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Considerando que: 

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, EPE, (CHTS) prossegue objetivos de excelência através de vários 

modelos de prestação de cuidados de saúde aos utentes, sempre com vista à garantia da equidade e 

universalidade do acesso, da assistência eficaz e eficiente e da promoção da qualidade e da excelência, com 

satisfação dos doentes e dos profissionais. 

Pretende-se: 

Estabelecer um protocolo de colaboração com as entidades selecionadas, que se rege pelas disposições 

seguintes e pela legislação aplicável:  

Cláusula 1.ª 
Entidade Adjudicante 

A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, 

EPE, (CHTS) (adiante designado CHTS), entidade adjudicante, sito na Avenida do Hospital Padre Américo, n.º 

210, Freguesia de Guilhufe, 4560-136 Penafiel. Telefone – 255 714 000; Correio eletrónico – 

administracao@chts.min-saude.pt., que convida a vossa Instituição a apresentar proposta para serviços de 

codificação. 

Cláusula 2.ª 

Objeto 

Através do presente procedimento pretende-se a contratação de serviços de codificação, até ao valor base 

de Eur 75.000,00 (setenta cinco mil euros) no agregado das necessidades. 

 
Cláusula 3.ª 

Procedimento de aquisição 

O presente convite é efetuado ao abrigo de Contratação Excluída, considerando o n.º 1 do art.º 6.º-A do 

CCP.  

Cláusula 4.ª 
Pedido de esclarecimentos 

1. Os pedidos de esclarecimento necessários à boa compreensão e interpretação do presente convite, 

caderno de encargos e respetivos anexos devem ser colocados via correio eletrónico: concursos@chts.min-

saude.pt, até ao primeiro terço do prazo para apresentação das propostas.  

2. Os esclarecimentos serão prestados pelo júri, até ao segundo terço do prazo para apresentação das 

propostas, sendo todos os convidados imediatamente notificados desse facto. 

 
Cláusula 5.ª 

Prazo e modo de apresentação de proposta 

As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentadas até às 17:00:00h do 10º 

(décimo) dia seguido após o envio do convite, por correio eletrónico para o seguinte endereço: 

concursos@chts.min-saude.pt. 
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As propostas terão um prazo de validade de 180 dias. 

A proposta e os documentos devem ser redigidos em língua portuguesa. 

 
Cláusula 6.ª 

Documentos exigidos 
1. As propostas devem, nos termos do disposto no artigo 57.º do Código dos Contratos Públicos, ser 

constituídas pelos seguintes documentos: 

a) Declaração do concorrente de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos, elaborada em 

conformidade com o modelo constante do Anexo I ao Convite do Procedimento; 

Declaração sob compromisso de honra em como é detentor (a) do curso de codificação clinica; 

b) Proposta que deverá incluir as seguintes referências obrigatórias da proposta:  

Na proposta o concorrente manifesta a sua vontade de contratar apresentando as condições em que se 

dispõe a fazê-lo, indicando obrigatoriamente os seguintes elementos em relação a cada posição, sem 

prejuízo de outros que possam ser exigidos em caderno de encargos.  

- Valor unitário por processo, indicado em algarismos e por extenso, prevalecendo em caso de divergência 

o expresso por extenso, com 2 (duas) casas decimais. Deve mencionar expressamente que ao preço total 

acresce o IVA, indicando o respetivo valor e a taxa legal aplicável; 

- Custo total para 2022, que deverá incluir o custo de todos os processos;  

-O valor deverá ser indicado em algarismos e por extenso, prevalecendo em caso de divergência o expresso 

por extenso, com 2 (duas) casas decimais. Deve mencionar expressamente que ao preço total acresce o IVA, 

indicando o respetivo valor e a taxa legal aplicável; 

2. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes legais.  

3. No caso de o preço proposto ser considerado anormalmente baixo, como tal definido no presente 

Convite, o concorrente terá que apresentar documentação que contenha os esclarecimentos justificativos, 

quando esse preço resulte, direta ou indiretamente, das peças do procedimento; 

4. Os documentos indicados podem ser redigidos em língua estrangeira, desde que acompanhados de 

tradução devidamente legalizada e em relação à qual o concorrente declara aceitar a prevalência, para 

todos os efeitos, sobre os respetivos originais.  

 
Cláusula 7.ª 
Quantidades  

1. As quantidades são estimadas para 12 (doze) meses e estão indicadas no anexo III. 

2. Não pode ser imputada qualquer responsabilidade ao CHTS pela não utilização da totalidade das 

quantidades estimadas. 

 

Cláusula 8ª 
Prazo  

1. O contrato tem a duração máxima de 12 (doze) meses a contar da data da sua entrada em vigor, sem 
renovação, expetavelmente de 01 janeiro a 31 de dezembro de 2022. 

