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EDITORIAL
O ano de 2018 começou com um
desafio nacional, no que diz respeito
à contratação pública, resultante da
entrada em vigor do Código dos
Contratos Públicos revisto, a 1 de
janeiro. Estas alterações, emanadas
de diretivas europeias, vêm introduzir vantagens, nomeadamente a
redução dos prazos de apresentação
de propostas, traduzindo-se em
celeridade e eficiência para o Estado.
Algumas das medidas alteradas são
significativamente positivas, como
a figura do gestor de contrato, que
passa a assumir uma importância
relevante, uma vez que acompanha
a execução dos contratos, e não
apenas a sua formação, ou o ajuste
direto, baixando exponencialmente
os valores. No caso de bens e
serviços passam de 75 mil euros
para 20 mil euros.
Pautando-se pela transparência e
boa gestão pública, esta revisão
ao Código dos Contratos Públicos
(CCP) contempla, também, as
parcerias para a inovação, um novo
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procedimento para a compra de
produtos e serviços inovadores, que
a SPMS, EPE encara como uma mais-valia.
Tendo como objetivos simplificar,
desburocratizar e flexibilizar os
procedimentos de formação de
contratos públicos, assim como
aumentar a eficiência da despesa
pública e facilitar o acesso aos
contratos públicos, esta é a revisão
mais profunda já feita ao CCP.
Em matéria de políticas e práticas
de contratação pública eletrónica,
Portugal é considerado um bom
exemplo a nível europeu, assegurando o reforço da transparência e
integridade nas compras públicas.
De facto, as plataformas de compras
eletrónicas representam ganhos
significativos numa economia
digital e global em que a exigência
é cada vez maior.
Neste contexto, a transformação
digital mantém-se como um desafio
para 2018, através da otimização

dos instrumentos tecnológicos desenvolvidos pela SPMS, EPE para a
área das compras. A título de exemplo, a nova versão da plataforma SIGAS (Sistema integrado de Gestão
das Aquisições), que irá implementar o ciclo integral da compra, tornando possível o acompanhamento
de todo o processo, desde que é feito um pedido de compra, até à sua
conclusão.
A desmaterialização de procedimentos, a implementação de melhorias
no sistema de informação e partilha, os procedimentos de agregação
centralizada de medicamentos, desenvolvidos pela SPMS e disponíveis
para consulta no site do catálogo
eletrónico, integram alguns dos objetivos para este ano.
Constituindo-se como uma parte
importante da economia nacional,
as compras públicas desempenham
um papel vital na estratégia de redução de despesa, com especial
destaque para a aquisição centralizada de bens e serviços transversais, mediante a celebração de instrumentos de contratação pública,
como os Acordos-Quadro (AQs).
Relativamente à agregação centralizada de medicamentos, os maiores
desafios para 2018 centram-se na
entrada de genéricos e biossimilares, especificações das instituições
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e correção de documentos, pedidos
de dispensa de obrigatoriedade de
aquisição ao abrigo da celebração
de AQs, guidelines e NOCs. Todas as
instituições do Serviço Nacional de
Saúde já estão inseridas na agregação centralizada de medicamentos.
Em 2017, a celebração de Acordos-Quadro foi fortemente alavancada,
refletindo-se num crescimento
expressivo da área transversal,
com 21 AQs em vigor e 13 em
tramitação. Devido à complexidade
de processos, propostas e peças
procedimentais, associada às alterações do CCP, os primeiros meses
de 2018 não são fáceis para instituições e empresas.
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Atenta ao contexto nacional, a
SPMS, EPE organiza um seminário,
em parceria com a Associação
Portuguesa dos Administradores
Hospitalares (APAH).
Agendado para dia 30 de janeiro em
Lisboa, no Auditório da Reitoria da
Universidade Nova de Lisboa, e 28 de
fevereiro no Auditório Prof. Doutor
Alexandre Moreira do Hospital de
Santo António do Centro Hospitalar
do Porto, este seminário pretende
esclarecer questões inerentes à revisão do Código.
A SPMS, EPE vai continuar a promover o debate na contratação pública
em 2018, com a finalidade de obter
as melhores soluções para as compras públicas na Saúde.

