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Contratação de prestação de serviços Médicos - VMER 

Procedimento n.º 08/19.09 

 

 

 

 

Caderno de Encargos 

 

Nos termos e prazos designados no presente caderno de encargos, pretende o Centro Hospitalar 

do Tâmega e Sousa, E.P.E. (adiante designado por CHTS) proceder à contratação de prestação de 

serviços médicos para a VMER do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E.. 

A consulta é promovida pelo Serviço de Compras – CHTS, Avenida do Hospital Padre Américo, nº 

210, 4560-136 Guilhufe Penafiel, Tel. 255 714 538 ou correio eletrónico concursos@chts.min-

saude.pt. 
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Artigo 1º 
Objeto  

1. Através do presente procedimento pretende-se a contratação de até 17 médicos em regime de 

prestação de serviços, até ao valor base de Eur 165.742,50 (cento e sessenta e cinco mil, 

setecentos e quarenta e dois euros, cinquenta cêntimos) no agregado de todos os lotes, estes 

melhor identificados no artigo 10º. 

2. O presente documento compreende os artigos e cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem como objeto a contratação de prestação de 

serviços de médicos. 

 
Artigo 2.º 

Entidade adjudicante 

A entidade adjudicante é o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, adiante designado por 

CHTS, Avenida do Hospital Padre Américo, nº 210, Freguesia de Guilhufe, 4560-136 Penafiel. 

Telefone – 255 714 000 e Correio eletrónico – administracao@chts.min-saude.pt 

 

Artigo 3º 

Órgão que tomou a decisão de contratar 

O órgão competente para a decisão de contratar autorizou o início do procedimento em 

09/01/2019, no uso de competência própria. 

 

Artigo 4º 

Fundamento da escolha do procedimento 

Dado que ao abrigo artigo 6.º-A do CCP o presente contrato se pode considerar contratação 

excluída uma vez que tem por objeto serviços de saúde de carácter social mencionados no anexo 

IX, do mesmo código. 

 

Artigo 5º 
Elementos do Contrato 

1 - O Contrato integra os seguintes elementos:  

a) O clausulado contratual e seus anexos;  

b) Cláusulas técnicas; 

c) Os suprimentos dos erros e das omissões do caderno de encargos identificados  

pelos concorrentes;  

d) Os esclarecimentos e as retificações que a entidade adjudicante venha a prestar ou a 

efetuar;  

e) O presente Caderno de Encargos;  

f) A proposta adjudicada;  

g) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatário.  

2 - Em caso de divergência entre os elementos referidos nas alíneas b) a f) do número anterior, a 

prevalência é determinada pela ordem pela qual são indicados nesse número.  
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Artigo 6.º  
Prazo de vigência  

O contrato a celebrar é válido pelo prazo estimado de 11 (onze) meses a contar desde a data da 

sua assinatura e até 31 de dezembro de 2019, sem prejuízo das obrigações acessórias que 

perdurem para além da data de cessação do contrato. 

 

Artigo 7.º 

Local da Prestação de Serviços 

A prestação de serviços decorrerá nas Unidades Hospitalares do Centro Hospitalar Tâmega e 

Sousa, EPE. 

Artigo 8.º 

Preço Contratual 

1. Pela aquisição de serviços objeto do contrato a celebrar, bem como pelo cumprimento das 

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

adjudicatário o valor hora de Eur 24,50 (vinte e quatro euros, cinquenta cêntimos) acrescido de 

IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

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

responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público. 

3. Não há lugar à revisão de preços, exceto nas condições excecionais previstas na lei. 

 

Artigo 9.º 

 Quantidades 

1. Serão contratadas as horas indicadas, por lote, a distribuir de acordo com as necessidades do 

adjudicante, em qualquer dia da semana. 

2. As quantidades indicadas são estimativas, mediante as quais deverá ser calculado o valor do 

contrato. 

3. Não pode ser imputada qualquer responsabilidade ao CHTS pela não realização da totalidade 

das horas estimadas durante o período contratual. 

