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1. IDENTIFICAÇÃO E OBJETO DO PROCEDIMENTO 

O presente programa regula o procedimento de hasta pública, visando a alienação e 

desmantelamento de diversos equipamentos e bens considerados como Sucata. 

 

2. ENTIDADE ADJUDICANTE 

A presente hasta pública é promovida pelo Centro Hospitalar de Leiria (CHL), com sede na rua das 

Olhalvas, 2410-197 Leiria e, para efeitos de comunicações no presente procedimento, os 

contactos são o número de telefone 244 817 010 e o endereço eletrónico ana.lopes@chleiria.min-

saude.pt e mafalda.almeida@chleiria.min-saude.pt 

 

3. BENS MÓVEIS A ALIENAR 

Os bens a alienar são diversos equipamentos e materiais que se encontram obsoletos para 

utilização em ambiente hospitalar, e não cumprem com os requisitos para que se possa ponderar 

a sua disponibilização a outros serviços que deles necessitem, como disposto pelo artigo 266.º-B 

do Código dos Contratos Públicos (CCP). 

 

4. PARTICIPANTES 

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

caso deverão os respetivos representantes apresentar-se devidamente habilitados através 

de declaração com poderes bastantes para arrematar. 

4.2. Entende-se por declaração com poderes bastantes para arrematar o documento emitido 

pela empresa/sociedade, na qual conste além dos poderes conferidos, a assinatura dos 

seus gerentes ou administradores com poderes para obrigar, invocando a qualidade em 

que o fazem. 

 
5. CONSULTA DO PROCEDIMENTO 

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

(http://www.chleiria.pt/) e pode ser consultado no Serviço de Aprovisionamento do CHL, 

na unidade de Leiria, das 9h às 12h e das 14:30 às 16h, sempre mediante marcação prévia, 

por telefone (244817010) ou para o endereço eletrónico ana.lopes@chleiria.min-

saude.pt. 

5.2. Caso seja solicitado, para os endereços de correio eletrónico supra referidos (ponto 2.), 

poderá ainda ser disponibilizada toda a documentação necessária à elaboração da 

mailto:ana.lopes@chleiria.min-saude.pt
mailto:ana.lopes@chleiria.min-saude.pt
http://www.chleiria.pt/
mailto:ana.lopes@chleiria.min-saude.pt
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proposta a apresentar pelos interessados em participar na Hasta Publica, por correio 

eletrónico. 

 

6. EXAMINAÇÃO DOS BENS MÓVEIS 

Os bens podem ser examinados pelos interessados, devendo para tal ser solicitado o 

agendamento dessa visita, para os endereços de correio eletrónico supra referidos (ponto 2.), a 

qual será realizada, em conjunto com todos os interessados, em data a designar pelo júri 

nomeado. 

 

7. PROPOSTA 

7.1. As propostas devem ser apresentadas até às 17h do dia 20 de outubro de 2022, que se 

contabiliza em 20 dias uteis após publicação do anúncio relativo ao presente 

procedimento no sítio da internet http://www.chleiria.pt, bem como em Diário da 

República. 

7.2. As propostas deverão ser apresentadas para a totalidade dos bens/sucata, tal como 

discriminado no documento que constitui o Anexo I ao presente Programa. 

7.3. Durante o prazo referido no número anterior deverão os interessados remeter, em carta 

fechada, as respetivas propostas, através do preenchimento da minuta da proposta 

constante do Anexo II que faz parte integrante do presente Programa. Em alternativa, 

poderão ainda ser remetidas as propostas, via correio eletrónico, para o seguinte 

endereço: ana.lopes@chleiria.min-saude.pt, tendo, necessariamente que estar a 

propostas devidamente subscritas pelo representante do proponente. 

7.4. A proposta deverá ser assinada pelo proponente ou seu representante (devidamente 

habilitado com poderes bastantes para arrematar) e sempre que seja assinada por 

procurador, juntar-se-á procuração nos termos do ANEXO III que confira a este último 

poderes para o efeito. 

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

1. Tratando-se de pessoas singulares – indicação dos dados/números do 

cartão do cidadão e contribuinte, ou caso não se oponham à entrega de 

fotocópia simples do Cartão de Cidadão, poderá ser este o documento a 

juntar. 

2. Tratando-se de pessoas coletivas – Certidão Permanente do Registo 

Comercial, dentro da validade, onde conste, entre outros, a identificação 

http://www.chleiria.pt/
mailto:ana.lopes@chleiria.min-saude.pt
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dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para 

obrigar a sociedade. 

3. Comprovativo em como a firma concorrente é detentor dos títulos e das 

habilitações legalmente devidas a cada ramo de atividade de aquisição, 

transporte e tratamento de resíduos, em cumprimento das legislação em 

vigor. 

