição de 

forma a permitir comprovar a qualidade das imagens e o adequado 

posicionamento da mama; 
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o Disponibilidade de funções básicas de processamento de imagem na consola 

de aquisição: ajuste do brilho, contraste, zoom, lupa e inversão de imagem; 

o Deverá suportar o formato standard para tomossíntese DICOM BTO e incluir 

pacote DICOM completo que permita a correta e total integração no Sistema 

de PACS; 

o Consola do operador fixa ao solo e com vidro chumbíneo; 

o Capacidade de arquivo em disco de pelo menos 8000 imagens; 

o É obrigatória a conectividade de rede entre o equipamento e a rede do 

Hospital, tendo em conta todos os tipos de sistemas de segurança na 

comunicação. 

o O equipamento deve permitir uma integração plena com o sistema de 

digitalização da imagem radiológica (PACS). É obrigatório possuir as seguintes 

funcionalidades segundo o protocolo DICOM 3.0: 

 DICOM Storage (send/ receive); 

 DICOM Query/ Retrieve; 

 DICOM Worklist (HES/ RIS); 

 DICOM Storage Commitment; 

 Ter licenciamento para envio de imagens para PACS, formato DICOM; 

 Ser compatível com o DICOM Conformance Statement do atual PACS 

existente no Hospital. 

 

 Sistema de Biópsia por Esterotaxia e Tomobiópsia: 

o Capacidade de realização de procedimentos de biópsia mamária guiada por 

estereotaxia e por tomossíntese; 

o O Sistema deverá ser de fácil e rápida montagem, permitindo o acesso crânio 

caudal e decúbito lateral; 
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o Todos os componentes de controlo e processamento deverão estar 

integrados no interior do Mamógrafo para otimização do espaço livre na sala 

de exames; 

o As imagens adquiridas durante a biopsia deverão estar integradas no monitor 

de alta resolução da Estação de Aquisição, permitindo a localização da lesão 

e envio automático das coordenadas da estação para o modulo de 

Estereotaxia. Deverá ser possível marcar e enviar múltiplas localizações; 

o Realização das biópsias por acesso vertical e a partir de vários ângulos; 

o Equipado com compressores para biópsia; 

o Projeções de estereotaxia nos ângulos +15º e -15º; 

o Deverá ser compatível com os sistemas de biópsia por vácuo existentes no 

mercado; 

o Deverá ser fornecido um Sistema que permita a realização de Biópsias 

Mamárias Assistidas por Vácuo, incluindo a consola de vácuo para a 

realização das biópsias. Deverá ser apresentada descrição do Sistema, bem 

como, referências e consumíveis disponíveis. 

 

 Mesa/cadeira móvel para Colocação da Paciente durante Procedimentos de Biópsia  

o Capacidade para suportar utentes com pelo menos 150 kg sem perda da 

acuidade no posicionamento; 

o Permita fácil posicionamento para a utente, incluindo decúbito lateral com 

suporte para apoio de braço, apoios de cabeça e lateral para as costas; 

o Bloqueio total para impedir movimentos durante as intervenções; 

o Capacidade para efetuar Trendelenburg; 

o Movimento vertical motorizado. 
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 Estação de Diagnóstico para Mamografia 

o Uma estação (completa) de diagnóstico para revisão e processamento de 

exames de mamografia digital direta, compatível com Tomossíntese. Esta 

estação será instalada na sala anexa ao mamógrafo, com mesa de trabalho, a 

qual possui seguinte identificação: 01.256A; 

o A estação deverá incluir 1 monitor plano com 8 megapixeis de resolução e 

pelo menos 31´´ para Mamografia; 

o Deve incluir protocolos de trabalho concebidos especificamente para estudos 

mamários; 

o A estação deverá ser equipada com teclado convencional e rato, e um 

teclado adicional (tipo “keypad”) com teclas configuráveis, para uma 

otimização do fluxo de trabalho; 

o Disco rígido com capacidade de arquivo de pelo menos 8.000 imagens; 

o Possibilidade de gravação de exames em CD/DVD e de exportação para pen 

USB; 

o É obrigatória a conectividade de rede entre o equipamento e a rede do 

Hospital, tendo em conta todos os tipos de sistemas de segurança na 

comunicação. 

o O equipamento deve permitir uma integração plena com o sistema de 

digitalização da imagem radiológica (PACS). É obrigatório possuir as seguintes 

funcionalidades segundo o protocolo DICOM 3.0: 

 DICOM Storage (send/ receive); 

 DICOM Query/ Retrieve; 

 DICOM Storage Commitment; 

 Ter licenciamento para envio de imagens para PACS, formato DICOM; 

 Ser compatível com o DICOM Conformance Statement do atual PACS 

existente no Hospital. 
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 Instalação 

o O sistema de Mamografia a fornecer deve ser instalado na Sala de 

Mamografia existente (01.246), sendo que as obras de adequação / 

implantação englobam também os espaços designados por 01.246A (vazio), 

01.312 e 01.313 (vestiários), do Serviço de Imagiologia do Hospital de Santo 

André do CHL, EPE. 

o Deve incluir todas as obras e modificações necessárias à instalação do novo 

sistema de Mamografia a fornecer, a cargo do adjudicatário, tendo em vista o 

bom funcionamento do sistema a instalar e uma ótima utilização funcional do 

mesmo por parte dos utilizadores, incluindo (entre outros) os seguintes 

aspetos a prever/orçamentar pelo adjudicatário no âmbito da proposta de 

fornecimento em causa: 