Notícias

NOTÍCIAS

NOTÍCIAS

SEMINÁRIO

Compras Públicas na Saúde

Código dos Contratos Públicos Revisto
A SPMS, EPE, em parceria com a
Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares (APAH),
promove o Seminário referente
ao “Código dos Contratos Públicos
Revisto”, que entrou em vigor no
dia 1 de janeiro 2018.
Com a finalidade de debater o novo
código, elaborado para simplificar,
desburocratizar e flexibilizar os
procedimentos de formação dos
contratos públicos, e tendo em
vista um aumento de eficiência
da despesa pública, o Seminário
terá lugar nos próximos dias 30
de janeiro - Auditório da Reitoria

da Universidade Nova de Lisboa,
e 28 de fevereiro, no – Auditório
Prof. Doutor Alexandre Moreira do
Hospital de Santo António do Centro
Hospitalar do Porto.
Assumindo um papel crucial na
contratação pública na área da
saúde, a SPMS, EPE elaborou a
versão do Código dos Contratos
Públicos Revisto, disponível no site,
em spms.min-saude.pt.
O programa já se encontra
disponível, tanto para Lisboa como
para o Porto, no site da SPMS. Pode
reservar o seu lugar no seminário
aqui.

V Seminário em 2018
Nos dias 4 e 5 de dezembro, de
2017, decorreu o IV Seminário de
Compras Públicas na Saúde, marcado pela participação de vários
peritos nacionais, em questões de
contratação pública, e convidados
internacionais que se centraram
em temas ligados ao European
Public eProcurement.

para esclarecer dúvidas e partilhar
diferentes visões e conhecimento.
Em 2018, o debate irá continuar
com o “V Seminário de Compras
Públicas na Saúde”.

No Auditório da Universidade Nova
de Lisboa, Artur Trindade Mimoso,
vogal do Conselho de Administração
da SPMS, falou, essencialmente,
sobre as alterações decorrentes do
Novo Código dos Contratos Públicos.
Henrique Martins, presidente do
Conselho de Administração, sublinhou o “trabalho notável dos
últimos anos”, desenvolvido pela
SPMS, e como a “compra pública é
estratégica e comprar para a Saúde
é comprar cuidados”, afirmando:
“Queremos ser claramente a melhor central de Compras na Europa”.
Com lotação esgotada e uma forte
adesão no acompanhamento por
livestreaming, o evento de 2017 foi
um caso de sucesso, que contribuiu
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NOTÍCIAS

Portugal
eHealth
Summit

NOTÍCIAS

2018

Entre os dias 21 e 23 de março,
Lisboa vai acolher “Portugal
eHealth Summit” na Altice Arena
– Sala Tejo. Evento promovido pela
SPMS, EPE, este ano espera-se um
número elevado de participantes,
à semelhança do que já aconteceu
na edição do ano passado.

ção Pública, empresas do setor
tecnológico, a indústria farmacêutica, startups, entre outras organizações, “Portugal eHealth Summit” é
um espaço que reúne tecnologia,
inovação e saúde com um objetivo
comum: alcançar as melhores soluções e respostas para o cidadão,

COMPRAS CENTRALIZADAS
Poupanças em 2017
Exposições, conferências e fóruns
irão integrar o debate alargado sobre
os diversos segmentos relacionados com o eHealth, tendo como
finalidade impulsionar, à escala
internacional, o posicionamento de
Portugal nesta área.
Envolvendo várias entidades de
Saúde, organismos da Administra8

o profissional e as entidades de
Saúde.
A participação de peritos nacionais
e internacionais enriquece o debate
e a partilha de experiências nos três
dias em que irá decorrer o evento.
Em breve, serão disponibilizadas mais
informações no site da SPMS.

A SPMS, EPE obteve, em 2017, uma poupança na ordem dos 145 milhões de euros com compras centralizadas na área da Saúde, desde
medicamentos a serviços.
O valor total de compras centralizadas feitas rondou os 985 milhões
de euros e o Ministério da Saúde conseguiu alcançar poupanças entre 13,5% a 15%.
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Formação da SPMS
com ferramentas digitais

Saúde, a Academia vai incrementar
a sua capacidade de resposta às necessidades formativas identificadas,
promovendo ações de formação no
Porto, em Coimbra e outros locais.
Pautando-se pela qualificação e inovação, a Academia de Formação

SPMS assume-se, cada vez mais,
como um eixo dinamizador da formação, contribuindo para melhorar
os conhecimentos e competências
dos profissionais do setor da Saúde.
Conheça o site da Academia SPMS
em: spms.min-saude.pt.