4. Comprovativo da regularização da sua situação tributária/contributiva. 

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

mencionados serão apresentadas em sobrescrito opaco e fechado, identificando-se no 

exterior a palavra “PROPOSTA”, o nome ou a denominação social do proponente, dirigido 

ao Presidente do Júri, onde se identifica o objeto da presente Hasta Pública “Hasta Pública 

para Alineação e Desmantelamento de Sucata do CHL, EPE”, endereçado ao Centro 

Hospitalar de Leiria, EPE – Serviço de Aprovisionamento, Rua das Olhalvas, 2410-197 

Leiria. As propostas que sejam remetidas via correio eletrónico observam os mesmos 

critérios, devendo ser dirigidas ao Presidente do júri da Hasta Publica. 

7.7. Os concorrentes devem entregar a declaração, sob compromisso de honra, elaborada nos 

termos do Anexo IV, devidamente preenchida. 

7.8. Deverão ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio, sob registo, no endereço 

indicado no número anterior, ou por correio eletrónico, e recebido dentro do prazo 

estabelecido no nº1 do presente artigo. 

7.9. Se a proposta for enviada pelo correio, o proponente será o único responsável pelos 

atrasos que porventura se verifiquem, não podendo apresentar qualquer reclamação na 

hipótese de a entrada dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de 

entrega das propostas. 

7.10. A proposta deve ser redigida em língua Portuguesa ou, no caso de o não ser, terá de ser 

acompanhada da tradução devidamente legalizada.  

 

8. ATO PÚBLICO 

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

sede, no segundo dia útil seguinte ao términos do prazo para a apresentação das 

propostas, pelas 11 horas.  

8.2. O ato público será dirigido pelo júri nomeado pelo Conselho de Administração do CHL. 
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8.3. O ato público inicia-se com a abertura das propostas recebidas, nos termos definidos na 

cláusula seguinte, podendo assistir os concorrentes ou os seus representantes, 

devidamente credenciados. 

 

9. ATO DE ABERTURA DE PROPOSTAS  

9.1. Iniciado o ato, realiza-se a abertura dos sobrescritos contendo a documentação e com a 

proposta, procedendo-se à análise da sua conformidade ao solicitado supra, eliminando 

os concorrentes que não apresentem os documentos exigidos e elaborando uma lista 

onde identifica as propostas “Admitidas” e “Excluídas” desta fase.  

9.2. De seguida o júri procede à análise das propostas dos concorrentes não excluídos nas 

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

delas. 

 

10. CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

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

(“LOTE ÚNICO”).  

10.2. A adjudicação é efetuada a um só concorrente, devendo, para tal os concorrentes 

apresentarem suas propostas em consideração por todas as posições submetidas a 

concurso. 

10.3. No caso de empate entre as propostas, abrir‐se‐á a licitação verbal, valendo como base 

de licitação o valor mais alto proposto na sua globalidade, terminando a mesma quando 

o presidente do júri tiver anunciado o lanço mais elevado e este não tiver sido coberto 

no prazo previamente definido. 

 

11. ADJUDICAÇÃO PROVISÓRIA 

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

quem tiver oferecido o valor mais elevado. 

11.2. Não há lugar a adjudicação provisória se não tiverem sido apresentadas propostas 

válidas, nem licitação ou quando existam fundados indícios de conluio entre os 

proponentes. 

11.3. No final do ato público é elaborado um auto de arrematação provisório que será assinado 

pelos membros do júri e pelo adjudicatário provisório ou representante devidamente 

credenciado. 
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11.4. O pagamento do valor total de arrematação deverá ser efetuado até ao dia 20.º dia após 

a adjudicação provisória. 

11.5. A arrematação será considerada sem efeito caso o adjudicatário não proceda ao 

pagamento do valor total de arrematação. 

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

adjudicatário, o júri poderá adjudicar o bem ao proponente classificado em segundo lugar 

e assim sucessivamente.  

11.7. O arrematante fica obrigado ao pagamento dos impostos devidos por lei os quais 

acrescem ao valor da licitação. 

11.8. É ainda responsável por todas as despesas inerentes às operações de levantamento, 

carga e transporte de toda a Sucata. 

11.9. A decisão de adjudicação definitiva compete ao Conselho de Administração do CHL e será 

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

provisória. 

 

12. GARANTIA DE LEVANTAMENTO DA SUCATA:  

Como garantia de levantamento da sucata, o adjudicatário procederá ao pagamento de 1.000,00€ 

ao CHL, na tesouraria do Serviço de Gestão Financeira, até 24 horas após a realização da hasta 

pública, valor que será descontado no último pagamento. 

 

13. CAUSAS DE NÃO ADJUDICAÇÃO 

13.1. A prestação de falsas declarações ou a apresentação de documentos falsificados, por 

parte do adjudicatário implica a anulação da adjudicação, sem prejuízo da eventual 

responsabilidade civil e criminal. 

13.2. É reservado o direito ao CHL, de não fazer a adjudicação se o preço oferecido não for 

julgado conveniente. 

 
 
 

14. CONTAGEM DE PRAZOS 

Os prazos fixados no presente Programa contam-se nos termos do artigo 87.º do Código de 

Procedimento Administrativo, pelo que se suspende em sábados, domingos e feriados. 
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15. PRAZO DE REMOÇÃO DOS BENS MÓVEIS 

15.1. O adjudicatário terá de proceder ao levantamento dos artigos até 20 dias após a 

notificação da adjudicação definitiva, na sua totalidade. 