4. O valor a faturar ao CHTS, E.P.E., deverá repercutir única e efetivamente os serviços prestados. 

 
Artigo 10.º 

 Especialidades a considerar (lotes) 

Lote Nº horas/mês Valor/hora Observações 

A 50 24,50 € VMER 

B 95 24,50 € VMER 

C 20 24,50 € VMER 

D 20 24,50 € VMER 

E 15 24,50 € VMER 

F 65 24,50 € VMER 

G 20 24,50 € VMER 
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H 45 24,50 € VMER 

I 30 24,50 € VMER 

J 15 24,50 € VMER 

K 35 24,50 € VMER 

L 30 24,50 € VMER 

M 10 24,50 € VMER 

O 40 24,50 € VMER 

P 50 24,50 € VMER 

Q 45 24,50 € VMER 

R 30 24,50 € VMER 

 

Artigo 11.º 

Critérios de adjudicação 

9.1 Nos termos do nº 2 da Cláusula 4ª do Caderno de Encargos, o critério de adjudicação adotado 

é o da proposta economicamente mais vantajosa.  

9.2 Para os efeitos previstos no número anterior, a avaliação será efetuada de acordo com o 

seguinte modelo de avaliação: 

 

Pontuação da Proposta = (Valor proposto) + (Outros Critérios)  

 

Valor proposto (em euros) = Valor proposto (Preço/hora) 

Vp =   x 80%
Vb - Vp

Vb

 

Vp – Valor Proposto  

Vb – Valor Base/hora – Eur 24,50 (vinte e quatro euros, cinquenta cêntimos) 

 

Outros critérios – 20%  

 

Avaliação curricular do corpo clínico a prestar Serviços no CHTS, da qual resultará avaliação 

quantitativa (min e max) – 0 a 20%  

(pontuação 0 resulta na exclusão do candidato) 
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Artigo 12.º 

  Obrigações do Adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no Caderno de Encargos ou 

nas cláusulas contratuais a definir, da celebração do contrato decorrem para o Adjudicatário as 

seguintes obrigações principais: 

a) Executar os serviços que lhe forem adjudicados segundo os mais elevados padrões de qualidade 

técnica, científica e humana, com integral observância das normas legais e regras técnicas, éticas 

e deontológicas que densificam a relação médico doente e cada ato médico; 

b) Seguro de Acidentes de trabalho e doenças profissionais constando deles uma cláusula pela qual 

a entidade seguradora se compromete a mantê-los válidos até á conclusão deste contrato de 

prestação de serviços; 

c) Responsabilidade de contratação de um seguro de responsabilidade civil que garanta a 

cobertura dos riscos de danos direta ou indiretamente emergentes da sua atuação; 

d) Cumprir com as condições específicas previstas no presente caderno de encargos. 

2. Utilizar todos os meios humanos, materiais e informáticos disponíveis no CHTS que sejam 

necessários e adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de 

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

3. O Adjudicatário responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados no 

âmbito do contrato, pela culpa ou pelo risco. 

4. O Adjudicatário responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos atos do 

comissário, pelos prejuízos causados por terceiros contratados no âmbito do Contrato. 

5. Pelas multas e indemnizações a pagar pelos prejuízos causados respondem, em primeiro lugar, 

as importâncias que o Adjudicatário tenha a receber, em segundo lugar, as cauções e, finalmente, 

os restantes bens do Adjudicatário. 

 6. O adjudicatário não pode ceder, total ou parcialmente, a sua posição contratual ou qualquer 

dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem prévia autorização do CHTS. 

 
Artigo 13.º 

 Faturação e Condições de Pagamento 

1. A produção, isto é, as horas realizadas, será apurada pelo CHTS no mês seguinte ao da sua 

realização, e será remetida ao Adjudicatário, para validação prévia à emissão da respetiva fatura. 

2. As faturas devem corresponder ao total dos serviços prestados e validados entre o CHTS e o (s) 

Adjudicatário (s).  

3. Para efeitos do número anterior, o descritivo da fatura deverá identificar o contrato de 

prestação de serviços em causa. 

4. O pagamento das faturas será efetuado no prazo máximo de 60 dias contados a partir da sua 

receção pelo CHTS, através de transferência bancária ou cheque. 
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5. Em caso de discordância por parte do CHTS, quanto aos valores indicados nas faturas, deve este 

comunicar, por escrito, com os respetivos fundamentos, ficando adjudicatário obrigado a prestar 

os esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

6. O CHTS poderá realizar o pagamento das faturas num prazo mais reduzido, desde que considere 

vantajosas as condições de descontos financeiros apresentados pelo adjudicatário. 

7. A remuneração é isenta de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado), nos termos estabelecidos 

no n.º 2, art.º 9º do CIVA. 

