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CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL Nº 1100820 

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DERIVADOS DO PLASMA RESULTANTES DE PROCESSO DE 

FRACIONAMENTO DE PLASMA HUMANO EXCLUSIVAMENTE PORTUGUÊS 

ESCLARECIMENTOS DAS PEÇAS Nº 02 

Na sequência da apresentação de pedido de esclarecimentos às peças do presente 
procedimento por parte dos interessados e nos termos do art.º 50º do CCP, procede-se aos 
seguintes esclarecimentos: 

Entidade interessada: Kedrion Portugal, Lda. 

QUESTÃO 1: Prazos para Apresentação de Proposta: 

Refere a Plataforma que o prazo para apresentação das propostas é dia 01/06/2020 

No entanto no Artigo 8º/1 do programa do concurso, é referido que as propostas podem ser 
apresentadas até às 18h do 30º dia a contar da publicação do procedimento. 

Uma vez que o procedimento foi publicado na plataforma no dia 05/05/20 às 17:05, o prazo para 
a entrega das propostas deveria ser 04/06/2020, ou seja o 30º dia, e não 01/06/2020 (27º dia). 

ESCLARECIMENTO 1: Nos termos do nº 1 do artº 136º do CCP, o prazo mínimo para apresentação das 
propostas é de 30 dias a contar da data de envio do anúncio ao Serviço das Publicações 
Oficiais da União Europeia. 

Considera-se a data de envio, o dia onde ocorre o acto de pagamento do anúncio, pelo 
que iniciando-se a sua contagem no dia seguinte, esse prazo tinha o seu término no dia 
30 de maio de 2020, pelas 18:00 horas. 

Atendendo que essa data assenta num sábado, o prazo foi estendido para o dia útil 
imediatamente a seguir. 

No entanto, e por questões de justeza, entende este Instituto proceder à dilatação 
desse prazo, pelo facto que o início da sua contagem ter corrido 3 dias não uteis, 
entende o IPST conceder mais 2 dias para apresentação de proposta. 

Assim, ir-se-á proceder ao pedido publicação dos anúncios da prorrogação do prazo, 
passando a data limite para apresentação de propostas no dia 03 de junho de 2010, às 
18:00 horas. 

(RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS – Para decisão superior) 

-------------------------------- 

QUESTÃO 2: Prazos Limite para Receção de Esclarecimentos e Erros e Omissões: 

Refere a Plataforma que o prazo limite para receção de esclarecimentos e erros e omissões é dia 
11/05/2020. 

No entanto, considerando os 27 dias que estão a dar para apresentação da proposta, e segundo 
o Artigo 5º do Caderno de Encargos, os esclarecimentos devem ser solicitados até às 18h do dia 
em que termina o primeiro terço. Ora, no caso da proposta ter de ser apresentada em 27dias, 
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1/3 são 9 dias, pelo que o prazo para pedido de esclarecimentos deverá ser 14/05/2020 e não 
11/05/2020, conforme estipulado na plataforma. 

No entanto, como consideramos haver um lapso no prazo para entrega das propostas, e no 
nosso entendimento a proposta deve ser apresentada até dia 04/06/2020, nesse caso o prazo 
para o pedido de esclarecimento não deverá ser nem 11/5/20, nem 14/5/20, mas sim 
15/05/2020. 

ESCLARECIMENTO 2: Resposta prestada na Questão nº 1. 

Entidade interessada: Octapharma-Produtos Farmacêuticos, Lda. 

Nos termos do disposto nas peças processuais do Concurso Público N.º 1100820, vimos apresentar a V. Exas. os 
seguintes pedidos de esclarecimentos, que agradecemos nos sejam respondidos a fim de permitir a total 
compreensão das peças processuais e a apresentação da proposta nos termos, e pela forma, legal e 
regularmente prevista. 

QUESTÃO 3: 1.1 Refere a alínea j) do n.º 1 do artigo 12º do Programa do Procedimento (PP) que são excluídas 
as propostas cuja análise revele que os documentos que a constituem não estejam redigidos em 
língua portuguesa. Tratando-se de um Concurso Público Internacional que pela natureza de 
alguns dos documentos necessários à apresentação da proposta os mesmos poderão estar 
redigidos noutra língua, como a língua inglesa por exemplo, aceita o Exmo. Júri que documentos 
que não estejam redigidos em português sejam entregues acompanhados da respetiva tradução? 
Em caso afirmativo é necessário que tal tradução deva ser legalizada? 

