S.R. DA SAÚDE
Portaria n.º 768/2014 de 23 de Junho de 2014

Considerando que, nos termos do Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2010/A, de 15 de
fevereiro, e do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos
Públicos, com as adaptações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/A, de
28 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 15/2009/A, de 6 de agosto, a
SAUDAÇOR, S.A. iniciou um procedimento por concurso público, com publicação no Jornal
Oficial da União Europeia, para a celebração de contratos públicos de aprovisionamento
relativos ao fornecimento de campos cirúrgicos às Unidades de Saúde da Região Autónoma
dos Açores;
Considerando que, estando esse procedimento concluído, importa homologar os contratos de
aprovisionamento e, subsequentemente, divulgar as respetivas condições.
Manda o Governo Regional dos Açores, pelo Secretário Regional da Saúde, ao abrigo do
disposto na alínea d) do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma
dos Açores e no número 1 do artigo 5.º do Decreto Regulamentar Regional n.º 4/2010/A, de 15
de fevereiro:
1. São homologados os contratos públicos de aprovisionamento, de ora em diante
designados CPA, que estabelecem as condições de aprovisionamento com vista ao
fornecimento de campos cirúrgicos às Unidades de Saúde da Região Autónoma dos Açores
2. Os produtos, os fornecedores e os preços constam do anexo da presente portaria, da
qual faz parte integrante.
3. As instituições e serviços do Serviço Regional de Saúde só podem adquirir os bens
constantes do anexo da presente portaria ao abrigo dos CPA celebrados.
4. A presente portaria produz efeitos à data da sua publicação.
22 de maio de 2014. - O Secretário Regional da Saúde, Luis Mendes Cabral.
Anexo
Produto

Fornecedor

Campo cirúrgico,
buraco - 45x37,5 cm

sem

Campo cirúrgico,
buraco - 45x75 cm

sem

Campo cirúrgico,
buraco - 50x60 cm

sem

Campo cirúrgico,
buraco - 75x75 cm

sem

Marca [Referencia]

Preço unitário
[euros]

Hospimédica

Bastos Viegas [488-100]

0,1400€

Mölnlycke

Barrier [800430]

0,2100€

Mölnlycke

Barrier [906834]

0,3200€

Mölnlycke

Barrier [906834]

0,3200€

Campo cirúrgico,
buraco - 75x90 cm

sem

Campo cirúrgico,
buraco - 150x90 cm

sem

Mölnlycke

Barrier [800530]

0,4100€

Peixoto & Dâmaso

Vygon [30.10.120]

0,9400€

Campo
cirúrgico
esterilizado com janela 50x60 cm

Hospimédica

Bastos Viegas [488-252]

0,2300€

Campo
cirúrgico
esterilizado com janela 75x90 cm

Hospimédica

Bastos Viegas [488-253]

0,5200€

Campo
cirúrgico
esterilizado com janela 120x150 cm

Hospimédica

Bastos Viegas [488-277]

1,6000€

Campo
cirúrgico
autoadesivo - 75x75 cm

Mölnlycke

Barrier [706500]

0,5500€

Campo
cirúrgico
autoadesivo - 150x175 cm

Mölnlycke

Barrier [792200]

1,8900€

Campo
cirúrgico
sub-nadegueiro - 75x100
cm

Mölnlycke

Barrier [828900]

1,1900€