15.2. Não são admitidas quaisquer reclamações sobre o estado dos bens, eventuais defeitos, 

erros de descrição ou desacordo com as especificações do anúncio, que pudessem ter 

sido apresentadas durante o ato público. 

15.3. Caso os bens não sejam levantados no prazo definido no ponto anterior, para além da 

perda do valor entregue a título de garantia, poderá o CHL determinar a adjudicação ao 

segundo classificado. 

 

16. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

O órgão competente para autorizar a alineação pode, a qualquer momento, anular o 

procedimento, quando razões supervenientes e de interesse público o justifiquem. 

 

17. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa, aplica-se, com as 

necessárias adaptações o Código do Procedimento Administrativo e os princípios gerais do direito 

relativos à contratação pública. 
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ANEXO I 

Descrição dos bens: 

 

Alienação de bens imobilizados em fim de vida (Sucata) 

 

Lote único  

Posição 1 – Sucata com desmantelamento 

A presente listagem pretende identificar os bens e infraestruturas do Centro Hospitalar de Leiria (CHL) que 

se encontram em fim de vida, sem condições de utilização e reparação, os quais carecem de 

desmantelamento no local pela sua dimensão e/ou especificidade. 

No desenvolvimento do processo de identificação e seleção dos bens foram envolvidos os Serviços 

Utilizadores, bem como o Serviço de Instalações e Equipamentos. 

Os bens e infraestruturas abaixo listados encontram-se instalados nos seguintes locais do CHL: 

 Hospital de Santo André (HSA) – Lavandaria. 

 Hospital de Santo André (HSA) – Serviço Farmacêutico. 

 Hospital Distrital de Pombal (HDP) – Central Térmica. 

 Hospital Distrital de Pombal (HDP) – Exterior do Bloco Operatório. 

A alineação dos bens descritos contempla a sua desmontagem e remoção dos locais de instalação, com 

recurso a todos os meios humanos e materiais necessários para realização dos trabalhos em segurança, 

incluindo meios de elevação. Os meios de elevação não poderão utilizar combustível, devendo ser 

mecânicos ou elétricos. 

O desmantelamento na zona da Lavandaria do HSA e na zona da Central Térmica do HDP não poderá 

recorrer a meios elétricos de corte (rebarbadora), nem quaisquer outros que provoquem algum tipo de 

ignição, dado o elevado risco de incêndio do local e da própria infraestrutura. 

As extremidades das infraestruturas em questão, nomeadamente tubagens e esgotos de grandes 

equipamentos, que confinem com paredes de outros serviços ou infraestruturas, devem ser devidamente 

tamponadas, recorrendo a chapas fixas às paredes e devidamente rematadas com material vedante. 

Prevê-se a dinamização de uma visita ao local, de modo a possibilitar a aferição das condições de realização 

dos trabalhos. 
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Considerando a natureza dos equipamentos e infraestruturas a desmantelar, quando aplicável, deverão 

ser entregues a vazadouro autorizado, sendo devolvidas ao CHL as Guias de Acompanhamento de Resíduos 

correspondentes. 

 

 

 

Nº inventário Descrição Nº série Localização Destino

33008133 BALANÇA ANALOGICA                                             662027                   Limpos

33008131 MAQ. DOBRADORA                                                ND                       Secagem

33008130 CALANDRA 8.5 KW                                               238                      Secagem

33008128 SECADOR                                                       ND                       Secagem

33008127 SECADOR                                                       ND                       Secagem

33008115 PRENSA                                                        ND                       Secagem

33008113 PRENSA                                                        102163                   Secagem

33008112 MAQ. PASSAR FERRO                                             122060/98                Secagem

33008039 BALANÇA ANALOGICA                                             ND                       Sujos

33008038 MAQ. LAVAR ROUPA                                              ND                       Sujos

33008037 MAQ. LAVAR ROUPA                                              ND                       Sujos

33008036 MAQ. LAVAR ROUPA                                              ND                       Sujos

N/A
Rede de abastecimento de águas em aço inox, incluindo válvulas e 

demais acessórios.
-- Sujos

N/A

Rede elétrica exlcuindo iluminação. Inclui esteiras de suporte dos 

locais onde não sejam necessária para suporte da cablagem de 

iluminação.

-- Sujos e limpos

N/A Quadro elétrico de AVAC. Limpos

N/A
Rede de vapor e condensados, em tubagem de ferro funidido de 

vários diâmetros, incluindo válvulas e demais acessórios.
-- Sujos e limpos

N/A
Rede de ar comprimido, em tubagem de cobre de vários diâmetros, 

incluindo válvulas e demais acessórios.
-- Sujos e limpos

N/A

Rede de AVAC na zona desativada, incluindo troço exterior na 

fachada, composta por condutas de secção retangular e quadrada e 

respetivas grelhas e apoios.

--

Sujos, limpos, zona em 

funcionamento e 

fachada.