1.2 Também o artigo 17º do PP relativo aos documentos de habilitação menciona que os 
documentos devem ser redigidos em língua portuguesa. 

Aceita o Exmo. Júri que também estes documentos, quando não emitidos em língua portuguesa, 
sejam entregues acompanhados da respetiva tradução? 

Se sim, devem também estes documentos ser sujeitos a tradução legalizada ou é suficiente 
tradução simples? 

1.3 Confirma o Exmo. Júri que o concorrente pode apresentar quaisquer documentos em língua 
estrangeira desde que devidamente traduzidos para língua portuguesa, não sendo a sua proposta 
objeto de exclusão? 

Se não for este o entendimento do Exmo. Júri, fará o favor de esclarecer como deve um 
concorrente estrangeiro proceder para preencher este requisito da alínea j) do n.º 1 do artigo 
12º do PP, se por definição todos os seus documentos legais oficiais, como por exemplo certidões 
de registo comercial, estão redigidos na língua do correspondente país? 

ESCLARECIMENTO 3: O concorrente pode apresentar documentos em língua estrangeira. No entanto, sob 
pena de exclusão da proposta, todos os documentos redigidos em língua estrangeira 
devem ser acompanhados da respectiva tradução para português devidamente 
legalizada. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 4: Consta dos anexos disponibilizados na Vortal documento em XML relativo ao DEUCP embora o 
mesmo não seja solicitado nas peças processuais. 

Queira o Exmo. Júri indicar se o DEUCP deve ser preenchido e enviado e se sim: 
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2.1 Em caso de apresentação de proposta por agrupamento, de que forma deve o agrupamento 
proceder ao preenchimento do DEUCP, nomeadamente no que respeita à entidade/ operador 
económico a ser aí identificado. 

2.2.Confirma o Exmo. Júri que a apresentação do DEUCP preenchido em formato PDF e 
devidamente assinado eletronicamente é o suficiente para cumprir o previsto no que ao DEUCP 
diz respeito não sendo a entrega em formato XML necessária? Caso o formato XML seja 
obrigatório queira o Exmo. Júri indicar como poderemos proceder à sua assinatura eletrónica 
necessária em todos os documentos submetidos em plataforma eletrónica dado este tipo de 
ficheiro não o permitir. 

ESCLARECIMENTO 4: A apresentação do DEUCP encontra-se prevista no nº 1 do Artº 6º do Programa do 
Concurso, onde refere “Anexo I”. 

2.1 Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, O DEUCP 
deve ser assinado pelo representante comum dos membros que o integram, caso em 
que devem ser juntos à proposta os instrumentos de mandato emitidos por cada um 
dos seus membros ou, não existindo representante comum, devem ser assinados por 
todos os seus membros ou respetivos representantes. 

2.2  É suficiente a apresentação do DEUCP em formato PDF. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 5: A Octapharma tem intenção de se apresentar a concurso em consórcio, na modalidade requerida 
de Consórcio Externo, através de duas empresas do Grupo Octapharma: 

a) A empresa portuguesa Octapharma – Produtos Farmacêuticos Lda., que é titular de um alvará 
de distribuição por grosso de medicamentos no nosso país, e que aqui comercializa os 
medicamentos; 

b) A empresa Octapharma AG (casa Mãe), que é uma sociedade de Direito Suiço, e que detém, 
aliás, a 100%, a subsidiária Portuguesa e as demais subsidiárias do Grupo Octapharma, onde se 
inclui a subsidiária Austríaca Octapharma Pharmazeutika Produktionsgesellschaft m.b.H., 
responsável pela fábrica de Viena, onde os serviços de fracionamento do plasma, se adjudicados, 
serão prestados. 

Existem alguns documentos requeridos no artigo 6º do PP em relação aos quais a sua forma de 
apresentação ao concurso apenas fez sentido para Sociedades de Direito Português, ou 
Sociedades que tenham actividade económica em Portugal, e não também para as demais. 