Artigo 14.º 

 Dever de sigilo 

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

técnica, comercial ou outra, relativa ao CHTS, 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 ser 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 prestador de serviços 

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. 

4. O Adjudicatário garante a manutenção permanente de toda a informação obtida em resultado 

do contrato e sua execução, e compromete-se a não criar, durante e após o período do contrato, 

situações de conflito de interesses, tanto direta com indiretamente. 

5. Não pode o Adjudicatário, sem o prévio consentimento escrito do CHTS, divulgar informação 

confidencial, exceto quando a revelação dessa informação seja exigida nos termos legais. 

6. Considera-se informação confidencial, tudo o que não constituir conhecimento científico e, 

designadamente, toda a informação que resultar, direta ou indiretamente, do acesso a bases de 

dados fornecidas pelo CHTS, bem como a que constar no arquivo clínico. 

 

Artigo 15.º 

Cessão da Posição Contratual 

 O Adjudicatário não pode ceder a sua posição no Contrato ou qualquer dos direitos ou obrigações 

que dele decorram, sem autorização, por escrito, da entidade adjudicante. 

  

Artigo 16.º 

 Casos Fortuitos ou de Força maior 

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

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

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

realização, alheias à vontade da parte afetada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da 

celebração do contrato e cujos efeitos não lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  
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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 e motins.  

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 adjudicatário 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 adjudicatário de deveres ou ónus que sobre ele 

recaiam;  

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

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

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

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do adjudicatário 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.  

 

Artigo 17.º 
Sanções 

1. Sem prejuízo da responsabilidade sobre danos excedentes e/ou causados a terceiros, pelo 

incumprimento de obrigações emergentes do contrato celebrado, será exigido o pagamento de 

sanções pecuniárias, nos seguintes montantes: 

a) Por cada trinta minutos de atraso - o correspondente ao valor hora contratado multiplicado por 

dois;  

b) Por cada dia de não comparência - o correspondente ao número total de horas contratado para 

esse período diário multiplicado por três;  

c) Caso não preencha os turnos solicitados e acordados será penalizado em 50% do seu valor. 

2. As penalidades devidas nos termos do presente artigo serão aplicadas por dedução do respetivo 

montante no pagamento subsequente devido ao abrigo do contrato.  

3. As sanções pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que a entidade adjudicante 

exija uma indemnização pelo dano causado. 

4. O valor global das penalidades a aplicar não poderá ultrapassar, em qualquer caso, 25% do valor 

da fatura mensal sem penalidades.  

Artigo 18.º 
Comunicações e notificações 

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

entre as partes, estas devem ser dirigidas aos gestores do Contrato designados. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto dos gestores do contrato previstas no presente 

Caderno do Encargos deverá ser comunicada à outra parte. 
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Artigo 19.º 
Gestão do Contrato 

1 - Apenas são válidas as comunicações relativas à execução do Contrato efetuadas por correio 

eletrónico entre os responsáveis designados pelas partes.  

2 - Para efeitos do número anterior, a entidade adjudicante designa como gestor do Contrato:  

Contacto: …….  

Telefone: ………  

E-mail: …….. 

3 – O Adjudicatário deverá indicar os respetivos contactos até à assinatura do contrato.    

 

Artigo 20.º 
Foro competente 

Qualquer litígio emergente dos contratos a celebrar, será dirimido no Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Penafiel com competência territorial sobre a comarca de Penafiel, com expressa renúncia 

a qualquer outro. 

 

Cláusula 21.º 
Legislação aplicável 

1. O contrato fica sujeito ao disposto na legislação portuguesa aplicável, com renúncia expressa a 

qualquer outra. 

2. Sem prejuízo de outras leis e regulamentos especialmente aplicáveis, a tudo o que não esteja 

expressamente previsto ou regulado no presente caderno de encargos e nas demais 

regulamentações do concurso e do contrato aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos 

Públicos. 
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Cláusulas Técnicas 

Objeto 

1. Os serviços objeto do contrato consistem na prestação de serviços médicos no período objeto 

de contrato. 

2. As horas serão distribuídas de acordo com as necessidades do CHTS, sendo que a distribuição 

de horas é indicativa, sendo ajustada após adjudicação, de acordo com as necessidades do Centro 

Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P.E. e do perfil do profissional. 

 

Local e horário  

1. Os serviços objeto do contrato consistem na prestação de horas mensais de serviços na VMER 

a realizar nas instalações do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, E.P., a distribuir de acordo com 

as necessidades do CHTS. 

