
Caderno de Encargos – Concurso Público A7/2423/2021 

 

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

Página 1 de 28 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS 

 

 

 

 

 

CONCURSO PÚBLICO A7/2423/2021 

 

Aquisição de plataforma para registo de Informação à cabeceira do Utente 

(Projeto SAMA n.º 395 | Eficiência e Segurança do Utente no CHL) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRAZO DE RECEÇÃO DE PROPOSTA 

18:00 HORAS DE 2022.10.24 

 

 
 
 
 

 
  

 



Caderno de Encargos – Concurso Público A7/2423/2021 

 

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

Página 2 de 28 

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 a contratualização da Aquisição 

de Plataforma para Registo de Informação à cabeceira do Utente, no âmbito do Projeto SAMA 

n.º 395 | Eficiência e Segurança do Utente no CHL, conforme se encontra discriminados no 

anexo I ao presente caderno de encargos. 

 

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 pelo 

concorrente, 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 1 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 (CCP), aceites pelo 

adjudicatário, nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal. 

 

Cláusula 3.ª  

Vigência do contrato 

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

com a receção quantitativa e qualitativa dos bens fornecidos de acordo com as características 

apresentadas nas propostas e implementação total da solução, conforme previsto no 

cronograma apresentado com a sua proposta, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
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devam perdurar para além da cessação do contrato, nomeadamente em termos de garantia 

dos equipamentos e fornecimento de consumíveis. 

 

Cláusula 4.ª 

Preço base e preço contratual 

1. Para efeitos do presente procedimento concursal, define-se que o preço base previsto do 

procedimento é de 382.000,00 € (trezentos e oitenta e dois mil euros), acrescido de IVA, 

sendo que, para efeitos de admissão, serão excluídas todas as propostas que apresentem 

um preço superior. O valor total referido desagrega-se da seguinte forma: 

a. Software – 200.000€ (duzentos mil euros), acrescido de IVA, que deverá 

contemplar, sempre que necessário: 

i. Todas as licenças de software necessárias para a entrada em produção 

da solução; 

ii. Licenciamento de sistemas operativos de servidores; 

iii. Licenciamento de motores de bases de dados; 

iv. Quaisquer outras licenças necessárias para a entrega da solução chave 

na mão; 

b. Serviços – 182.000€ (cento e oitenta e dois mil euros), acrescido de IVA, que 

deverá contemplar: 

i. Os serviços de consultoria para caracterizar os fluxos de trabalho do CHL 

e apresentar metodologias de gestão da mudança; 

ii. Desenvolvimento e colocação em produção de todas as integrações 

necessárias; 

iii. Qualquer outro serviço necessário para a entrega da solução chave na 

mão. 

2. Pelo fornecimento dos bens e serviços objeto do contrato, bem como pelo cumprimento 

das demais obrigações constantes do presente Caderno de Encargos, o CHL deve pagar ao 

fornecedor o preço constante da proposta adjudicada. 

3. 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, nomeadamente 

os relativos ao acondicionamento, embalagem, carga, transporte e todas as despesas a ele 

inerentes, e descarga no local indicado na nota de encomenda, a seguros e transporte dos 
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profissionais do adjudicatário para o local da prestação, bem como quaisquer encargos 

decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças, despesas de 

alojamento, alimentação e de aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de 

meios materiais. 

 

Cláusula 5.ª 

Condições de pagamento 

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

transferência bancária, no prazo de 60 (sessenta) dias após a receção pelo CHL 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, e onde se encontre necessariamente 

inscrito, sob pena de nulidade, um número de compromisso válido e sequencial. 

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

deve este comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 

adjudicatário obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de 

nova fatura corrigida. 

3. Nos termos do disposto 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 6.ª 

Obrigações principais do adjudicatário 

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

procedimento, no presente Caderno de Encargos, ou nas cláusulas contratuais, decorrem 

para o adjudicatário as seguintes obrigações principais: 

a) Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta; 

b) Cumprir com o proposto no seu cronograma de implementação da solução proposta; 

c) Obrigação de garantia dos bens. 

d) Assegurar as intervenções presenciais em horário laboral, sempre que necessário;  

e) Proceder às correções da versão instalada; 

f) Disponibilizar novas versões; 
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g) Adequar, sem encargos adicionais, a solução a alterações legais e regulamentares; 

h) Disponibilizar-se para a realização de reuniões de trabalho e/ou acções de formação; 

i) Garantir os níveis de serviço; 

j) Prestar todas as informações solicitadas pelo Conselho de Administração do CHL, EPE 

respeitantes à prestação de serviços em causa. 

k) A título acessório, o adjudicatário fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos 

os meios humanos, materiais, técnicos e informáticos que sejam necessários e adequados à 

boa execução do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organização 

necessário à perfeita e completa execução do fornecimento a seu cargo. 