2. Em caso de manifesto incumprimento das obrigações contratuais qualquer uma das partes poderá 

resolver o presente contrato garantindo um aviso com uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

 
Cláusula 9ª 

Documentação de habilitação 

1. O adjudicatário obriga-se a entregar toda a documentação necessária para a celebração do contrato, no 

prazo de 10 dias a contar da data de notificação de adjudicação, nomeadamente: 
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a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II - Modelo de declaração, a que se refere 

a alínea a) do no 1 do artigo 81º; 

b) Documentos comprovativos que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do 

Cláusula 55º do Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro; 

c) Fotocópia do Bilhete de Identidade do outorgante e respetiva morada; 

d) Fotocópia do nº de contribuinte ou do cartão de pessoa coletiva, conforme os casos; 

e) Certidão de registo comercial, onde conste a matrícula e todas as inscrições em vigor, nomeadamente 

a forma de obrigar. 

 

Cláusula 10.ª 

Alterações ao contrato 

1. O CHTS reserva-se o direito de reduzir ou ampliar o âmbito do fornecimento objeto do procedimento no 

decurso da execução do contrato, com fundamento em razões de aumento ou redução dos serviços a 

fornecer, alterações orgânicas ou qualquer outra alteração superveniente. 

2. Sempre que se verificar uma redução ou ampliação do âmbito do fornecimento, o CHTS comunicará tal 

facto ao fornecedor, solicitando que elabore a sua proposta em função dos serviços a fornecer, com base 

nos preços contratualizados e em vigor àquela data, sendo efetuada uma adenda ao contrato inicial a 

outorgar por ambas as partes. 

3. Das reduções ou ampliações que possam vir a surgir no decurso da execução contratual, sejam elas 

permanentes ou a título temporário, resultarão diminuições ou aumentos nos montantes contratados. 

 

 

Cláusula 11ª 

Rescisão do contrato 

1. O CHTS reserva-se no direito de rescindir o Contrato sempre que o Adjudicatário não tenha cumprido as 

suas obrigações contratuais nem sanada a sua atuação se, quando notificado desse facto, não o fizer dentro 

do prazo concedido para esse efeito. 

2. O exercício de direito de rescisão prevista no número anterior não afasta o direito do CHTS de vir a ser 

ressarcido dos prejuízos que lhe advenham da conduta do Adjudicatário. 

 

Cláusula 12ª 

Subcontratação, cedência da posição contratual 

1. 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. 

2. O cessionário proposto pelo Adjudicatário deve apresentar toda a documentação exigida associada às 

condições de qualificação do Caderno de Encargos. 

3. Para efeitos da autorização prevista no n.º 1, o CHTS deve apreciar, nomeadamente, se o cessionário não 

se encontra em nenhuma das situações previstas no Artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

4. A autorização da cessão da posição contratual depende do disposto no n.º 2 do Artigo 316.º do Código 

dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula 13ª 
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.  
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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 adjudicatário 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, bem como os seus trabalhadores ou colaboradores garantem a manutenção permanente 

de toda a informação obtida em resultado do contrato e sua execução, e comprometem-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. 

7. O Adjudicatário, bem como os seus trabalhadores ou colaboradores utilizam a informação considerada 

confidencial exclusivamente para os fins que figuram no contrato e no seu termo procedem à sua destruição 

integral. 

8. O Adjudicatário garante que todos os seus trabalhadores ou colaboradores tomam conhecimento desta 

Cláusula. 

Cláusula 14ª 
Revisão de preços 

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

 

Cláusula 15ª 
Representação 

1. O adjudicatário deverá informar, por escrito, ao CHTS, o representante coordenador para a prestação de 

serviços.  

2. A eventual substituição do referido representante deverá ser comunicada, por escrito, no prazo de 5 dias 

úteis a contar da mesma.  

 

Cláusula 16ª 

Alterações relativas ao adjudicatário 

O adjudicatário compromete-se a informar o CHTS, E.P.E., das alterações verificadas durante a execução do 

contrato e referentes: 

1. Aos poderes de representação no contrato a celebrar; 

2. Ao nome ou denominação social; 

3. Ao endereço ou sede social; 

4. A quaisquer outros fatos que alterem de modo significativo a sua situação. 

 

Cláusula 17ª 

Força Maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao adjudicatário, 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 adjudicatário, 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 adjudicatário 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.  

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afetadas 

pelo período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior. 

