CONVITE À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA NO ÂMBITO DE PROCEDIMENTO N.º ________
PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIDADE DE

_______________, NO CENTRO HOSPITALAR DO OESTE, E. P. E.

Nossa referência: ___________

Data: __/__/______
1. O Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E., (“CHOeste”), pessoa coletiva n.º 514993871, com sede
na Rua Diário de Notícias, 2500-176, número de telefone 262830300 e número de telefax
262834757, com o seguinte endereço eletrónico: ____________________________, convida
V/Exa. a apresentar proposta no âmbito do procedimento adotado para a celebração do
contrato de prestação de serviços médicos ESPECIALIDADE DE _____________________.
2. Informa-se que:
a) A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração do CHO, em
__/__/_____ no uso de competência própria;
b) Os esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças do
procedimento são da competência do Serviço de Aprovisionamento do CHOeste;
c) A aquisição dos presentes serviços é feita ao abrigo do Código CPV 85121200-5 Serviços de Medicina Especializada, nos termos e com os efeitos previstos no artigo 6.ºA, n.ºs 1 e 2, e Anexo IX, ambos do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, com as alterações efetuadas pelo Decreto-Lei
n.º 111-B/2017, de 31 de agosto;
d) É aplicável à execução do contrato a celebrar a Parte III do CCP.
3. Sob pena de exclusão, as propostas devem 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 presente Convite;
b) Documentos relativos à(s) pessoa (s) que assina(m) os contratos, incluindo cópia de
documento de identificação e morada pessoal ou profissional, e/ou procuração que o
confirme.
c) A proposta deve indicar os seguintes aspetos:
i. Preço unitário por hora proposto, indicado em algarismos, não incluindo IVA, e com
indicação da taxa aplicável sempre que o mesmo for devido.
d) Declaração sob compromisso de honra onde o médico prestador de serviços declare que
tem uma relação jurídica com uma instituição do SNS e que não foi dispensado, a seu
pedido, da prestação de trabalho extraordinário na referida instituição, tal como Modelo
constante do Anexo III (se aplicável).
e) Certificado passado pela ordem dos médicos, conforme modelo Anexo III.
f) Declaração, sob compromisso de honra, de que o médico prestador de serviço não se
encontra em qualquer das situações impeditivas previstas no Decreto-Lei n.º 89/2010, de
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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
supervenientemente qualquer destes impedimentos, conforme modelo Anexo III.
g) Declaração, sob compromisso de honra, de disponibilidade do médico para execução dos
serviços, conforme modelo Anexo III.
h) Documento comprovativo do objeto social da empresa que será obrigatoriamente de
prestação de serviços de cuidados de saúde ou médicos.
i) Documento com identificação completa do profissional, designadamente:
 Nome;
 Morada;
 Número de Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
 Nota curricular atualizada (incluindo habilitações académicas e profissionais e
experiência profissional);
 Cópia da Cédula Profissional;
 Cópia da Apólice de Seguro Profissional e designação da entidade seguradora.
 Documentos comprovativos, passados pelo estabelecimento ou estabelecimentos
do tempo de exercício de funções dos profissionais médicos.
 No caso de na ordem Jurídica do País de origem do concorrente não existir
documento idêntico ao especialmente requerido, pode o mesmo ser substituído por
declaração sob compromisso de honra feita pelo concorrente perante uma
autoridade judiciária ou administrativa, notário ou outra autoridade competente do
país de origem.
j) Certidão Permanente do concorrente ou qualquer outro documento que comprove os
poderes do representante que o assina.
4. As propostas e os documentos que a acompanhem devem ser assinados pelo concorrente.
a) A proposta deve ser apresentada pelo concorrente até às __,__ horas do dia
_/__/______.
b) A apresentação da proposta e dos documentos que a acompanham deverá ser realizada
exclusivamente de forma eletrónica, designadamente para o seguinte endereço:
_______________________________.
c) As propostas e todos os documentos que se lhe associarem, devem ser redigidas em
língua portuguesa e não podem conter emendas, rasuras ou alterações.
d) Não são admitidas propostas variantes.
e) Não são admitidas propostas parciais
f) É de 120 dias o prazo da obrigação da manutenção das propostas.
5. A proposta será adjudicada se cumprir todos os requisitos constantes das peças do
procedimento, designadamente, o preço máximo por hora, que o CHOeste está disposto a
pagar identificado no Caderno de Encargos, por referência ao número de horas indicado no
Caderno de Encargos.
6. O adjudicatário deve apresentar, no prazo de cinco dias a contar da notificação da adjudicação
os seguintes documentos:
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a) Declaração de que não se encontra em situação de impedimento, conforme Anexo II ao
Convite;
b) Certificado de registo criminal da pessoa singular, ou, quando aplicável, da pessoa coletiva
e dos titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou gerência;
c) Comprovativo da sua situação regularizada relativamente a contribuições para a
segurança social em Portugal, ou, se for o caso, no Estado em que sejam nacionais ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal;
d) Comprovativo da sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal
ou, se for o caso, no Estado de que sejam nacionais ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
7. Sempre que se verifique um facto que determine a caducidade da adjudicação, o Conselho de
Administração, ou o órgão em quem este tenha delegado essa competência, notificará o
prestador de serviços selecionado relativamente ao facto que ocorreu, fixando-lhe um prazo
de 5 (cinco) dias, para que este se pronuncie, por escrito, ao abrigo do direito de audiência
prévia.
8. Quando o facto a que se refere o número anterior se verifique por causa não imputável ao
prestador de serviços selecionado, o Conselho de Administração, ou o órgão em quem este
tenha delegado essa competência, em função das razões invocadas, notificará o mesmo para
a apresentação dos documentos em falta, fixando-lhe um prazo adicional de 5 (cinco) dias
para o efeito, sob pena de caducidade da adjudicação e a consequente não celebração do
contrato.
Com os melhores cumprimentos,