 

  Cláusula 7.ª 

Formação 

O adjudicatário compromete-se a ministrar formação aos utilizadores, a qual será agendada 

em articulação com o Serviço de Sistemas de Informação do Primeiro Outorgante. 

 

Cláusula 8.ª 

Níveis de Serviço 

1. Com a entrada em funcionamento da solução, deverão ser prestados serviços de 

assistência técnica, incluindo no mínimo: 

 Gestão do serviço de manutenção e suporte;  

 Assistência técnica para tratamento de incidentes;  

 Apoio ao utilizador no esclarecimento de dúvidas quanto à utilização do sistema; 

 Atualizações de patch releases do software para correção de incidentes; 

 Implementação de atualizações que decorram de obrigação legal; 

 Implementação de novas versões de software. 

2. Os tempos de resposta deverão estar de acordo com: 

Prioridade Descrição Tempo * 

1 - Bloqueante 
Paragem ou bloqueio de sistemas 

críticos em ambiente produtivo. 
2h 

2 - Maior 
Perda de uma função importante ou 

dados em ambiente produtivo. 
4h 
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3 - Menor 
Perda de uma função menor em 

ambiente produtivo. 
 24h 

4 - Trivial Problema gráfico da aplicação. 40h 

 
* Período diário de 8H (oito horas), compreendido entre as 9:00 e 13:00 horas e entre as 14:00 e 18:00 horas, de 

Segunda a Sexta-feira, excluindo Feriados. 

 

 

3. O incumprimento dos níveis de serviço especificados pode dar origem à aplicação de 

penalidades, como determinadas na cláusula seguinte. 

4. O segundo outorgante deverá assegurar as atualizações de software mediante o release 

cycle definido, com uma frequência nunca superior a um ano. 

 

  Cláusula 9.ª 

Penalidades contratuais 

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

cocontratante o pagamento de uma sanção pecuniária, num montante a fixar em função 

da gravidade do incumprimento, nos seguintes termos: 

i. Pelo incumprimento pontual de qualquer das obrigações emergentes do 

contrato, até 10% do preço contratual; 

ii. Pelo incumprimento das especificações técnicas, previstos no Anexo 1, até 20 % 

do preço contratual; 

iii. Pelo incumprimento dos níveis de serviço, previstos na cláusula 8ª, até 20 % do 

preço contratual. 

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

a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do cocontratante e as 

consequências do incumprimento. 

3. A sanção aplicada será descontada na fatura imediatamente seguinte ao facto que a 

originou ou, caso tal não seja possível, será emitida nota de crédito. 

4. O valor acumulado das sanções pecuniárias não pode exceder 20 % do preço contratual, 

sem prejuízo do poder de resolução do contrato. 
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5. Nos casos em que seja atingido o limite previsto no número anterior e o CHL decida não 

proceder à resolução do contrato, por dela resultar grave dano para o interesse público, 

aquele limite é elevado para 30 %. 

6. A aplicação das sanções previstas na presente cláusula será objeto de audiência prévia, 

nos termos previstos no n.º 2 do artigo 308.º do Código dos Contratos Públicos. 

  

Cláusula 10.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 comprovadamente correspondente ao impedimento 

resultante da força maior. 

 
Cláusula 11.ª 

Conformidade e operacionalidade dos bens 

1. A entidade adjudicatária obriga-se a entregar no CHL, 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 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 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 e aceitação dos bens objeto do contrato 

1. Todas as despesas e custos com o transporte para o local são da responsabilidade do 

fornecedor. 

2. O fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega do bem, todos os 

documentos (em língua portuguesa), que sejam necessários para a boa utilização ou 

funcionamento daqueles. 
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3. Efetuada a entrega, o CHL, por si ou através de terceiro por ele designado, procede de 

imediato à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos. 

 

Cláusula 13.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 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 14.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 15.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. 

2. Caso sejam detetados desvios ou outras anomalias na execução do presente contrato, deve 

o Gestor do Contrato comunicá-los ao responsável do CHL, propondo em relatório 
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fundamentado as medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas. 