 

Cláusula 18ª  

Encargos gerais  

É da responsabilidade do fornecedor: 

a) O pagamento de quaisquer impostos, taxas, direitos de qualquer natureza ou outros encargos 

exigidos pelas autoridades competentes e relativos à execução do contrato nos territórios do país ou 

países do fornecedor, dos seus subcontratos ou de passagem de transportes; 

b) Obtenção de quaisquer autorizações e ao pagamento de quaisquer emolumentos exigidos pelas 

autoridades competentes relativamente ao cumprimento das obrigações que impendem sobre o 

fornecedor no âmbito do contrato; 

c) A realização de todas as diligências necessárias ou convenientes à obtenção de quaisquer licenças 

de exportação e de importação exigidas pelos países envolvidos na execução do contrato a esta 

respeitantes, bem como o pagamento das taxas ou demais encargos a que houver lugar; 

d) O pagamento de quaisquer despesas resultantes da prestação das cauções e seguros previstos no 

presente caderno de encargos. 

 

Cláusula 19ª  

Direitos de propriedade intelectual  

1. Correm integralmente por conta do fornecedor os encargos ou responsabilidade civil decorrentes da 

incorporação em qualquer dos bens objeto do contrato, ou da utilização nesses mesmos bens, de elementos 

de construção, de hardware, de software ou de outros que respeitem a quaisquer patentes, licenças, 

marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor conexos. 

2. Se o CHTS, EPE vier a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato ou na posterior utilização 

dos bens objeto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no número anterior, terá direito de regresso 

contra o fornecedor por quaisquer quantias pagas, seja a que título for. 

3. Os encargos e a responsabilidade perante terceiros decorrentes dos factos mencionados nos nºs 1 e 2 

não correm por conta do fornecedor se se demonstrar que os mesmos são imputáveis ao CHTS, EPE ou a 

terceiros que não sejam subcontratados. 
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4. O n.º 1 não é aplicável nas exclusões previstas no presente caderno de encargos e seus anexos, que dele 

fazem parte integrante. 

 

Cláusula 20ª  

Responsabilidade das partes 

Cada uma das partes deve cumprir pontualmente as obrigações emergentes do contrato e responde 

perante a outra por quaisquer danos que resultem do incumprimento ou do cumprimento defeituoso dessas 

obrigações, nos termos do caderno de Encargos e da lei, sem prejuízo do disposto na cláusula seguinte. 

 

Cláusula 21ª  

Resolução por parte do CHTS, E.P.E. 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o CHTS pode resolver o contrato, a 

título sancionatório, no caso de o adjudicatário violar, de forma grave ou reiterada, qualquer das obrigações 

que lhe incumbem, designadamente, nos seguintes casos: 

a) A prática dolosa ou culposa de atos que prejudiquem a qualidade e/ou normal adjudicatário; 

b) A falta de cumprimento em devido tempo, das suas obrigações contratuais; 

c) Não satisfação das especificações técnicas do fornecimento conforme legislação em vigor; e 

d) Não satisfação dos níveis de serviço e do fornecimento conforme expresso no caderno de 

encargos, proposta e no contrato. 

2. A resolução do contrato não prejudica o direito à indemnização que caiba à entidade adquirente nos 

termos gerais de direito. 

3. As entidades adquirentes poderão rescindir o contrato com os fornecedores quando houver 

incumprimento dos níveis de serviço e/ou fornecimento deficiente em quantidade ou qualidade dos 

produtos, em 3 encomendas consecutivas ou em 5 encomendas no período de contrato, sem prejuízo do 

direito de aplicação das sanções a que haja lugar. 

 

Cláusula 22ª 

Resolução por parte do adjudicatário 

1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o adjudicatário pode resolver o 

contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida há mais de 6 meses. 

2. O direito de resolução é exercido por via judicial. 

3. Nos termos previstos no número 1, o direito de resolução pode ser exercido mediante declaração enviada 

ao CHTS que produz efeitos 90 dias após a receção dessa declaração, salvo se este último cumprir as 

obrigações em atraso nesse prazo. 

4. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição dos 

fornecimentos já realizados pelo prestador, cessando, porém, todas as obrigações deste ao abrigo do 

contrato. 

 

Cláusula 23ª  

Seguros  

1. É da responsabilidade do fornecedor a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos de seguro 

de acidentes pessoais, nomeadamente, de quaisquer riscos de acidentes pessoais sofridos pelo seu pessoal 

ou por pessoal dos seus subcontratados, ou ainda por terceiros, até à entrega dos bens objeto do contrato 

ou após esta, desde que no contexto de ações no âmbito do contrato. 

2. O CHTS, EPE pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebração dos 

contratos de seguro referidos no número anterior. 
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Cláusula 24ª 

Diferendo e Litígios 

1. Os diferendos surgidos na fase de verificação, entre o adjudicatário e o CHTS, E.P.E. serão resolvidos nos 

seguintes termos: 

a) Sempre que o diferendo incida sobre aspetos qualitativos ou quantitativos no mesmo dia, a decisão 

compete de imediato à Direcção do Serviço de Instalações e Equipamentos. 