LAVANDARIA DO HSA

ABATE COM 

DESMONTAGEM

Nº inventário Descrição Localização Destino

33013484 CAMARA FLUXO LAMINAR

N/A
TUBAGEM DE EXAUSTÃO DA CÂMARA DE FLUXO LAMINAR, INCLUINDO 

CAIXA DE VENTILAÇÃO E TUBAGEM PARA O EXTERIOR

SERVIÇO FARMACÊUTICO DO HSA

FARMÁCIA ABATE COM DESMONTAGEM
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Nº inventário Descrição Localização Destino

33009356 ELEVADOR TRANSFERENCIA

33009357 MARQUESA

33007540 BOMBA DOSEADORA

N/A Diversos corrimões em aço inox de secção circular.

N/A
Rede AVAC composta por condutas de secção retangular pintadas e 

respetivas grelhas.

SERVIÇO DE MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO DO HSA (PISCINA)

ABATE COM 

DESMONTAGEM
PISCINA

Nº inventário Descrição Localização Destino

1902 SISTEMA COGERAÇÃO

1903 SISTEMA COGERAÇÃO

1908 TERMOACUMULADOR

N/A

Rede elétrica de alimentação aos equipamentos de cogeração e 

sistemas adstritos, incluindo esteiras metálicas caso não comportem 

equuipamentos em serviço.

N/A
Rede de águas em inox, incluindo bombas circuladoras, válvulas e 

demais acessórios.

N/A Linhas de abastecimento de gás, incluindo redutores de linha.

1947 CHILLER

1949 UNIDADE TRATAMENTOD DE AR

N/A DEPÓSITO

N/A BOMBA CIRCULADORA

N/A BOMBA CIRCULADORA

N/A VASO DE EXPANSÃO

N/A

Rede elétrica de alimentação aos equipamentos e sistemas adstritos, 

incluindo esteiras metálicas (zona cinzenta) e quadro elétrico de 

comando.

N/A
Condutas AVAC até à entrada na fachada, incluindo duas vias de 

tubagem com picagem ao sistema existente.

N/A
Rede de águas em inox, incluindo válvulas, manómetros e demais 

acessórios.

HDP - BENS CHL PARA ABATE

ABATE COM 

DESMONTAGEM

CENTRAL TÉRMICA

BLOCO OPERATÓRIO
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Figura 1 - Lavandaria Sujos 

 

Figura 2 - Lavandaria Sujos 
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Figura 3 - Lavandaria Limpos 

 

Figura 4 - Lavandaria Limpos 
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Figura 5 - Lavandaria zona em funcionamento 

 
Figura 6 - Lavandaria Fachada 
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Figura 7 - Serviço Farmacêutico 

 
Figura 8 - Piscina 
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Figura 9 – Piscina 

 

 
Figura 10 - Central Térmica do HDP 
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Figura 11 - Bloco operatório HDP (Exterior) 

 
Figura 12 - Bloco operatório HDP (Exterior) 
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Figura 13 - Bloco operatório HDP (Exterior) 
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Sucata Sem necessidade de desmantelamento: 

A presente listagem reúne o diverso material sem utilidade disperso pelas diferentes instituições 

que compõe o CHL E.P.E.  tem como propósito submeter superiormente a alienação dos bens 

descritos.  

No desenvolvimento do processo seleção e análise da utilidade destes bens foram envolvidos os 

serviços utilizadores bem como as diferentes entidades de manutenção, atestando o 

desinteresse dos mesmos. 

Os bens encontram-se agrupados por categoria e circunscritos nos espaços abaixo identificados. 

 

 Posição 1 - HSA Sucata de Metais Ferrosos 

Localizado em Leiria, Instalações de Subestação de Ar Condicionado no piso 02. 

Constituído por diverso mobiliário metálico, equipamentos, tubagens e acessórios de mecânica 

ou canalização. 

Peso aproximado 10.000 Kg. 
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Números de Inventário Designação: 

33001502 Elevador elétrico para doentes submersível 

020863, 000239, 016146, 008288, 014085, 

001564, 019773, 000372, 000554, 020518, 

006664, 000667, 006509, 008403, 006968, 

000766, 001219, 000512, 000801, 000036 e 

016983. 

Máquinas de selar sacos 

3 Unidades sem etiqueta. Máquina de selar sacos pequena 

020536, 005957 e 2 Unidades sem etiqueta. Cama hospitalar articulada 

1 Unidade sem etiqueta. Cinzeiro metálico 

014384 Panela de aquecimento 

001936, 022052, 019794, 019695, 018039, 

000665, 013336, 0013301, 0013300 e 3 

Unidades sem etiqueta. 

Estantes metálicas 

000318, 011597 e 5 Unidades sem etiqueta. Marquesa de Ginecologia 

Sem Etiqueta. Marquesa cirúrgica Inox/Ferro 

11 Unidades sem etiqueta. Dispensadores de papel higiénico 

2 Unidades sem etiqueta. Candeeiros Cirúrgicos (Proveniência Bloco Op. 

HDP) 

4 Unidades sem etiqueta. Prateleiras de ferro 

037744 e 3 Unidades sem etiqueta. Cadeiras de banho 

017864 e 2 Unidades sem etiqueta. Carros de Processos Clínicos. 