2. A gestão da relação contratual com o adjudicatário é efetuada pelo Diretor Clínico do CHTS, ou 

em quem este delegar.  

3. O controlo da assiduidade será realizado por registo biométrico e folha de ponto. 

 

Horas de atividade 

1. Serão contratadas horas por Lote, distribuídas desde o início da data de assinatura do contrato. 

2. As horas serão distribuídas semanalmente de acordo com o perfil de cada profissional e com as 

necessidades do CHTS. 

3. As escalas são da competência do diretor/responsável de serviço, havendo uma articulação 

direta entre o diretor/responsável de serviço e o adjudicatário, para definição das escalas mensais, 

sendo que: 

a) A entidade adjudicante, envia ao adjudicatário, em dia a definir no mês anterior à prestação de 

serviços, a escala com os turnos que deverão ser preenchidos pelo adjudicatário; 

b) O adjudicatário tem que devolver a escala com as disponibilidades no prazo máximo de 7 dias 

úteis corridos. 

4. O envio das escalas referidas no ponto anterior, por parte do adjudicatário, será via correio 

eletrónico para o respetivo diretor de Serviço com conhecimento para o Serviço de Gestão de 

Recursos Humanos e Direção Clínica. 

5. Ambos os outorgantes se obrigam a garantir que quaisquer passagens de turno ocorrerão em 

presença física, para que, em qualquer circunstância não deixe o serviço de ficar assegurado. 

6. Não pode ser imputada qualquer responsabilidade do CHTS pela não realização da totalidade 

das horas estimadas. 

7. O valor a faturar ao CHTS, E.P.E., deverá repercutir única e efetivamente os serviços prestados. 
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Anexo I - Modelo de Declaração 
(a que se refere a alínea a) do no 1 do artigo 57º) 

1 — ... (nome, número de documento de identificação e morada), 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 inteiro e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a 

celebrar na sequência do procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em causa) e, se for o caso, 

do caderno de encargos do acordo –quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua 

representada (2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado caderno 

de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

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 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. 

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), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º 

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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Anexo II - Declaração sob compromisso de honra 
 

 

O abaixo-assinado confirma que o médico prestador de serviço não se encontra em qualquer das situações 

impeditivas no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de junho, (referente à prestação de serviços médicos por 

médicos aposentados no SNS) e que se compromete a fazer cessar a prestação de serviço caso ocorra 

qualquer destes impedimentos. 

 

O abaixo-assinado, confirma que o médico prestador de serviço que não se encontra em qualquer das 

situações impeditivas previstas no n.os 3 e 4 do Despacho nº 3586/2016, de 10 de março, do Secretário de 

Estado da Saúde, (referente à contratação de prestação de serviços médicos pelas entidades do SNS) e que 

se compromete a fazer cessar a prestação de serviço caso ocorra qualquer destes impedimentos. 

 

O abaixo-assinado confirma que não fora dispensado, a seu pedido, da prestação de trabalho extraordinário 

em nenhuma Entidade Pública do SNS. 

 

O abaixo-assinado, declara que o titular dos órgãos sociais da empresa ou o prestador do serviço, não 

detêm relação com colaboradores ou ex-colaboradores da entidade contratante, bem como o respetivo 

cônjuge, algum parente ou afim em linha reta ou até ao 2.º grau da linha colateral, ou de qualquer pessoa 

com quem viva em economia comum. 

 

 

 

... (local), ... (data), ... (assinatura) 
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Anexo III 

Lote  … 

(o concorrente deve identificar o lote a que apresenta proposta) 

 

PROPOSTA DE PREÇO 

[Identificação do representante legal do concorrente], na qualidade de [qualidade em que subscreve a 

declaração], com sede em [local da sede ou morada], depois de ter tomado conhecimento do processo 

com a referência 08/19.09 para a ------------------------------------------------------------------------- a que se refere o 

convite enviado em ___ / ___ / ___, obriga-se a executar contrato a celebrar, de harmonia com o disposto 

no Caderno de Encargos, nas condições técnicas propostas, pelo preço hora de ______________ [indicar 

preço por algarismos e por extenso], que não inclui Imposto sobre o Valor Acrescentado, e nos prazos 

definidos no Caderno de Encargos. 

 

Entidade Lote a que concorre Preço hora (€) Observações 

    

 

 

Local e data 

Assinatura  

 

 

 

 

 

 