2. Os diferendos e litígios não resolvidos por negociação direta entre as partes, serão resolvidos 

judicialmente no Tribunal da Comarca de Penafiel, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 25ª  

Foro competente  

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

administrativo e fiscal de Penafiel, com expressa renúncia a qualquer outro. 

 

Cláusula 26ª  

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 Código dos Contratos Públicos, 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 27ª  

Contagem dos prazos 

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

 

Cláusula 28ª  

Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 
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ANEXO I – Modelo Declaração (artigo 59.º do CCP) 

 
Anexo I  

Modelo de declaração 
 

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 – Modelo Declaração (alínea a), do número 1 do artigo 81º do CCP) 

 

ANEXO II 

Modelo de declaração 

[a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º] 

 

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), adjudicatário(a) no procedimento de... (designação ou referência ao procedimento em causa), declara, 

sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 

do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos: 

2 — O declarante junta em anexo [ou indica ... como endereço do sítio da Internet onde podem ser consultados (3)] os 

documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), 

e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da 

adjudicação e constitui contra -ordenação 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 (10)]. 

 

 

 

 

(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) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso. 

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada». 

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 
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ANEXO III 

Lote X  

 

PROPOSTA DE PREÇO 

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

declaração] da [identificação da sociedade ou do agrupamento], com sede em [local da sede ou morada], 

depois de ter tomado conhecimento do Protocolo com a referência 08/20.2938 para a --------------------------

----------------------------------------------- a que se refere o convite enviado em ___ / ___ / ___, obriga-se a 

executar o protocolo a celebrar, de harmonia com o disposto no Caderno de Encargos, nas condições 

técnicas propostas, , que não inclui Imposto sobre o Valor Acrescentado, e nos prazos definidos no Caderno 

de Encargos. 

 

 

Entidade Lote Identificação corpo clinico Obs 

    

 

 

Local e data 

Assinatura  
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ANEXO III - Mapa de Quantidades, Parâmetros e Preços Base 

   

 

» Os profissionais a considerar pelos concorrentes tem obrigatoriamente (sob pena de exclusão) possuir formação em ICD10; 

» O CHTS reserva-se o direito de alterar as quantidades por tipo de episódio de acordo com as suas necessidades, não podendo, no entanto, exceder o valor 

do lote adjudicado; 

» Cada processo deve ser codificado até, no máximo, 30 dias após notificação do CHTS da disponibilização do mesmo para levantamento. 

Quantidade 

Estimada 

12M

Valor Base 

Area/Lote

Quantidade 

Estimada 

12M

Valor Base 

Area/Lote

Quantidade 

Estimada 

12M

Valor Base 

Area/Lote

Quantidade 

Estimada 

12M

Valor Base 

Area/Lote

Quantidade 

Estimada 

12M

Valor Base 

Area/Lote

Quantidade 

Estimada 

12M

Valor Base 

Area/Lote

Medicina 6,00 €       2600 15 600,00 € 3400 20 400,00 €  59 354,00 €      60 360,00 €     50 300,00 €     

Cirurgia 5,00 €       380 1 900,00 €     528 2 640,00 €     40 200,00 €      55 275,00 €     120 600,00 €     

Cirurgia Vascular 5,00 €       140 700,00 €     

Berçario 2,50 €       1890 4 725,00 €   

UCIP 6,50 €       32 208,00 €      10 65,00 €          4 26,00 €        18 117,00 €     

Pneumologia 6,00 €       240 1 440,00 €   30 180,00 €        20 120,00 €      22 132,00 €     20 120,00 €     

UCIP SU 6,00 €       52 312,00 €      20 120,00 €        10 60,00 €        16 96,00 €       

UCIC 6,50 €       50 325,00 €      5 32,50 €          

Nefrologia 6,00 €       20 120,00 €      60 360,00 €        40 240,00 €      

UHD 6,00 €       50 300,00 €      90 540,00 €        100 600,00 €      20 120,00 €     

UCA 2,50 €       188 470,00 €      700 1 750,00 €     201 502,50 €        140 350,00 €      40 100,00 €     130 325,00 €     

Obstetricia 5,00 €       2190 10 950,00 €  

Ginecologia 5,00 €       580 2 900,00 €     

Psiquiatria 4,00 €       80 320,00 €        504 2 016,00 €  20 80,00 €       

Ortopedia 5,00 €       20 100,00 €        240 1 200,00 €  20 100,00 €     131 655,00 €     

Cardiologia 6,00 €       40 240,00 €        89 534,00 €      120 720,00 €     

5122 23 500,00 € 3850 17 500,00 €  4484 25 500,00 €  1246 5 700,00 €  531 2 800,00 € 451 2 000,00 € 

Lote 6Lote 4 Lote 5

Totais

Àreas de Codificação
Valor Base 

Unitario

Lote 1 Lote 2 Lote 3