 

 

Cláusula 16.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 17.ª 

Resolução por parte do fornecedor 

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

Cláusula 18.ª 

Foro competente 

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

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

 

Cláusula 19.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 20.ª 
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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 21.ª 

Contagem dos prazos 

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

 

Cláusula 22.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.  
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Anexo I 
 

1. Enquadramento 

 

Ao abrigo do Aviso 04/SAMA2020/2019, o projeto SAMA POCI-05-5762-FSE-000395 | Eficiência 

e Segurança do Utente no CHL em curso no Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. (CHL) tem como 

objetivo a transformação digital da Administração Pública, visando a redução dos custos de 

contexto e a qualificação da prestação do serviço público, induzindo uma melhoria do seu 

desempenho e da sua capacidade de resposta às necessidades dos cidadãos, recorrendo à 

crescente utilização das TIC para esse efeito. 

Este projeto assenta sobre diferentes eixos estratégicos que visam alcançar um objetivo 

comum: a qualificação dos serviços prestados ao utente, aumentando a eficiência e segurança 

no tratamento do mesmo no CHL. 

O CHL pretende implementar uma solução de mobilidade de registos clínicos, para utilização 

por enfermeiros, assente no pressuposto de interoperabilidade com os sistemas de informação 

atualmente implementados, e que contribua para a futura certificação HIMSS (Healthcare 

Information and Management Systems Society) deste Centro Hospitalar, a qual permitirá 

promover uma transformação dos processos operacionais, incluindo:  

 A desmaterialização de processos clínicos, com integração de informação de suporte à 

decisão clínica em tempo real; 

 A segurança na prestação de cuidados, centrados no doente, otimizando o 

relacionamento dos profissionais de enfermagem com o doente; 

 A melhoria da qualidade dos registos clínicos; 

 A melhoria da eficácia e eficiência dos cuidados prestados no CHL, resultado da redução 

do tempo envolvido em movimentações desnecessárias e transcrição de registos 

clínicos e subsequente aumento do tempo envolvido na prestação de cuidados diretos 

ao doente. 

 

O projeto a implementar deverá abranger os seguintes processos: 
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Administração segura do medicamento 

 

A identificação do doente, efetuada através da leitura do código da sua pulseira de identificação 

e a leitura do código de barras de cada medicamento, deverá permitir a confirmação de que a 

medicação a administrar ao doente é a que estava efetivamente prescrita, minimizando a 

ocorrência de erros na administração de medicamentos. 

Caso o medicamento não seja o prescrito para o doente, a dosagem a administrar seja diferente 

da prescrita, o prazo de validade tenha expirado ou o lote tenha sido marcado para retirar, é 

emitido um alerta. 

O registo de administração será automaticamente disponibilizado, bem como o registo do 

consumo, desmaterializando os registos associados à preparação da administração da 

terapêutica. 

 

Administração segura de componentes sanguíneos 

 

O sistema a implementar permitirá utilizar a pulseira de identificação única do doente, 

promovendo a segurança na colheita de amostras para provas pré-transfusionais e na 

administração de componentes sanguíneos, de forma integrada com a prescrição eletrónica 

da transfusão e com o sistema de gestão de banco de sangue. 

O sistema permitirá visualizar, em tempo real, todo o movimento transfusional do CHL, 

garantindo o cumprimento dos procedimentos de hemovigilância; promovendo a 

rastreabilidade total dos intervenientes e tempos envolvidos no circuito transfusional e 

partilhando o mesmo terminal que suporta a execução e registo de outros procedimentos de 

enfermagem. 

 

Registo de atitudes e intervenções de enfermagem 

 

O projeto a implementar permitirá o registo de vigilâncias e monitorizações de enfermagem, 

previamente planeadas no processo clínico, à cabeceira do doente, utilizando o mesmo 

terminal portátil que suporta outras aplicações. Neste âmbito a solução a adotar permitirá: 
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 Reduzir o número de movimentações dos profissionais, necessárias à realização de 

registos; 

 Aumentar o tempo de permanência junto do doente, contribuindo para a humanização 

dos cuidados prestados; 

 Eliminar a transcrição dos registos, com a consequente redução do tempo envolvido 

em registos de enfermagem; 

 Eliminar os erros de transcrição, com aumento da fiabilidade dos registos; 

 Efetuar registos em simultâneo com prestação de cuidados de enfermagem; 

 Integrar automaticamente os registos no processo clínico acelerando a disponibilização 

de informação para decisão clínica. 

 

Colheita segura de amostras para análises 

 

O projeto a implementar permitirá reduzir os erros associados à identificação de doentes na 

recolha de amostras para análise laboratorial, promovendo a adequação dos produtos 

biológicos colhidos às análises requisitadas, contribuindo para a redução das amostras 

rejeitadas pelos laboratórios e para a eficiência global da prestação de cuidados. 