3.1. Confirma o Exmo. Júri o entendimento de que, quanto à alínea c) do nº 1 do artigo 6º do PP, 
apenas é exigido o “acesso para consulta da situação regularizada da taxa sobre comercialização 
de medicamentos” às empresas que comercializam medicamentos em Portugal, como é o caso 
da Octapharma Portugal, e não também às empresas que os não comercializam, como é o caso 
da Octapharma AG, que por não comercializarem medicamentos no nosso país não pagam 
qualquer taxa de medicamentos e, portanto, não podem disponibilizar qualquer acesso para 
consulta quanto a tal taxa. 

3.2. Ou entende o Exmo. Júri que, para empresas que não têm actividade em Portugal, é 
suficiente, para preencher o requisito da alínea c) do nº 1 do artigo 6º do PP, uma declaração do 
próprio concorrente declarando isso mesmo? 

Em alternativa, dirá o Exmo. Júri qual é a forma de cumprir este requisito do PP por empresas 
que não têm qualquer actividade de comercialização de medicamentos. 
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3.3. A alínea d) do nº 1 do artigo 6º do PP prevê que as empresas concorrentes devem apresentar 
“certidão permanente actualizada” do seu registo comercial. Existem várias jurisdições onde há 
certidões, e actualizadas, mas sem o “código de certidão permanente” que garante acesso 
permanente à certidão (e a torna “permanente”), o que é uma funcionalidade do registo 
comercial português, mas não de outros registos. 

Pergunta-se se, quanto a sociedades não-nacionais, é admitida, em cumprimento da alínea d) do 
nº 1 do artigo 6º do PP, uma certidão ou extracto do seu registo comercial do país em causa, sem 
necessidade da menção ou da funcionalidade de “permanente”. 

3.4 Idem, quanto a igual previsão da alínea e) do nº 1 do artigo 17º do PP? 

3.5.Em alternativa, dirá o Exmo. Júri qual é a forma de cumprir 

a) este requisito da alínea d) do nº 1 do artigo 6º do PP por empresas sediadas em jurisdições em 
que não existe esta funcionalidade de ”permanente”, 

b) e o requisito da alínea e) do nº 1 do artigo 17º do PP que prevê a entrega de uma certidão do 
RNPC, entidade que não emite certidões quanto a empresas estrangeiras registadas noutras 
jurisdições, devendo ler-se nesse caso o registo comercial dessa jurisdição. 

ESCLARECIMENTO 5: Conforma-se o entendimento 3.1 

Relativamente a 3.2. e 3.3. veja-se resposta a 3.1 

3.3. Sim, desde que os documentos em causa sejam apresentados em língua 
estrangeira e devidamente traduzidos para português, mediante tradução legalizada. 

3.4. Sim, desde que os documentos em causa sejam apresentados em língua 
estrangeira e devidamente traduzidos para português, mediante tradução legalizada. 

3.5 Ver respostas 3.3 e 3.4. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 6: O Programa do Procedimento (PP) prevê no artigo 9º, que se os concorrentes se apresentarem 
em agrupamento, o deverão fazer na modalidade jurídica de consórcio externo, com 
responsabilidade solidária, norma igualmente prevista na cláusula 34ª do CE. E prevê igualmente, 
a alínea a) do nº 3 do artigo 6º do PP, que as propostas devem ser constituídas pelo respetivo 
acordo de constituição do agrupamento. 

Este é o regime típico e normal, e que tem vindo a ser seguido em muitos anteriores 
procedimentos, e que prevê que os concorrentes nesta fase do concurso devem apenas juntar a 
minuta do Contrato de Consórcio que, em caso de vencimento, irão assinar; não fazendo sentido 
que todos os agrupamentos de concorrentes constituam consórcios na fase de apresentação das 
propostas, pois só um agrupamento vai ser adjudicatário, e só faz sentido pedir a formalização do 
consórcio ao agrupamento vencedor. 

É por esta razão que é comumente entendido que a formalização do Consórcio ocorre 
necessariamente na fase da celebração do contrato, e não antes, e é o que expressamente 
consta do nº 4 do artigo 54º do Código dos Contratos Públicos. 

Contudo, o nº 3 do artigo 6º do mesmo PP prevê que as propostas devam ser constituídas (entre 
outros) pelo “Acordo de constituição do agrupamento” e “subscrito pelos representantes legais 
das empresas com poderes para o outorgar”. 