Novo Site da Academia SPMS e plataforma
Open Source de elearning - eSTUDO
Com o objetivo de desenvolver
ações de formação para todos os
profissionais do SNS e/ou organismos tutelados pelo Ministério
da Saúde, a SPMS, EPE lançou, no
dia 25 de janeiro, o site da Academia de Formação SPMS, EPE.
Em 2017, a Academia ultrapassou
as 20.000 horas de formação, nas
modalidades presencial e E-Learning (à distância), em diversas áreas do conhecimento. A plataforma
eStudo, desenvolvida pela SPMS,
EPE, com recurso a tecnologia Open
Source, é a ferramenta indispensável no apoio à realização das ações.
Dinâmico, apelativo e com uma
navegação fácil, o site representa
mais um meio de dinamizar a formação dos profissionais, que desenvolvem a sua atividade no setor
da Saúde centrando a informação
em quatro grandes áreas.
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A agenda para este ano já integra diversos cursos, destacando-se a 1.ª
edição do Curso de Especialização
para a Profissionalização do Comprador Público (Executive Program
Public Procurer), a realizar entre
março e junho, que irá abordar o regime da contratação pública, finanças públicas, economia, gestão,
liderança, comunicação, gestão
e trabalho de equipa, centrais de
compras, acordos-quadro, negociação, modelos de avaliação de
propostas, execução de contratos e workshop práticos da função
compra e negociação, e a 1ª edição
do Curso de Public Speaking, com o
objetivo de potenciar as competências de comunicação para grandes
públicos entre março e maio.
Em 2018, através de vários Protocolos de Cooperação com entidades do SNS e e de outros organismos da tutela do Ministério da

MAIS INFORMAÇÕES
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

Plasma Humano
Diálogo Concorrencial
Encontra-se concluído o processo do
Diálogo Concorrencial Fracionamento de
Plasma Humano, alcançando um volume
financeiro de cerca de 4.8 milhões de
euros.
A SPMS, EPE, em colaboração com o IPST,
IP, irá remeter o processo ao Tribunal de
Contas.

Informações Úteis

Programa Troca
de Seringas

No âmbito do ofício n.º 16457 de
28/11/2017, da Direção-Geral de
Saúde, foi aprovado por despacho

do Secretário de Estado Adjunto e
da Saúde que “A centralização da
compra dos componentes dos kits
disponíveis no Catálogo de Aprovisionamento Público do Ministério
da Saúde, bem como a aquisição
dos serviços necessários ao bom
funcionamento do Programa sejam
assegurados pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde”.
Face ao exposto encontram-se estes serviços a recolher a documentação necessária à abertura dos
procedimentos em apreço.
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Dispensa de
Obrigatoriedade
Aquisição de Medicamentos Biológicos
No âmbito do Despacho 1571B/2016, de 29 de janeiro e da
Circular Informativa Conjunta n.º
8/2016/ACSS/INFARMED/SPMS,
que determinam a aquisição centralizada das DCI´s de IMATINIB e
ETANERCEPT, entre outras, e tendo
em conta as orientações das Instituições de Saúde, foi solicitada a
Dispensa de Obrigatoriedade de

Aquisição ao Abrigo do(s) Contrato(s)
Público(s) de Aprovisionamento,
ao Secretário de Estado da Saúde,
para aquisição das referidas DCI´s.
Estas destinam-se a doentes em
continuidade de terapêutica.
Neste seguimento, e tendo sido
deferido o pedido de dispensa solicitado, encontram-se em tramitação
os procedimentos aquisitivos.

Agregação Centralizada
Saúde Reprodutiva | 2018
No âmbito da aquisição da agregação centralizada do Programa
Nacional de Saúde Reprodutiva
para 2018, foram desencadeados os processos aquisitivos, cujos
procedimentos já se encontram
concluídos.
O volume financeiro adjudicado
ascende a 5 milhões de euros.

Medicamentos | 2018
Em breve, o ponto de situação dos procedimentos de agregação centralizada para o ano de 2018 estará disponível no site do Catálogo para consulta,
de forma a melhorar o sistema de informação e partilha, bem como planeamento para 2018.