 Fornecimento e montagem de teto falso do tipo modelar, constituído 

por placas em fibra mineral de bandeja lisa com 600*600*15, tipo 

Knauf da série AMF, ref.ª Thermatex Thermaclean S, com tratamento 

Bioruf de fábrica e borda SK na cor branco (RAL 9010), aplicado com 

sistema de suspensão tipo C ou equivalente; 

 Fornecimento e instalação de armaduras antissépticas em LED, a 

aplicar no teto falso a instalar. Nos vestiários (01.312 e 01.313), deve 

prever-se a instalação de sensores de presença. Nas salas com a 

designação 01.246 e 01.246A, a iluminação deve independente (por 

sala) e possibilitar a regulação do fluxo luminoso em cada um dos 

espaços; 

 Adequação do sistema de ventilação existente na sala de exames, 

considerando o teto falso a instalar. Este aspeto engloba 

exclusivamente adequação da infraestrutura existente (mudança das 

grelhas de insuflação e extração para sistema a prever no teto falso a 

instalar), não estando prevista qualquer UTA ou ventiloconvetor; 
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 Substituição do pavimento existente na sala de exames por vinílico 

compacto homogéneo, não condutivo, da cor Silver Grey da Forbo (ou 

equivalente), com junta termosoldada a quente em cordão no mesmo 

acabamento do revestimento; 

 Pintura das paredes com três demãos de tinta de esmate acrílico de 

elevada qualidade do tipo “Cinacryl Mate” da CIN, com acabamento 

mate verde, à cor NSC S 2005-G10Y; 

 Pintura dos aros e portas com esmalte acrílico, incluindo todos os 

trabalhos preparatórios; 

 Adequação das ligações elétricas e ITED, necessárias ao bom 

funcionamento e instalação do sistema; 

 Sistema de sinalização luminosa e informativa de emissão de radiação 

ionizante; 

 Fornecimento e montagem de botoneiras de emergência a colocar na 

sala de exames e sala de comando; 

 A adequação das instalações e respetivas ligações deve prever a 

abertura dos roços necessários para o efeito, de modo a evitar-se a 

utilização de calhas exteriores; 

 O fornecimento e instalação de porta, entre as duas salas identificadas 

na planta e que constituem a área da mamografia, com a respetiva 

sinalização e proteção radiológica, de modo a que possam ser 

realizados exames de ecografia na sala 01.246A. Para o efeito, esta 

porta deve permitir também uma adequada insonorização do espaço. 

 O fornecimento e instalação de armário na sala onde será instalado o 

mamógrafo, conforme identificado na planta disponibilizada no anexo 

III. O armário deve ser de cor branca, com as seguintes dimensões 

totais aproximadas: 2,20m de altura, 2,20m de largura e 60cm de 

profundidade. Deve ser constituído por 4 portas, com respetivos 

puxadores e fechaduras. O corpo deve ser em Mdf Hidrófugo, 
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revestido a HPL, com furações de 20 em 20cm e prateleiras incluídas, 

de 60 em 60 cm.  

 O fornecimento e instalação dois lavatórios, incluindo a aplicação de 

uma torneira ativada por sensor e respetiva ligação à rede de água 

fria, conforme identificado na planta disponibilizada no anexo III. 

o Disponibiliza-se no Anexo III, a planta correspondente à área a intervencionar 

e a disposição a considerar, conforme definido pelo Serviço de Imagiologia do 

CHL. 

o Considerando que o hospital se mantém em funcionamento durante o 

período em que decorre a empreitada, deverá o adjudicatário construir 

tapumes provisórios em pladur ou outro material, desde que devidamente 

aprovado pela Dono de Obra, de modo a delimitar a zona de intervenção, 

tapumes que deverão ser construídos de modo a não permitir a propagação 

de poeiras para os espaços adjacentes. Tendo em conta que nos espaços 

adjacentes à obra, continua a atividade hospitalar, deve-se limitar ao mínimo 

indispensável os incómodos para os utentes e profissionais de saúde, sendo 

que, algumas atividades que produzam maior ruido, como são o caso das 

demolições, deverão ser executadas em horários a combinar com os serviços 

do hospital, incluindo horários pós-laboral. Em algumas circunstâncias, 

poderá ser necessário suspender os trabalhos que estejam a produzir muito 

ruido, quando ordenado pela Dono de Obra. 

 

 Licença de Proteção Radiológica 

o Deve incluir todos os encargos necessários ao licenciamento da sala, bem 

como as expensas associadas desse processo, incluindo os trabalhos 

referentes à adequação da proteção radiológica do espaço. 

o O processo de licenciamento será remetido à DGS pelo CHL, que pagará as 

respetivas taxas, no entanto toda a preparação da documentação e restantes 

trabalhos de adequação da proteção e medidas radiológicas do espaço para 

que tal se concretize, são da inteira responsabilidade do adjudicatário.   
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 Desmontagem e Retoma 

o Inclui a desmontagem e retoma do equipamento a substituir, pelo 

adjudicatário, com a seguinte identificação: Siemens; Mammomat 300; N.º de 

inventário: 019943; N.º de série: 01250. 
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Anexo III – PLANTAS 

a) Área a intervencionar 
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Anexo III – PLANTAS 

b) Planta com o “tipo” de modelo de implantação a considerar 
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Anexo III – PLANTAS 

c) Dados proteção radiológica (existente) 

 

 

 