 

2. Descrição da Solução 

 

A proposta a apresentar, deverá considerar o fornecimento de: 

 Pack de software para registos point of care para administração segura de 

medicamentos e componentes sanguíneos, registos de atitudes e intervenções de 

enfermagem e colheita segura de amostras para análise, incluindo: 

a. Licenciamento mobile no âmbito supra indicado, em Android, para 

funcionamento em ecrã de 5`` (similar ao equipamento de mobilidade, 

atualmente utilizado no CHL, com as caraterísticas a seguir indicadas) 

dimensionado para um máximo de 134 utilizadores no turno da manhã; 

b. Módulo web único, para gestão e operação dos vários módulos mobile; 
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 Todos as interfaces da solução a fornecer com os sistemas de informação atualmente 

implementados no CHL, a saber:  

a. SONHO/SClínico; 

b. GHAF; 

c. Ekanban; 

d. SIBAS; 

e. Modulab; 

f. Autenticação dos utilizadores por Active Directory; 

 Serviços de instalação, configuração, implementação, formação e gestão de projeto; 

 Serviços de adaptação das soluções em produção para possibilitar a utilização do 

sistema, nomeadamente na adaptação das pulseiras dos utentes por forma a 

contemplar código de barras; 

 Serviços de assistência técnica após implementação. 

 

Deverão ser colocados à disposição do contratante, sem quaisquer encargos, os equipamentos 

necessários para a operacionalização do sistema a adquirir, nomeadamente: 

 134 terminais portáteis de registo; 

 50 impressoras térmicas portáteis medical grade; 

 O CHL já possui em funcionamento terminais EDA50 (26 unidades) e EDA51 (25 

unidades) da marca Honeywell sendo que, de forma a manter o parque de 

equipamentos homogéneo, facilitando a gestão de peças e acessórios, os 

equipamentos a disponibilizar deverão ser destes modelos ou de continuidade. 

 

Respeitando os investimentos aprovados da candidatura e sob pena de exclusão, os montantes 

máximos a apresentar por tipologia de investimento são os seguintes: 

 Software – 200.000€ (duzentos mil euros), acrescido de IVA, que deverá contemplar, 

sempre que necessário: 

o Todas as licenças de software necessárias para a entrada em produção da 

solução; 

o Licenciamento de sistemas operativos de servidores; 
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o Licenciamento de motores de bases de dados; 

o Quaisquer outras licenças necessárias para a entrega da solução chave na mão; 

 Serviços – 182.000€ (cento e oitenta e dois mil euros), acrescido de IVA, que deverá 

contemplar: 

o Os serviços de consultoria para caracterizar os fluxos de trabalho do CHL e 

apresentar metodologias de gestão da mudança; 

o Desenvolvimento e colocação em produção de todas as integrações necessárias; 

o Qualquer outro serviço necessário para a entrega da solução chave na mão. 

 

Pretende-se que a solução proposta seja instalada no prazo máximo de 3 semanas após a 

adjudicação, totalmente funcional, devendo a implementação, integração, e colocação em 

funcionamento serem realizados no prazo máximo de 6 meses após a disponibilização dos 

interfaces e integrações.  

A solução proposta deverá ser instalada on premise, não sendo aceites propostas de 

subscrições de software (Software as a Service), nem de desenvolvimento à medida de uma 

solução que dê resposta aos requisitos e funcionalidades definidos neste anexo técnico. 

Para efeitos de conformidade legal e de cumprimento do Regulamento de Proteção de Dados, 

toda a atividade e contactos registados deverão ser rasteáveis, assim como o acesso e alteração 

de toda a informação clínica e não clínica registada na aplicação. 

Para esse efeito, deverá ser disponibilizado um módulo que permita a realização de auditorias 

de acesso ao sistema e à informação, assim como a possibilidade de futura integração, sem 

custos adicionais, com sistemas de Security Incident and Event Managment (SIEM) ou 

equivalente, que o CHL possa vir a adotar. 

 

2.1. Software – Modulo Web 

 

O módulo web único, para gestão, configuração, consulta de registos efetuados nos quatro 

módulos mobile, e realização de atividades de back-office, deverá incluir os seguintes requisitos 

mínimos, comprováveis através de demonstração no âmbito da avaliação de propostas: 
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1. Configuração de códigos datamatrix para impressão nos medicamentos à saída da 

farmácia, o qual incluirá informação sobre o medicamento, dosagem, lote, data de 

validade e fornecedor; 

2. Acesso aos registos e alertas de administração de medicamentos, incluindo utilizador, 

data e hora; 

3. Consulta dos consumos dos medicamentos com administração segura; 

4. Apoio à gestão de revertências de medicamentos; 

5. Registo de medicamentos sinalizados para recolha de lote pelo Infarmed, inviabilizando 

o registo de administração; 