Acordos-Quadro
Revisão de Preços
No que se refere à categoria de medicamentos, e no âmbito dos AcordosQuadro em vigor, a SPMS, EPE está atenta à revisão anual de preços,
encontrando-se em análise os pedidos submetidos, de forma a manter a
lista de bens atualizada e disponível para as Instituições do SNS.
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Dezembro 2017 - Janeiro 2018
AQ 2017/9 – Derivados do Plasma
AQ 2017/65 – Medicamentos de Várias áreas Terapêuticas
AQ 2017/5 – Medicamentos Anti-Infeciosos
AQ 2017/50 – Medicação Antialérgica, vitaminas e sais minerais, medicamentos usados no tratamento de intoxicações e grupo 20.9

Em vigor
No presente momento estão
em vigor 73 Acordos-Quadro
de bens e serviços de saúde.
A lista de bens e serviços
inseridos em Acordo-Quadro
encontra-se disponível no site:
www.catalogo.min-saude.pt.

Acordos-Quadro
a decorrer

Acordo-Quadro para a prestação de Serviços
de Seguros de Acidentes de Trabalho na Saúde
Concurso público, com publicação no JOUE, para a celebração de Acordo-Quadro para a prestação de Serviços de Seguros de Acidentes de Trabalho na Saúde.
O Acordo-Quadro encontra-se dividido em 3 lotes:
Lote 1 – Serviços no âmbito do seguro de acidentes de trabalho prestados até 1.000 trabalhadores;
Lote 2 – Serviços no âmbito do seguro de acidentes de trabalho prestados entre 1.001 e 4.999 trabalhadores;
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Lote 3 – Serviços no âmbito do seguro de acidentes de trabalho prestados a 5.000 ou mais trabalhadores.
A data limite para apresentação de candidaturas é dia 12 de fevereiro.

Acordo-Quadro para a prestação
de Serviços de Dispensores de Água
Concurso público, com publicação no JOUE, para a celebração de AcordoQuadro para a prestação de Serviços de Dispensores de Água.
O Acordo-Quadro encontra-se dividido em 4 lotes:
Lote 1 - Serviços de dispensadores de água - Torre de filtragem
(standard)
Lote 2 - Serviços de dispensadores de água – Torre de filtragem - avançada
Lote 3 - Serviços de dispensadores de água – Máquinas de garrafão
Lote 4 - Serviços de dispensadores de água agregado - Torres de filtragem
(standard e/ou avançada) e máquinas de garrafão.
O dia 30 de janeiro é a data limite para apresentação de candidaturas.

Acordo-Quadro para a prestação
de Serviços de Auditorias Financeiras
Concurso público, com publicação no JOUE, para a celebração de AcordoQuadro para a prestação de Serviços de Auditorias Financeiras.
O Acordo-Quadro encontra-se dividido em 8 lotes:
Lote 1 - Território nacional
Lote 2 - Administrações Regionais de Saúde
Lote 3 - Região Norte
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Lote 4 - Região Centro
Lote 5 - Região de Lisboa e Vale do Tejo
Lote 6 - Região do Alentejo e Algarve
Lote 7 - Região Autónoma da Madeira
Lote 8 - Região Autónoma dos Açores
A data limite para apresentação de candidaturas é dia 30 de janeiro.

INFORMAÇÕES ÚTEIS

www.spms.min-saude.pt a partir de 27 de janeiro de 2018.
Interessados
A SPMS, EPE considera interessados na presente consulta preliminar ao mercado todos os cidadãos, as empresas e as associações do setor, cem como
as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) as Entidades do Ministério
da Saúde.

Consulta Perliminar ao Mercado

Participação

RFI nº 01 | 2018 | SPMS – Acordo-Quadro para prestação
de Serviços Financeiros Desmaterializados e de Serviços
de Gestão de Cobranças na área da saúde

A participação está aberta a todos os interessados que apresentem opinião
e contributos, por escrito, até dia 11 de fevereiro de 2018, através do endereço de correio eletrónico: compras.transversais@spms.min-saude.pt.

A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS) promove uma
consulta preliminar ao mercado no âmbito dos trabalhos preparatórios de
lançamento de concurso publico com publicação no JOUE para a celebração
de Acordo Quadro de prestação de Serviços Financeiros Desmaterializados e
de Serviços de Gestão de Cobranças na área da saúde.