Pergunta-se: 
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O acordo de constituição do agrupamento previsto neste nº 3 do artigo 6º do PP é, como 
parecerá em razão do considerado supra, apenas a minuta do acordo de constituição, ou é já o 
acordo totalmente formalizado, entre todas as empresas envolvidas no agrupamento? 

ESCLARECIMENTO 6: O acordo formalizado do consórcio deve ocorrer tal como se refere no artigo 9º do 
Programa de Concurso 

-------------------------------- 

QUESTÃO 7: O artigo 18º do PP prevê a prestação de caução no valor de 5% do Preço Contratual. 

5.1 Queira o Exmo. Júri confirmar se a Caução, dado os elevados custos de emissão e 
manutenção que a mesma constitui para a entidade adjudicada, poderá ser libertada pela 
Entidade a favor da qual for emitida (IPST, IP) aquando da transferência da posse e da 
propriedade da totalidade dos bens previstos no presente Concurso Público, nomeadamente no 
ato de assinatura final do “auto de receção” da totalidade dos bens previstos neste CP na 
Cláusula 20ª do Caderno de Encargos (CE). Uma vez que a Octapharma dispõe de Seguro que 
garante o Produto decorrente de contratos de fracionamento desde a recolha do plasma até ao 
local de produção, armazenamento, processamento e o respetivo regresso de produtos à origem, 
armazenamento até à entrega ao Hospital, a manutenção da caução revela-se desnecessária. 

5.2 Por outro lado, a existência de um seguro (que é obrigatório nos termos do Concurso e que a 
Octapharma tem), e que cobre integralmente todos os riscos do contrato, desde a recolha das 
60.000 bolsas de plasma até à entrega dos produtos finais aos Hospitais, torna desnecessária a 
própria existência da caução aqui prevista, ou pelo menos justificada a redução do seu valor 
para, por exemplo, 2%, conforme previsto no artigo 89º do CCP. 

Aliás, a Cláusula 12ª do CE prevê exactamente que o concorrente deva ter seguro, e de valor até 
€ 7M, cuja apólice terá que apresentar quando solicitado. 

Pode o Exmo. Júri considerar prever uma alteração ao artigo 18º do PP, e em vez de aí estar 
prevista a “apresentação de caução no valor de 5%” passar a estar prevista a “apresentação de 
caução no valor de 2%”? 

ESCLARECIMENTO 7: 5.1. Confirma-se que a caução será libertada pelo IPST, IP aquando da transferência da 
posse e propriedade dos bens referidos no presente concurso. 

5.2. Não. O IPSTmantém o valor previsto de caução. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 8: 6.1. A Cláusula 3ª do CE refere-se ao Preço Base do Procedimento mencionando no Preço 
Unitário Base do medicamento Factor VIII o valor 0,33€. No entanto decorre da análise do 
ficheiro de excell – Anexo II – Folha “formulário”, enviado juntamente com as peças processuais, 
que na linha c) Preço para o Factor VIII está referido o preço base unitário de 0,13€. Queira o 
Exmo. Júri indicar qual das menções constitui um lapso. 

6.2. Relativamente a cada um dos produtos previsto no nº 1 desta Cláusula 3ª do CE, o preço aí 
indicado refere-se a que unidade de medida? Por grama, Unidade Internacionalínea, litro...? 

ESCLARECIMENTO 8: 6.1. Confirma-se o preço base unitário considerado para o Fator VIII de 0,13€. 

6.2. Os preços considerados são por grama e UI. 

-------------------------------- 
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QUESTÃO 9: No que respeita ao Caderno de Encargos (CE) ponto 1.6 da Cláusula 5ª constitui obrigação do 
adjudicatário “Compensar o IPST, IP quando do processo de fracionamento não resulte o 
rendimento proposto por produto”. 

7.1.Queira o Exmo. Júri informar de que forma se pode materializar esta compensação, se a ela 
houver lugar. Por exemplo, com entrega do mesmo produto, fraccionado a partir de plasma de 
outras origens, de que o concorrente detenha AIM e que comercialize em Portugal? 

7.2.Confirma o Exmo. Júri o entendimento de que, caso haja lugar a qualquer compensação, essa 
compensação seja entendida como compensação pelo rendimento proposto, mas 
salvaguardando-se sempre a possível variação de 10% para menos como previsto no nº 12 da 
cláusula 38º, do CE? 

a) Confirma o Exmo. Júri de que a obrigação descrita é até ao limite da eventual 
responsabilidade do adjudicatário na ocorrência? 