006785 e 3 Unidades sem etiqueta. Berço pediátrico 

6 Unidades sem etiqueta. Grelhas de pavimento pluviais em ferro fundido. 

002705, 008254, 000277, 004798, 004800, 

013548 e 16 Unidades sem etiqueta. 

Cadeira de  plástico castanho. 

4 Unidades sem etiqueta. Cadeira de  plástico preto. 

7 Unidades sem etiqueta. Cadeira rodada com estofo em napa preto. 

17 Unidades sem etiqueta. Cadeira fixa com estofo em napa preto. 
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2 Unidades sem etiqueta. Escadote em ferro 

2 Unidades sem etiqueta. Móvel com gavetas 

4 Unidades sem etiqueta. Carreteis de Incendio. 

7 Unidades sem etiqueta. Aros de Porta em ferro. 

003062, 008940 e 1 Unidade sem etiqueta. Mesa de Cabeceira 

6 Unidades sem etiqueta. Balão de pressão de água elétrico. 

019847, 019343 Negatoscópios 

008198, 020986, 016814, 005330, 014391.  Lavadoras / Enceradoras 

015411 e 1 Unidade sem etiqueta. Ficheiro de metal com 4 gavetas. 

2 Unidades sem etiqueta. Carrinhos de bebé. 

003442, 012482, 019624, 010665, 027532, 

020513 e 1 Sem Etiqueta. 

Radiador em ferro. 

Sem Etiqueta. Agitador/Vibrador de Fisioterapia. 

008198, 020986, 016814, 005330, 014391, 

005146 e 4 Unidades sem etiqueta. 

Máquinas de Lavar Chão / Enceradoras 

008134 Maquinas de Costura com pedal e bancada 

008100   Carro de transporte cromado                                   

008034 e 008033 Indicador purgador 

3 Unidades sem etiqueta. Sofás Cama revestidos a napa. 

008081, 008061, 008060, 008059, 008058, 

008057, 008056, 008055, 008054, 008053, 

008052 e 008051 

Carros de Transporte de Roupa em cor Laranja 

001915, 001914, 001913, 001912 e 001911 Estantes Altas Metálicas em Branco 

2 Unidades sem etiqueta. Estante castanha 

008139, 008138, 008105, 008086 e 008085 Porta Cabides 

3008100 Carro de Transporte de Roupa Cromado 

003473 Maceradora de Arrastadeiras 
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017717 Mesa 

019630 Mesa/Marquesa Cirúrgica 

001116 e 3 Unidades sem etiqueta. Macas de Transporte não articuladas com estrado 

em rede metálica 

3 Unidades sem etiqueta. Camas Hospitalares articuladas  

Sem Etiqueta. Caldeira de Aquecimento a gasóleo 

020543, 0001110, 011597, 003564, 016557, 

000339 e 1 Unidade Sem Etiqueta. 

Marquesas de Observação Ginecológica 

12 Unidades sem etiqueta. Motores Elétricos.  

003062 e 008940 Mesas de Cabeceira 

28 Unidades sem etiqueta. Estruturas metálicas de cadeiras desprovidas de 

assento e encosto 

007060, 007061, 007062 e 017239 Cacifos 

HDP002847, HDP001450, HDP001414, 

HDP001811 e HDP000263 e 002004 

Armários com portas de vidro 

3 Unidades sem Etiqueta. Baterias de 4 Cadeiras de sala de espera 

1 Unidade sem Etiqueta. Baterias de 2 Cadeiras de sala de espera 

Sem Etiqueta. Condutas e Componentes diversos de AVAC 

(Grelhas/Valvulas ferro fundido)  

Sem Etiqueta. Diversas torneiras, válvula de esfera e acessórios de 

canalização. 

Sem Etiqueta. Aproximadamente 800Kg de Balastros 

Ferromagnéticos em palete 

Sem Etiqueta. Acessórios e Componentes de 

Fechaduras/Puxadores/Dobradiças 

Sem Etiqueta. Tubagem de Canalização com  secção diversa 

Sem Etiqueta. Chapas de teto falso de diversos formatos 

Sem Etiqueta. Estantaria diversa tipo “Handy” 
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 Posição 2 – HSA Inox / Alumínio 

Localizado em Leiria, Instalações de Subestação de Ar Condicionado no piso 02. 

Constituído por equipamentos de uso hospitalar e acessórios de canalização em inox. 

Peso aproximado 2.500 Kg.  

 

 

 

 

 

Números de Inventário Designação: 

008051 e 0011897 Prateleiras Inox 

008069, 008067, 008050, 008049, 

008048, 008047, 008046, 008045 e 

008044 

Carros de Transporte Roupa em Inox 

008052, 008051 e 2 Unidades sem 

etiqueta. 

Bancada Inox 

011250, 000668 e 1 Unidade sem etiqueta. 