6. Dashboard único de visualização, em tempo real, centrado no doente, incluindo o status 

das prescrições, amostras, componentes sanguíneos em trânsito e transfusões em 

curso; 

7. Disponibilidade de alertas e registos no contexto da transfusão; 

8. Acesso aos detalhes das prescrições, amostras colhidas, componentes enviados e 

transfusões em curso; 

9. Consulta do relatório transfusional; 

10. Registo de receção de amostras para provas pré-transfusionais com feedback no 

modulo mobile; 

11. Registo de envio de componentes sanguíneos com feedback no modulo mobile; 

12. Configuração de lista de verificação pré-transfusional; 

13. Mensagens de alertas configuráveis; 

14. Relatórios e estatísticas diversas com possibilidade de exportação de dados para 

ferramentas do MS Office ou similar; 

 

2.2. Software – Modulo Mobile 

 

Os módulos mobile a fornecer deverão apresentar os seguintes requisitos mínimos, 

comprováveis através de demonstração no âmbito da avaliação de propostas: 

 

2.2.1. Administração segura do medicamento 

 



Caderno de Encargos – Concurso Público A7/2423/2021 

 

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

Página 19 de 28 

1. Identificação do doente, através da leitura do código de barras impresso na pulseira de 

identificação; 

2. Identificação do medicamento, no momento da administração, através da leitura do 

código interno do medicamento ou de um código GS1 standard, impressos nos 

medicamentos reembalados, reetiquetados e nos protocolos; 

3. Possibilidade de registo de administração de medicamentos à cabeceira do doente para 

medicamentos que não incorporem um código de barras impresso; 

4. Confirmação de que o medicamento a administrar ao doente é o que está efetivamente 

prescrito, através da leitura de código de barras do mesmo, minimizando a ocorrência 

de erros no processo de administração de medicamentos; 

5. Emissão de alertas nos casos em que o medicamento a administrar não seja o prescrito 

para o doente, a dosagem a administrar seja diferente da prescrita, o prazo de validade 

tenha expirado ou o lote tenha sido marcado para retirar; 

6. Alertas com a simbologia LASA (Look-Alike, Sound-Alike) adotada; 

7. Distinção visual dos medicamentos prescritos com validação dos Serviços 

Farmacêuticos; 

8. Possibilidade de configuração dos intervalos de tomas disponíveis para administração 

numa toma específica; 

9. Iconografia específica para os diversos tipos de medicamentos; 

10. Capacidade de gerar códigos para administração de fluidos à cabeira do doente, 

rastreáveis aos solutos e solventes que compõem o fluido; 

11. Acesso simples e rápido ao módulo mobile para registo das intervenções de 

enfermagem, em simultâneo com a administração segura de medicamentos; 

12. Registo de consumo dos medicamentos no ato de administração segura; 

13. Desmaterialização das folhas de prescrição de terapêutica, através da visualização da 

medicação prescrita para o intervalo de 48 horas, incluindo atualizações à prescrição; 

14. Confirmação visual dos medicamentos administrados; 

15. Justificação dos medicamentos não administrados; 

16. Possibilidade de anular o registo de administração de um medicamento. 

 

2.2.2. Administração segura de componentes sanguíneos 
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1. Identificação do doente, através da leitura do código de barras impresso na pulseira de 

identificação; 

2. Leitura dos códigos de barras ISBT 128 utilizados na rotulagem dos componentes 

sanguíneos; 

3. Disponibilização da listagem de doentes com prescrição de componentes sanguíneos 

para colheita de amostra; 

4. Impressão de etiquetas para identificação de amostras para provas pré-transfusionais, 

à cabeceira do doente, compatíveis com a prescrição de componentes sanguíneos; 

5. Verificação cruzada entre a amostra colhida e a pulseira de identificação do doente, 

mediante a leitura de códigos de barras; 

6. Opção de realização da colheita segura de amostras para provas pré-transfusionais no 

modulo mobile para colheita segura de amostras para análise; 

7. Sinalização da existência de amostras válidas (de hemograma), colhidas no módulo 

mobile para colheita de amostras para análise, para preparação de transfusão; 

8. Gestão da necessidade de colheita de amostras, para provas pré-transfusionais, em 

função do tipo de componentes prescritos e da existência de amostra colhida 

anteriormente; 

9. Monitorização do tempo de transporte dos componentes sanguíneos até ao início da 

administração; 

10. Confirmação da receção de componentes sanguíneos nos serviços clínicos, mediante a 

leitura de códigos de barras; 

11. Registo de sinais vitais no início e conclusão da transfusão; 

12. Múltiplos registos de sinais vitais; 

13. Alerta para registo de sinais vitais 15 minutos após o início da transfusão; 

14. Possibilidade de registo em lista de verificação pré-administração, configurável por tipo 

de componente; 

15. Sugestão de reações transfusionais em função da evolução dos sinais vitais registados; 

16. Alertas de histórico de suspeita de reação transfusional no início da transfusão; 

17. Registo de sintomas de suspeita reação transfusional, compatíveis com o registo 

nacional de Hemovigilância; 

18. Justificação da devolução de componentes pelos Serviços Clínico; 
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19. Opção de suspensão e reinício de administração, com justificação. 