JUNTA: ANEXO I, II, III, IV, E CADERNO DE ENCARGOS
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ANEXO I
(a que se refere a alínea a) do ponto 3 do Convite)
MODELO DE DECLARAÇÃO
1
2
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.
3
2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):
4
5
a) ___
6
b) ___
7
8
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.
9
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.
10 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.
11 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.
12 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.
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... (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

ANEXO II
(a que se refere a alínea a) do ponto 8 do Convite)

Modelo de declaração
13 — ... (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:
14 — 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.
15 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica
a caducidade da adjudicação 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 (5)].
(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

Centro Hospitalar do Oeste (Unidade de Caldas da Rainha | Peniche | Torres Vedras)
Rua Diário de Notícias, 2500-176 Caldas da Rainha, PORTUGAL
TEL + 351 262 830 300 FAX + 351 262 880 579 EMAIL secretariado.ca@choeste.min-saude.pt www.choeste.min-saude.pt

Centro Hospitalar do Oeste (Unidade de Caldas da Rainha | Peniche | Torres Vedras)
Rua Diário de Notícias, 2500-176 Caldas da Rainha, PORTUGAL
TEL + 351 262 830 300 FAX + 351 262 880 579 EMAIL secretariado.ca@choeste.min-saude.pt www.choeste.min-saude.pt

ANEXO III
DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA
(celebração ou renovação de contrato de prestação de serviços médicos por pessoa singular ou
sociedade unipessoal)

(Nome completo do médico), com o nome profissional (nome profissional), titular do
Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade/Passaporte (eliminar o que não interessa) n.º
(….……………….…), residente em (….………………………………………………..), titular da cédula
profissional n.º (….……..…), com especialidade1 em (colocar a Especialidade médica, se
for o caso), abaixo assinado, no âmbito da celebração ou renovação de um contrato para
prestação de serviços médicos com o Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E., declara sob
compromisso de honra que:
i.

Detém/não detém (eliminar o que não interessa) vínculo celebrado com outra
entidade do Serviço Nacional de Saúde, mais concretamente com o (a)
(identificar a instituição do SNS com a qual está vinculado, se for o caso);

ii.

Não detém com o Centro Hospitalar do Oeste, E. P. E., qualquer relação de
trabalho subordinado;

iii.

Não está dispensado da realização de trabalho noturno e/ou serviço de urgência
(caso detenha vínculo com outra entidade do SNS);

iv.

A carga horária a assegurar, considerando a instituição onde está vinculado ou
outras eventuais prestações de serviços, deve garantir os intervalos de descanso
adequados a não prejudicar a segurança do doente e do profissional na prestação
de cuidados;

v.

Declara que não se encontra em qualquer das situações impeditivas previstas no
Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de julho (regime excecional de contratação de
médicos aposentados pelos serviços e estabelecimentos do Serviço Nacional de
Saúde);

vi.

Declara ainda que cumpre o disposto no Despacho n.º 5346/2017, de 19 de junho,
do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde (orientações gerais para a
celebração e/ou renovação de contratos em regime de prestação de serviços de
pessoal médico), comprometendo-se a fazer cessar a prestação de serviços caso
ocorra supervenientemente qualquer dos impedimentos previstos;

vii.

Declara também que se encontra disponível para, até ao limite das horas
contratadas, garantir a prestação de serviços médicos, durante a vigência do

1

Juntar o certificado emitido pela Ordem dos Médicos (cfr. Anexo IV).
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contrato, de acordo com a sua disponibilidade, integrando e articulando um
conjunto de disponibilidades que garantam o cumprimento integral da escala
semanal e mensal;
viii.

Mais declara que tomou conhecimento da obrigatoriedade do registo biométrico
de assiduidade2, sem o qual o pagamento do serviço pode não ser processado, e
aceita o valor/hora pelo qual será remunerado, nos limites previstos no Despacho
n.º 5346/2017, de 19 de junho, do Secretário de Estado da Saúde.

Data
(Nome do Médico e assinatura conforme o BI)

ANEXO IV

MODELO DE CERTIFICADO PASSADO PELA ORDEM DOS MÉDICOS

Nome da funcionária (o):----------------------------------------------------------------------------------------------------Cargo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da Secção Regional do -------- da Ordem dos Médicos:-----------------------------------------------------------------Certifica, em face do arquivo respetivo, que:---------------------------------------------------------------------------Nome do Médico:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Natural de:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Cfr. número 1 do Despacho n.º 9397/2017, de 25 de outubro, do Gabinete do Secretário de Estado da Saúde.
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está inscrito na Secção Regional do -----------da Ordem dos Médicos, é portador da cédula
profissional número ---------.
e encontra-se no gozo de todos os seus direitos estatuários:---------------------------------------------------------Mais certifica que o requerente está inscrito no Colégio da Especialidade de:-------------------------------------------------------------------------------------------Está habilitado a exercer medicina, com autonomia, em conformidade com o disposto
no n.º 2 do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 203/2004, de 18 de Agosto:--------------------------------------------------------------------------O presente certificado vai assinado e autenticado com o selo branco em uso nesta
Ordem.--------------------Data: ____/____/______.

A funcionária (o)

_______________________________
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