 

Esterilizador com estufa de arrastadeiras 

1 Unidade sem etiqueta Pia lava mãos 

2 Unidades sem etiqueta Lava-loiça 
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005967 

  

Carro de sujos/roupa 

1 Unidade sem etiqueta Carro transporte material esterilizado 

012049 e 1 Unidade sem etiqueta Estufa de marca Memmert 

20 Unidades sem etiqueta Suporte saco urina 

1 Unidade sem etiqueta Balde do lixo inox com tampa 

1 Unidade sem etiqueta Purificador de água modelo Miele G7795 

2 Unidades sem etiqueta Máquinas de lavar instrumentos cirúrgicos, 

modelo Miele G7882 

1 Unidade sem etiqueta Radiadores 12 elementos em alumínio 

3 Unidades sem etiqueta radiadores 3 elementos em alumínio 

8 Unidades sem etiqueta radiadores 6 elementos em alumínio 

6 Unidades sem etiqueta radiadores 4 elementos em alumínio 

1 Unidade sem etiqueta radiadores 5 elementos em alumínio 

6 Unidades sem etiqueta radiadores 7 elementos em alumínio 

1 Unidade sem etiqueta radiadores 8 elementos em alumínio 

1 Unidade sem etiqueta radiador de 14 elementos em alumínio 

3 Unidades sem etiqueta radiador de 1 elemento em alumínio 

1 Unidade sem etiqueta Forno Elétrico Combinado, marca Angelo Po, 

modelo Combistar.  

2 Unidades sem etiqueta Evaporador AVAC 

1 Unidade sem etiqueta Vara de Cancela em alumínio com 6 metros 

Sem etiqueta Componentes e acessórios diversos. 

4 Unidades sem etiqueta Cadeiras de banho em alumínio 

2 Unidades sem etiqueta Estantes 

1 Unidade sem etiqueta Camaroeiro de piscina em alumínio 

1 Unidade sem etiqueta Botijão para Azoto Liquido alumínio 

3 Unidades sem etiqueta Carros de Tabuleiros inox 
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Sem etiqueta Diversas chapas em inox 

 

 

 Posição 3 – HSA Monos e Monstros. 

Localizado em Leiria, Instalações de Subestação de Ar Condicionado no piso 02. 

Peso aproximado 2000Kg 

 

 

 

 

 

Números de Inventário Designação: 

009255, 003393, 003384, 009276, 003414, 

005979, 009261, 003385, 003392, 009262, 

009234, 003400, 003415, 005984, 005985 

Mesas de cabeceira em madeira 

003383, 003398, 005982, 003406, 003391 

e 009259 

Cama Individuais em madeira 

005482, 005487, 005490, 005484 e 003129 Cadeira de plástico 

003129, 1 Unidade sem etiqueta Cadeira Rodada 

1 Unidade sem etiqueta Secretária pequena 
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1 Unidade sem etiqueta Degraus em madeira 

5 Unidades sem etiqueta Estores em alumínio /plástico  

017717 Mesa em Madeira 

1 Unidade sem etiqueta Bancada em mogno 

2 Unidades sem etiqueta Sofás individuais 

8 Unidades sem etiqueta Armários em madeira 

5 Unidades sem etiqueta Janelas de correr em alumínio com vidro, 

100*60cm. 

5 Unidades sem etiqueta um aro e duas janelas de vidro 

 

 

 

 Posição 4 – HSA Resíduos Elétricos e Eletrónicos. 

Localizado em Leiria, Subestação de Ar Condicionado, piso 02 

Composto por 16 paletes acondicionadas de material informático, elétrico e eletrónico, avariado 

ou obsoleto. 

Peso aproximado 3.000Kg 
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Números de Inventário Designação: 

016167 Centrifuga Heraeus Cryofuge 6000 

016866, 33042564, 003173, 33042571, 

33043037, 029828, 029822, 028065, 

026908, 024068, 026835, 026897, 

019058, 33025344, 021349, HABLO 3222, 

038041 ou 029783 (com 2 etiquetas), 

HABLO 3585, 024943, 025909, 33023526, 

027196, 037941, 034058 e 4 Unidades 

sem etiqueta. 

Impressoras Laser/Jato de Tinta 

028389, 028388, 028379, 028395, 

028399, 028398, 33025375, 023546, 

007938, 038575, 019342, 023545, 

019343, 031124 e 028390. 

Impressoras de Etiquetas. 

033135, 027255, 33042673, 026164, 

023509, 028228, 027253, 33042785, 

026673, 028026, 030189, 038229, 

039240, 030899, 030914, 015116, 

000466, 010738, 000472, 000458 e 2 

Unidades sem etiqueta 

CPUs de Computadores fixos 

027143, 032541, 040875, 027164, 

028225, 026855, 028045, 028219, 

33043221, 032977, 024063, 33026813, 

023915, 33026814, 028033, 027530, 

33042818, 029507, 024475, 023594, 

026167, 038775, 026863, 011508, 019102 

e 9 Unidades sem etiqueta. 