Esta informação é disponibilizada no Jornal Expresso, na sua edição do fim
de semana de 27 e 28 de janeiro de 2018.

Objetivos
Envolver os interessados no processo de preparação do acordo quadro;
Estimular a participação dos stakeholders na preparação do procedimento, esperando sugestões tanto de fornecedores como das instituições de
saúde relativos à proposta para o desenvolvimento do modelo concetual
e formação do acordo quadro;
Identificar os principais constrangimentos e procurar as melhores soluções
para que o projetado Acordo Quadro sirva as Instituições Nacionais de
Saúde e facilite os processos de aquisição dos serviços de Serviços Financeiros Desmaterializados e de Serviços de Gestão de Cobranças na área
da saúde.
Âmbito
Os temas sujeitos à RFI são os que constam do documento disponível em
18
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LEGISLAÇÃO

Dezembro 2017
04.12.2017

CONCURSOS PÚBLICOS

Anúncio de procedimento n.º 10009/2017 - Diário da República n.º
232/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de manutenção corretiva e evolutiva do sistema de
informação de BenefÍcios Adicionais de Saúde (BAS) e do Sistema de Suporte à
Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) (20170498).
Anúncio de procedimento n.º 10010/2017 - Diário da República n.º
232/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Legislação
Legislação com relevância para a SPMS no âmbito
da Contratação Pública

(DCPI) Aquisição de Serviços de Consultadoria na Área de Auditoria (20170501).
Anúncio de procedimento n.º 10011/2017 - Diário da República n.º
232/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2017/120 - Concurso público internacional para aquisição centralizada de
Sistemas de Cardioversores e Desfibrilhadores Implantáveis para o Hospital Garcia
de Horta, EPE.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1859/2017 - Diário da República n.º
232/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de Serviços de Gestão Operacional para o Centro de Suporte
(20170497).
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1860/2017 - Diário da República n.º
232/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Prestação de Serviços de Higiene e Limpeza, com
Fornecimento de Consumíveis de Casa de Banho, para o Centro Hospitalar do
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Baixo Vouga, E.P.E., Unidade Local de Saúde do Nordeste, E.P.E. e Unidade Local
de Saúde do Norte Alentejano, EPE.

07.12.2017
Anúncio de procedimento n.º 10175/2017 - Diário da República n.º
235/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2017/64 - Acordo Quadro para fornecimento de Medicamentos Diversos, às
Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.
Anúncio de procedimento n.º10176/2017 - Diário da República n.º
235/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2017/209 - Acordo quadro para fornecimento de Equipamentos de saúde
oral para as Unidades Dentárias das Instituições e Serviços do Serviço Nacional
de Saúde.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1874/2017 - Diário da República n.º
235/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de manutenção de equipamento Oracle (20170409)

11.12.2017
Anúncio de procedimento n.º10203/2017 - Diário da República n.º
236/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

(DCPI)Aquisição de serviços de evolução e manutenção das aplicações mobile
MySNS (20170548)
Anúncio de procedimento n.º 10204/2017 - Diário da República n.º
236/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para aquisição de serviços de Manutenção ao Hardware
(Servidores, Firewalls e Switches) para o Instituto Português do Sangue e da
Transplantação, I.P.
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12.12.2017
Anúncio de procedimento n.º 10270/2017 - Diário da República n.º
237/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Fornecimento de serviços de alimentação a doentes e pessoal do Centro Hospitalar
do Barreiro Montijo, EPE.
Anúncio de procedimento n.º 10271/2017 - Diário da República n.º
237/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo Quadro
para a prestação de Serviços de Inquéritos de satisfação na Saúde.
Anúncio de procedimento n.º 10272/2017 - Diário da República n.º
237/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo Quadro
para a prestação de Serviços de Telemedicina.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1889/2017 - Diário da República n.º
237/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2017/100 - Procedimento de contratação tendente à celebração de acordo
quadro para a área de saúde com vista à prestação de Serviços de Cuidados
Respiratórios Domiciliários
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1890/2017 - Diário da República n.º
237/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público para aquisição de consumíveis de impressão para Entidades
Públicas Empresariais do Ministério da Saúde.
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13.12.2017
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1898/2017 - Diário da República n.º
238/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

LEGISLAÇÃO

14.12.2017
Anúncio de procedimento n.º 10416/2017 - Diário da República n.º
239/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

CP 2017/67 - Medicamentos para a Hepatite C crónica.