ESCLARECIMENTO 9: 7.1. Confirma-se que a compensação pode ser efectuada na forma referida. 

7.2. Confirma-se o referido sendo aplicável nestas situações de rendimento obtido 
diferente do proposto, a variação de 10% prevista no n.º 12 da cláusula 38ª do 
Caderno de Encargos. 

O IPST confirma o referido. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 10: O n.º 12 da cláusula 38ª remete para a cláusula 25ª do CE. No entanto a Cláusula 25ª é relativa a 
“Força Maior”. Constitui esta remissão um lapso de escrita? 

ESCLARECIMENTO 10: Sim, é um lapso de escrita devendo ser entendida como feita a remissão para a 
cláusula 26ª. 

(RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS – Para decisão superior) 

-------------------------------- 

QUESTÃO 11: O Caderno de Encargos prevê na Cláusula 4ª e Cláusula 7ª que o armazenamento e distribuição 
às unidades hospitalares deverá ser garantido no período máximo correspondente ao prazo de 
validade dos medicamentos. 

Queira o Exmo. Júri indicar, caso alguma unidade dos medicamentos resultantes do presente 
procedimento não seja distribuída às entidades hospitalares terminando assim o seu prazo de 
validade, qual o destino que deverá a entidade adjudicada dar às mesmas e de que forma o custo 
inerente é assegurado pela entidade que detém a posse do bem, neste caso, o IPST. 

ESCLARECIMENTO 11: Deverá a entidade adjudicada entrega-las ao IPST, IP 

-------------------------------- 

QUESTÃO 12: As cláusulas 13ª e 14ª do CE são relativas ao Dever de Sigilo e confidencialidade que está no 
clausulado previsto como uma obrigação do adjudicatário. Queira o Exmo. Júri confirmar que 
todas as referências do clausulado do presente procedimento quanto ao dever de sigilo são 
igualmente aplicáveis ao IPST que assim se vincula igualmente às mesmas obrigações. Tendo em 
conta, até, que o IPST se tornará depositário de variadíssima informação, designadamente, 
técnica, relevante relativa aos concorrentes. 
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ESCLARECIMENTO 12: Sim, aplicam-se as mesmas obrigações parte a parte. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 13: A Cláusula 18ª do CE é relativa ao acompanhamento e gestão do contrato, considerando no seu 
n.º 1. que poderão decorrer auditorias aos locais onde é efetuado o fracionamento, o 
armazenamento e os serviços de transporte. Igual previsão aparece no nº 4 da Cláusula 43ª do 
CE. 

Queira o Exmo. Júri indicar de que forma pode decorrer este acompanhamento, uma vez que 
poderá incluir deslocações aos locais onde é efetuado o fracionamento, armazenamento e 
transporte. 

Queira o Exmo. Júri esclarecer se os custos decorrentes destas deslocações serão por conta do 
adjudicatário. Se sim, e dado os potenciais custos inerentes ao mencionado e por forma à 
Octapharma os poder considerar na elaboração da proposta a apresentar, uma vez constituírem 
custos da execução do contrato, solicitamos indicação de quantas vezes poderão ter de ocorrer 
estas deslocações e quantas serão as pessoas a ter de as realizar. 

ESCLARECIMENTO 13: Para efeitos do n.º 1 da cláusula 18ª do Caderno de Encargos, a entidade adjudicante 
poderá requerer a visita às instalações do adjudicatário, nomeadamente à fabrica 
onde irá decorrer o processo produtivo, a acontecer prevê-se uma deslocação de, no 
máximo, dois profissionais designados pelo IPST, IP. Os custos em causa devem ser 
suportados pelo adjudicatário. Outras deslocações necessárias em território nacional 
serão suportadas pelo IPST, IP. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 14: 12.1 A Cláusula 26ª do CE prevê uma série de penas pecuniárias que parecem ser excessivas. 
Nesta Cláusula relativa a penalidades está previsto, por exemplo, que do incumprimento do 
prazo máximo acordado para a entrega às unidades hospitalares resulta a penalidade de 0,1% do 
valor do contrato, por cada dia de atraso, até ao limite máximo de 1% quando a entrega a um 
Hospital se refere a entrega de uma encomenda de muito menor valor. 