Monitores de PC CRT/LCD 

011423, 020387, 031061 e 8 Unidade sem 

etiqueta 

Televisores CRT 

020219, 020220 e 1 Unidade sem etiqueta Calculadoras com fio 

012076 e 1 Unidade sem etiqueta 

 

Leitor/Gravador Cassetes RX  

016133 Fax 

014384 e 014382 Bomba de Alimentação Parentérica 
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1 Unidade sem etiqueta revelador RX 

023936, 13 Unidades sem etiqueta Telefones 

019844 Balança Digital 

027419, 027420 e 1 Unidade sem etiqueta Computadores portáteis 

027286 Maquina de Lavar Loiça 

008168 HUB de 16 Portas 

4 Unidades sem etiqueta Teclado 

1 Unidade sem etiqueta Aspirador 

1 Unidade sem etiqueta torradeira 

1 Unidade sem etiqueta leitor DVD 

1 Unidade sem etiqueta placa indução 

028353 e 1 Unidade sem etiqueta microondas 

1 Unidade sem etiqueta radio 

1 Unidade sem etiqueta máquina café 

2 Unidades sem etiqueta aquecedor 

1 Unidade sem etiqueta tostadeira 

Aproximadamente 200Kg Cablagem diversa 

008167, 008151, 008168 e 1 Unidade sem 

etiqueta 

Switch´s 

028408 Servidor 

33042749, 031135, 33031706  e 1 

Unidade sem etiqueta 

PDT´s com carregador 
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 Posição 5 – HSA Equipamentos de Frio 

 Localizado em Leiria, Subestação de Ar Condicionado, piso 02 

Composto por equipamentos de frigoríficos e unidades descativadas de ar condicionado.  

Peso aproximado 200 Kg. 

 

Números de Inventário Designação: 

013148, 015918, 005219 e 013977 Frigoríficos contendo gás.   

3 Unidade sem etiqueta Splits Murais de Ar condicionado sem gás. 

3 Unidade sem etiqueta Compressores de Ar condicionado sem gás. 

 

 

 

 Posição 6 – HDP Mobiliário em metal e madeira 

 Localizado em Pombal, Armazém / Museu. 

Constituído por diverso mobiliário metálico e madeira, outros. 

Peso aproximado 800 Kg. 
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Nº Inventário Designação: 

1 Unidade sem etiqueta Pia lava mãos com tampo em mármore.  

11 Unidades sem etiqueta Armários em madeira de cor branca 

1 Unidade sem etiqueta Banco de Jardim madeira e ferro de cor 

verde 

2 Unidades sem etiqueta Camas hospitalares articuladas em ferro 

HDP003199  Carro de Transporte 

1 Unidade sem etiqueta Banco de madeira de cor azul  

2 Unidades sem etiqueta Portas em madeira 

 

 Posição 7 – UIDEPP 

 Localizado em Rua Barão Viamonte - Andrinos, Leiria, no  Exterior 

Constituído por Tabela de Basquetebol e 2 barreiras em metal. 

Peso aproximado 300 Kg. 
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Nº Inventário Designação: 

1 Unidade sem etiqueta Tabela de Basquetebol  

2 Unidades sem etiqueta Barreiras em tubo metálico verde 

1.5*0.8m 

 

 Posição 8 – HABLO  

 Localizado em Alcobaça, SIE/Armazéns 

Constituído por diversos materiais, tais como mobiliário metálico, madeira, REEE, Alumínio, Inox 

ou outros. 

Peso aproximado 700 Kg. 
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Nº Inventário Designação: 

25 Unidades sem etiqueta Armaduras de lâmpadas 60*60cm 

1 Unidades sem etiqueta Televisor CRT de Marca Toshiba com 

37cm  

16 Unidades sem etiqueta Cadeiras fixas com estofo em napa e 

tecido. 

4 Unidades sem etiqueta Carros/Trolley de Limpeza em plástico e 

metal 

3 Unidades sem etiqueta Chapas em Inox 

2 Unidades sem etiqueta Portas em persiana de alumínio 

4 Unidades sem etiqueta Mesas em madeira/metal 

1 Unidade sem etiqueta Estrutura Metálica 2*2 metros 

1 Unidades sem etiqueta Cadeira de Banhos 

2 Unidades sem etiqueta Carros de Transporte de Roupa em Inox 

4 Unidades sem etiqueta Armários metálicos  

1 Unidade sem etiqueta Pia de Despejos em INox 

1 Unidade sem etiqueta Radiador de 2 elementos em alumínio 

com 1.5m  

1 Unidade sem etiqueta Carro de Transporte metálico fechado 

1 Unidade sem etiqueta Bancada Alta em Inox com 1 pia 

1 Unidade sem etiqueta Negatoscópio 

3 Unidades sem etiqueta Portas em madeira 

12 Unidades sem etiqueta CPUs de Computador 

2 Unidades sem etiqueta Impressoras 

3 Unidades sem etiqueta Monitores LCD 15 polegadas 
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1 Unidade sem etiqueta UPS 600VA 