Concurso público internacional para aquisição centralizada de medicamentos para as
instituições do serviço nacional de saúde.

Declaração de retificação de anúncio n.º 316/2017 - Diário da República n.º
238/2017, Série II

Anúncio de procedimento n.º 10432/2017 - Diário da República n.º
239/2017, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

CP 2017/223 - Acordo quadro para fornecimento de Agulhas às Instituições e
Serviços do Serviço Nacional de Saúde.

ATOS PUBLICADOS
Portaria n.º 466/2017 - Diário da República n.º 238/2017, Série II
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde

Autoriza a Direção-Geral da Saúde a assumir um encargo plurianual até ao
montante de 2.080.000,00 EUR acrescido de IVA à taxa legal em vigor, referente
à operacionalização da gestão do Programa Troca de Seringas «Diz não a uma
seringa em segunda mão».
Portaria n.º 467/2017 - Diário da República n.º 238/2017, Série II
Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde

Autoriza o Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E., a assumir um encargo
até ao montante de 800.100,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de serviços de recolha, distribuição, lavagem, tratamento e
locação de roupa e fardamento.
Portaria n.º 468/2017 - Diário da República n.º 238/2017, Série II

SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

Concurso Publico para aquisição de 15 Quiosques/Soluções de Gestão de Atendimento
para a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.
Anúncio de procedimento n.º 10434/2017 - Diário da República n.º
239/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

Concurso Público para Aquisição de Renovação do Contrato de Suporte e Assistência
Técnica aos 234 Servidores (ACES e Centro de dados) da Administração Regional de
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, EPE.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1902/2017 - Diário da República n.º
239/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

Concurso para aquisição centralizada de sistemas de stents coronários para o Hospital
Garcia de Horta, EPE.
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1903/2017 - Diário da República n.º
239/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados Do Ministério Da Saúde, E. P. E.

CP 2017/118 - Concurso para aquisição centralizada de medicamentos para 2018
para as instituições do serviço nacional de saúde.

ATOS PUBLICADOS
Portaria n.º 371/2017 - Diário da República n.º 239/2017, Série I

Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do Orçamento e da Saúde

Autoriza o Centro Hospitalar de Lisboa Central, E. P. E., a assumir um encargo
plurianual até ao montante de 214.334,04 EUR, a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, referente à aquisição de serviço móvel terrestre.
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Estabelece os modelos de anúncio aplicáveis aos procedimentos pré-contratuais
previstos no Código dos Contratos Públicos.
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15.12.2017
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1910/2017 - Diário da República n.º
240/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de combustíveis em postos públicos de abastecimento para
viaturas da SPMS, EPE (20170424)
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1911/2017 - Diário da República n.º
240/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI)Aquisição de serviços de evolução e manutenção das aplicações mobile
MySNS (20170548)

19.12.2017
Anúncio de concurso urgente n.º 299/2017 - Diário da República n.º
242/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços para desenvolvimentos do Voucher Acesso Integrado
(VAI) (20170515)

20.12.2017
Anúncio de procedimento n.º 10620/2017 - Diário da República n.º
243/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços para definição de modelo conceptual,
acompanhamento e apoio à elaboração de novos acordos quadro (20170537).
Anúncio de procedimento n.º 10621/2017 - Diário da República n.º
243/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo Quadro
para a prestação de Serviços de Auditoria e Certificação de SI na área da Saúde.
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Anúncio de procedimento n.º 10626/2017 - Diário da República n.º
243/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso Público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo Quadro
para aquisição de leitores de cartão e webcams na área da saúde.

21.12.2017
Anúncio de procedimento n.º 10697/2017 - Diário da República n.º
244/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo Quadro
para a prestação de serviços de dispensadores de água.
Anúncio de procedimento n.º 10698/2017 - Diário da República n.º
244/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Concurso público com publicação no JOUE para a celebração de Acordo Quadro
para a prestação de Serviços de Auditorias Financeiras.
Anúncio de procedimento n.º 10700/2017 - Diário da República n.º
244/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços para desenvolvimentos do Voucher de Acesso
Integrado (VAI) (20170520)
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1951/2017 - Diário da República n.º
244/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços de manutenção corretiva e evolutiva do sistema de
informação de Benefícios Adicionais de Saúde (BAS) e do Sistema de Suporte à
Rede Nacional de Cuidados Continuados (RNCCI) (20170498).
Aviso de prorrogação de prazo n.º 1952/2017 - Diário da República n.º
244/2017, Série II
SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Aquisição e implementação de um sistema de arquivo de imagens médicas,
visualizador universal e portal de prescrição de MCDT’S para o Centro Hospitalar
do Oeste, EPE.
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27.12.2017