 

2.2.3. Registo de atitudes e intervenções de enfermagem 

 

1. Identificação do doente, através da leitura do código de barras impresso na pulseira de 

identificação; 

2. Disponibilização da listagem de atitudes planeadas por doente e por hora; 

3. Registo das intervenções de enfermagem, compatível com o registo em SClínico; 

4. Acesso ao histórico de intervenções, registadas por número de processo do doente; 

5. Possibilidade de registo de observações adicionais por intervenção; 

6. Gestão da escala NEWS – National Early Warning Score, incluindo a indicação da última 

avaliação e calendarização da próxima. 

 

 

2.2.4. Colheita segura de amostras para análises 

 

1. Visualização da requisição de análises, por data e hora; 

2. Acesso às instruções de preparação e colheita; 

3. Iconografia dos tubos a utilizar para colheita de amostras; 

4. Impressão de etiquetas para identificação de amostras; 

5. Verificação cruzada entre as amostras e a pulseira de identificação do doente, mediante 

a leitura de códigos de barras; 

6. Justificação de amostras não colhidas; 

7. Rastreabilidade total dos intervenientes e tempos envolvidos no processo; 

8. Possibilidade de repetição de colheita até integração. 

 

2.3. Integrações 

 

As integrações a serem consideradas para a implementação da solução a fornecer são, no 

mínimo, as seguintes: 



Caderno de Encargos – Concurso Público A7/2423/2021 

 

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

Página 22 de 28 

 SONHO/SClínico, bidirecional por HL7, através da plataforma LIGHt, incluindo 

admissões e altas de doentes, planeamento de atitudes de enfermagem e registo das 

intervenções; 

 GHAF, integração bidirecional por HL7, incluindo prescrições de medicamentos e 

protocolos, validação farmacêutica, mapas de dose unitária, alertas LASA e 

administração de medicamentos; 

 Ekanban, integração unidirecional por webservices, incluindo o registo de consumos dos 

armazéns de retaguarda na administração de medicamentos não fornecidos na unidose 

 SIBAS, integração bidirecional por HL7, incluindo a requisição eletrónica de 

componentes sanguíneos, a colheita e receção de amostras, a reserva e envio de 

componentes, a devolução de componentes sanguíneos, a administração, incluindo 

sinais vitais e suspensão da administração de componentes sanguíneos e o registo de 

suspeitas de reação transfusionais; 

 Modulab, integração bidirecional por HL7/webservices, incluindo requisições de 

análises, instruções de preparação e colheita, amostras colhidas e colheitas não 

efetuadas com justificação; 

 Autenticação dos utilizadores por Active Directory. 

 

2.4. Serviços 

 

Os serviços a prestar, deverão incluir: 

 Instalação, configuração, testes e apoio ao arranque; 

 Serviços de desenvolvimento e integração com as diversas aplicações externas; 

 Gestão de projeto; 

 Formação, dirigida aos diversos grupos de utilizadores (Serviços de Imunohemoterapia, 

Farmácia, Informática e profissionais de enfermagem) em sala e on job, devendo ser 

considerado um mínimo de 28h de formação; 

 Serviços de apoio ao arranque, devendo ser considerados um número mínimo de 56 

horas de acompanhamento; 

 Serviços de assistência técnica, após implementação. 
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A metodologia de gestão de projeto, formação e plano de implementação deverão ser 

apresentados pelo fornecedor, bem como a equipa a afetar ao projeto, respetiva qualificação 

e experiência relevante no âmbito a concurso. 

A proposta deverá identificar o plano das atividades a desenvolver, incluindo uma descrição 

detalhadas das fases, atividades, deliverables e pré-requisitos, assim como quaisquer requisitos 

tecnológicos a afetar ao projeto. 

O fornecedor deverá considerar o acompanhamento presencial de testes, incluindo testes 

unitários, de qualidade, de integração e de carga, com apresentação de relatórios que 

evidenciem a conformidade dos testes realizados. 