1 Unidade sem etiqueta  Radiador a óleo de marca UFESA 1500W 

1 Unidade sem etiqueta Carro de Mão 

5 Unidades sem etiqueta Cacifos individuais triplos 

1 Unidade sem etiqueta Cacifos individuais duplo 
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ANEXO II 

MINUTA DA PROPOSTA 

___________________________________________________________________abaixo assinado, com o BI/Cartão 

de Cidadão n.º ____________________Contribuinte Fiscal n.º_________ residente em 

______________________________________________por si ou na qualidade de 

_______________________________________________(diretor, gerente, sócio-gerente mandatário etc.) da 

empresa ____________________________com o NIPC n.º_______________________ inscrita na Conservatória do 

Registo Comercial de ____________ sob o número _________________com sede em, 

____________________,devidamente mandatado para o efeito, obriga-se a adquirir o(os) bens  (s) a que se refere o 

Edital n.º 02/2019 relativo à “HASTA PÚBLICA PARA A ALINEAÇÃO E DESMANTELAÇÃO DE DIVERSOS BENS/SUCATA DO 

CENTRO HOSPITALAR DE LEIRIA, E.P.E. ”, de acordo com o Programa da Hasta Pública, do qual tomou pleno e integral 

conhecimento, incluindo todo o trabalho de desmantelação dos bens/sucata, nas seguintes condições:  

 

Preço total ____________ € (________________euros e __________ cêntimos) 

 

 

 

 

_______________________________, ____de ______________de 2022 

 

Assinatura(s):  

 

 

_________________________________________________ 
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ANEXO III 

PROCURAÇÃO 

____________________(identificação do concorrente), representado neste ato por _____________________, com 

poderes para o efeito, constitui seu bastante procurador ___________ (nome, estado civil e nacionalidade do 

procurador), titular do cartão de cidadão/ bilhete de identidade/passaporte n.º _______, a quem confere a totalidade 

dos poderes necessários para o/a representar na hasta pública promovida pelo Centro Hospitalar de leiria, EPE, para 

a alineação de equipamentos vários, que se encontram em estado de Sucata. 

Nos poderes de representação aqui atribuídos incluem-se, em especial, os de participar e intervir no ato público da 

hasta pública, entre outros, solicitando esclarecimentos, participando em decisões comuns, apreciando documentos, 

tomando conhecimento de atos ou factos, aceitando notificações, deduzindo reclamações, interpondo recursos e, 

muito especialmente o poder de, no momento e condições definidas no Programa da Hasta Pública, licitar em nome 

do representado, formulando lanços que consistem em propostas de pagamento pelo candidato de uma quantia a 

pagar ao CHMT, E.P.E., nos termos definidos no Programa. 

O limite máximo do número e valor dos lanços que o procurador tem poderes para propor ao CHMT, E.P.E, é 

absolutamente secreto entre o representado e o procurador, não podendo nem devendo ser do conhecimento do 

CHMT, E.P.E, pelo que, em caso algum, o representado poderá invocar abuso de representação, ficando válida e 

definitivamente vinculado à intervenção e proposta do procurador, como se estivesse ele próprio a intervir.  

A constituição desta procuração e o exercício de qualquer dos poderes aqui conferidos, significam a expressa e 

irretratável declaração de que o procurador é suficientemente capaz de entender e querer, exigida pela natureza do 

negócio jurídico em que intervém, especialmente tendo em consideração que a tramitação do processo é em língua 

portuguesa.  

 

Data  

(Assinatura suficiente para obrigar o candidato, reconhecidas legalmente nessa qualidade) 
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ANEXO IV 
MINUTA DE DECLARAÇÃO 

1 — (Nome, número fiscal de contribuinte, número de cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte, estado 

civil e domicílio ou, no caso de ser uma pessoa coletiva, a denominação social, sede, objeto social, nome dos titulares 

dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, indicação do número de pessoa coletiva, da 

conservatória do registo comercial onde se encontra registada e do respetivo capital social), na qualidade de 

representante legal de (1)... (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, 

firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado conhecimento das peças da hasta pública para 

alineação de equipamentos do Centro Hospitalar de leiria, EPE, vem por este meio apresentar a respetiva candidatura.  

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, que junta em 

anexo (3): 

a)... 

b)... 

3 - Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do referido contrato, 

ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do 

artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, consoante o caso, a 

exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que eventualmente sobre ela recaia e constitui 

contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar 

a aplicação da sanção acessória de proibição do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como 

membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de 

contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no artigo 81.º do 

Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não se encontra nas situações 

previstas nas alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do referido Código. 

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos solicitados nos termos 

do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a caducidade da adjudicação que eventualmente 

recaia sobre a proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código 

dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, 

como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer 

procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente 

para efeitos de procedimento criminal. 

 

... (local),... (data),... [assinatura (4)]. 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão 'a sua representada'. 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração, nos termos do disposto 

nas alíneas b) e c) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º ou na subalínea i) da alínea b) ou alínea c) do n.º 3 do artigo 

256.º-A, conforme aplicável. 

 