LEGISLAÇÃO

28.12.2017

Anúncio de procedimento n.º 10869/2017 - Diário da República n.º
247/2017, Série II

Anúncio de procedimento n.º 10952/2017 - Diário da República n.º
248/2017, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

(DCPI) Aquisição de serviços especializados para as aplicações da SPMS - SGES
(sistema de gestão de entidades da saúde) e RENTEV (registo nacional do
testamento vital) (20170511).

CP 2017/70 - Acordo Quadro para fornecimento de Sistemas Fechados de Colheita
de Sangue e de Urina às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.

ATOS PUBLICADOS

Anúncio de procedimento n.º 10953/2017 - Diário da República n.º
248/2017, Série II

Portaria n.º 490/2017 - Diário da República n.º 247/2017, Série II

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado

CP 2017/207: Acordo Quadro para fornecimento de coletores para realização de
Testes Imunoquímicos de pesquisa de sangue oculto nas fezes para Rastreio do
Cancro do Cólon e Reto às Instituições e Serviços do Serviço Nacional de Saúde.

da Saúde

Autoriza o Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil, E. P. E.,
a assumir um encargo plurianual até ao montante de 903.825,00 EUR, a que
acresce IVA à taxa legal em vigor, referente à aquisição de serviços de recolha e
tratamento de resíduos com perigosidade.

Anúncio de procedimento n.º 10956/2017 - Diário da República n.º
248/2017, Série II

Portaria n.º 491/2017 - Diário da República n.º 247/2017, Série II

(DCPI) Aquisição de solução de printing em regime de outsourcing para a SPMS
(20170547).

Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.

29.12.2017

da Saúde

Autoriza a Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, E. P. E., a assumir um
encargo até ao montante de 295 413,96 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em
vigor, referente à aquisição de serviços de vigilância e segurança humana.

Portaria n.º 495/2017 - Diário da República n.º 249/2017, Série II

Portaria n.º 492/2017 - Diário da República n.º 247/2017, Série II

Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado

ATOS PUBLICADOS

da Saúde
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado
da Saúde

Autoriza a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, E. P. E., a assumir um encargo
plurianual até ao montante de 208 593,10 EUR, a que acresce IVA à taxa legal
em vigor, referente à aquisição de serviços de telecomunicações de voz e dados,
fixos e móveis.
28

Autoriza a Administração Regional de Saúde do Norte, I. P., a assumir um encargo
até ao montante de 339.650,41 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de serviços especializados de instalação, parametrização e
ajustamentos decorrentes das ações de revisão e controlo de add-on específicos
da área da qualidade e gestão documental, no âmbito do projeto «Sistema de
Gestão Documental dos CSP - ARS Norte» (G-DocCSP).
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Portaria n.º 496/2017 - Diário da República n.º 249/2017, Série II
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado
da Saúde

Autoriza o Hospital Distrital da Figueira da Foz, E. P. E., a assumir um encargo
até ao montante de 735.383,60 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de serviços para fornecimento de refeições confecionadas.
Portaria n.º 497/2017 - Diário da República n.º 249/2017, Série II12-29
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado
da Saúde

Autoriza o Centro Hospitalar do Baixo Vouga, E. P. E., a assumir um encargo até
ao montante de 1.187.000,00 EUR, a que acresce IVA à taxa legal em vigor,
referente à aquisição de serviços de alimentação.
Portaria n.º 498/2017 - Diário da República n.º 249/2017, Série II
Finanças e Saúde - Gabinetes do Secretário de Estado do Orçamento e da Secretária de Estado
da Saúde

Autoriza o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, E. P. E., a assumir um
encargo plurianual até ao montante de 8.678.891,25 EUR, acrescido de IVA à
taxa legal em vigor, referente à aquisição de serviços de higiene e limpeza.

www.comprasnasaude.pt | www.catalogo.min-saude.pt
30