Atendendo ao facto deste projeto se enquadrar num projeto financiado SAMA 2020, o Valor 

hora/homem de referência por perfil não pode ser superior aos definidos em sede de Acordos 

Quadro vigentes, nomeadamente:  

 Gestor de Projeto – 65,00€/hora; 

 Arquiteto – 55,00€/hora; 

 Consultor tecnológico – 32,50€/hora; 

 Consultor Funcional – 50,00€/hora; 

 Consultor Estratégico – 62,50€/hora; 

 Webdesigner – 32,50€/hora. 

 

2.5. Assistência técnica 

 

Com a entrada em funcionamento da solução, deverão ser prestados serviços de assistência 

técnica, incluindo no mínimo: 

 Gestão do serviço de manutenção e suporte;  

 Assistência técnica para tratamento de incidentes;  

 Apoio ao utilizador no esclarecimento de dúvidas quanto à utilização do sistema; 

 Atualizações de patch releases do software para correção de incidentes; 

 Implementação de atualizações que decorram de obrigação legal; 

 Implementação de novas versões de software. 

Os tempos de resposta deverão estar de acordo com: 
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Prioridade Descrição Tempo * 

1 - Bloqueante 
Paragem ou bloqueio de sistemas 

críticos em ambiente produtivo. 
4h 

2 – Maior 
Perda de uma função importante 

ou dados em ambiente produtivo. 
8h 

3 – Menor 
Perda de uma função menor em 

ambiente produtivo. 
 24h 

4 – Trivial Problema gráfico da aplicação. 40h 

 

* Período diário de 8H (oito horas), compreendido entre as 9:00 e 13:00 horas e entre as 

14:00 e 18:00 horas, de Segunda a Sexta-feira, excluindo Feriados. 

 

3. Considerações finais 

 

Sendo este investimento parte da candidatura SAMA POCI-05-5762-FSE-000395 | Eficiência e 

Segurança do Utente no CHL financiada pelo Portugal 2020, COMPETE 2020 e União Europeia, 

a implementação da solução a adquirir deverá, obrigatoriamente, assegurar o cumprimento 

das seguintes condições, sempre que aplicável: 

 Condições Tecnológicas: 

 

a) Ligação à plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública – iAP 

(https://www.iap.gov.pt/) nas seguintes vertentes: 

i. Plataforma de integração transversal à Administração Pública, quer para consumo 

de webservices disponibilizados por outras entidades, quer para disponibilização de 

webservices para outras entidades; 

ii. Gestor de acessos públicos de forma a disponibilizar ou consumir dados 

provenientes de organismos públicos, sem prejuízo dos direitos do cidadão; 

iii. Gateway de SMS para a Administração Pública; 

iv. Plataforma de pagamentos da Administração Pública; 
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b) Cumprimento do Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital (RNID) e das 

regras relativas ao quadro de interoperabilidade documental e semântica; 

c) Cumprimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018, de 28 de março, no 

âmbito das orientações técnicas para a Administração Pública em matéria de 

arquitetura de segurança das redes e sistemas de informação relativos a dados 

pessoais; 

d) Cumprimento dos Requisitos de Arquitetura de Segurança das Redes e Sistemas de 

Informação, definidos pelo Centro Nacional de Cibersegurança (documento disponível 

em https://www.cncs.gov.pt/content/files/SAMA2020_RASRSI_CNCS.pdf), devendo ser 

incluídas na candidatura as evidências e documentação necessárias de modo a 

assegurar a respetiva conformidade das eventuais soluções resultantes; 

e) Utilização de mecanismos de identificação eletrónica – cartão de cidadão, chave móvel 

digital e sistema de certificação de atributos profissionais (SCAP), bem como permitir a 

autenticação de cidadãos estrangeiros recorrendo à integração CMD e à autenticação 

eIDAS; 

f) Cumprimento do disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2019 (RCM) 

de 22 de fevereiro, relativamente ao Portal ePortugal, a regulação europeia em vigor, 

em especial o Regulamento (EU) 2018/1724 de 2 de outubro de 2018, Regulamento 

(EU) 910/2014 de 23 de julho, bem como o cumprimento da Diretiva 2006/123/EC de 

12 de dezembro e a Diretiva 2005/36/EC de 7 de setembro, alterada pela Diretiva 

2013/55/EU de 20 de novembro, ambas já transpostas para a lei nacional; 

g) Integração com o Catálogo de Entidades e Serviços, fornecendo informação 

caracterizadora sobre a entidade, os serviços que disponibiliza (incluindo condições e 

procedimentos) em diferentes canais (presencial, digital, telefónico), bem como a 

caracterização dos locais de atendimentos (moradas, coordenadas, horários, outros) a 

que estão associados esses serviços, e também relativamente a sites, portais e apps 

geridos pela entidade; 

h) Integração com as soluções disponíveis no ePortugal, em especial a “Agenda de 

Cidadão”, fornecendo dados/eventos à aplicação de forma integrada e automatizada e 

com a “Bolsa de Documentos”, garantindo a disponibilização segura (enviar e/ou 

partilhar), receção, armazenamento e gestão de documentos eletrónicos/digitais e a 
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sua certificação, assim como a notificação dos utilizadores em relação à evolução do 

estado dos documentos na plataforma; 

i) Produção e ou divulgação de informação, no âmbito dos sistemas de informação e 

respetivas componentes aplicacionais financiados assegurada através de dados 

abertos, permitindo a disponibilização dos data sets produzidos na plataforma 

dados.gov.pt; 

j) Utilização de soluções de Enterprise Resource Planning (ERP) transversais à 

Administração Pública [Sistema de Gestão de Recursos Financeiros em modo Partilhado 

(GeRFiP), Sistema de Gestão de Recursos Humanos em modo Partilhado (GeRHuP) e 

Sistema de Gestão Integrado da Avaliação de Desempenho da Administração Pública 

(GeADAP)]; 

k) Adoção de soluções de software livre ou realização de estudos de Total Cost of 

Ownership (TCO) que fundamentem a sua não adoção:  

a. com a realização de estudo de Total Cost of Ownership (TCO) que fundamentem 

a sua não adoção, ou  

b. com a evidência de não existência de solução de software livre que cumpra os 

requisitos solicitados. 

l) Utilização dos sistemas integrados de avaliação online da qualidade dos serviços 

prestados pela Administração Pública; 

m) Adoção das regras de usabilidade e de acessibilidade nos sítios e portais da 

Administração Pública, nos termos da legislação vigente e constantes em 

https://selo.usabilidade.gov.pt, devendo ser assegurado, no mínimo, o nível de 

classificação 2, correspondente ao Selo Prata; 

n) Integração na APP Store GOV.PT, bem como outras aplicações móveis públicas, em 

especial com id.gov.pt para disponibilização de dados referente a cartões; 

o) Integração com o serviço público de notificações eletrónicas associado à morada única 

digital, prevista no Decreto-Lei n.º 93/2017, de 1 de agosto; 

p) Colaboração com a Rede de Inovadores e com a Rede de Laboratórios Associados, em 

articulação com o Laboratório de Experimentação da Administração Pública (LabX); 

https://selo.usabilidade.gov.pt/
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q) Contribuição para a utilização mais sustentável de recursos na Administração Pública, 

nos termos previstos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 141/2018, de 26 de 

outubro; 

r) Partilha de informação, conteúdos e peças de comunicação para divulgação dos 

projetos e iniciativas através dos canais públicos transversais existentes para o efeito. 

 

 Outras condições: 

1. Todos os entregáveis (software e relatórios) deverão evidenciar que este investimento 

tem o apoio do Compete 2020, do Portugal 2020 e da União Europeia, através da 

colocação da barra de financiamento a disponibilizar pelo CHL; 

2. No âmbito da Segurança da Informação e proteção de dados, deve ser assegurado que 

a solução proposta vai de encontro às guidelines e boas práticas definidas pela SPMS no 

âmbito das Políticas de Segurança e Privacidade de Dados Pessoais; 

3. A solução deve integrar bidireccionalmente com o Sonho V2/SClínico por meio da 

plataforma de interoperabilidade LIGHT; 

4. Partilha de informação, conteúdos e peças de comunicação para divulgação dos 

projetos e iniciativas através dos canais públicos transversais existentes para o efeito, 

evidenciando que este investimento tem o apoio do Compete 2020, do Portugal 2020 

e da União Europeia. 

 

Este investimento contribui para a promoção de uma utilização mais sustentável de recursos 

na Administração Pública através da redução do consumo de papel (pela potenciação da 

utilização de aplicações e sistemas informáticos, contribuindo para a desmaterialização), nos 

termos previstos na Resolução do Conselho de Ministros n.°141/2018 de 26 de outubro. 

Esta operação concorre para um conjunto de estratégias governamentais, designadamente: 

 A Estratégia de Modernização e Simplificação administrativa, nomeadamente, no 

princípio da interoperabilidade e aproveitamento de sistemas de informação 

existentes; 

 A Estratégia para a TIC 2020 – Transformação Digital na AP (área da Saúde), 

nomeadamente, nas suas medidas 3 – Interoperabilidade e 8 - Inovação setorial. 
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 A ENESIS, nomeadamente, nos seus princípios: 

a. Orientação para a satisfação das necessidades dos diversos intervenientes 

b. Interoperabilidade 

c. Referenciais de Boas Práticas 