Dado que o contrato terá um valor de no máximo 2.450.000,00€, previstos como preço-base nos 
termos da Cláusula 3ª, e o eventual atraso de uma entrega terá um valor simbólico face ao 
mencionado, parece à Octapharma manifestamente desproporcional que as penalidades sejam, 
neste caso, aplicadas sobre o valor global do contrato e não sobre o valor da entrega em causa, 
pelo que solicitamos a revisão do mencionado. 

12.2 Acresce ainda que o prazo de entrega previsto no n.º 4 da Cláusula 19ª do CE é de 48 horas. 
Considerando que se tratarão de 48 horas após indicação expressa do IPST para entrega e que 
esta indicação pode ocorrer numa sexta-feira cessando as 48 horas previstas num dia não útil, 
confirma o Exmo. júri que o IPST garante que os técnicos e serviço necessários à receção do 
produto estarão disponíveis no local de entrega? Pretende o Exmo. Júri referir-se neste ponto a 
48 horas úteis? 

12.3 Desta forma, admite o IPST antes do estabelecimento de qualquer sanção discutir o valor da 
mesma, em especial em matéria de culpa (ou ausência dela), e de consequências do 
incumprimento? 

Dada a desproporcionalidade das penalidades previstas reveste-se este tema de particular 
importância para o concorrente. 

ESCLARECIMENTO 14: 12.1. O IPST mantém o previsto nesta cláusula. 
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12.2. A referência feita é a 48 horas corridas, sendo que para garantir a entrega o 
adjudicatário deverá previamente contactar o serviço adequado do hospital. Caso, 
após contacto, a entidade adjudicatária não consiga concretizar esta entrega deverá 
informar o IPST, IP. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 15: O n.º 12 da cláusula 38º prevê que um adjudicatário que porventura não tenha obtido a 
rentabilidade por si declarada na proposta possa beneficiar de uma “almofada” de 10% em 
relação ao que havia proposto sem daí decorrer qualquer penalidade. Abaixo de 90% das 
rentabilidades propostas, prevê a cláusula 26ª que o cocontratante terá de pagar uma 
penalidade de até 30% do valor do contrato. 

De igual modo prevê o ponto 1.6 da Cláusula 5ª que, ocorrendo um rendimento inferior ao 
proposto, há lugar a compensação pelo concorrente. 

13.1 Pergunta-se se o que se encontra previsto é uma dupla consequência ou dupla penalidade 
quando o adjudicatário não atinge os 90% do rendimento por si proposto: i. vai sofrer a 
penalidade do n.º 1.2 da Cláusula 26ª que é pagar uma indemnização de até 30% do valor do 
contrato (até € 735.000,00) ii. e, adicionalíneamente, vai ter que repor em produto/dinheiro, o 
valor da diferença entre 90% do rendimento esperado e o obtido? Se o adjudicatário vai 
compensar a diferença, justifica-se a penalidade de até 30%, ou esta só éexigida se não proceder 
aquela compensação? 

13.2 O n.º 1.2 da Cláusula 26ª que prevê penalidade de até 30% do valor do contrato para 
qualquer rendimento inferior ao proposto parece excessiva quando, por exemplo, um 
concorrente tenha atingido ou mesmo ultrapassado todas as rentabilidades propostas em todos 
os produtos exceto quanto a um produto, ou por escassa margem. A perda económica para a 
entidade adjudicante decorrente da menor rentabilidade pode ser mínima, de apenas umas 
centenas de euros, mas essa circunstância determina sempre uma penalidade de até 30% do 
valor de todo o contrato. É assim? Ou a expressão “valor do contrato” deve ser entendida como 
valor do contrato quanto ao produto cuja rentabilidade não foi alcançada? 

ESCLARECIMENTO 15: 13.1 Sim é dupla consequência/dupla penalidade. 

13.2 A penalidade prevista de até 30% é sobre o valor de todo o contrato pois 
pretende-se que o rendimento proposto seja o mais próximo da realidade. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 16: Confirma o Exmo. Júri que nos termos do Título II – “Cláusulas Técnicas” do CE que inclui a 
caracterização da matéria-prima, o Plasma objeto do presente procedimento que constituirá a 
matéria-prima não terá, à data da sua recolha, antiguidade superior a 30 meses por forma à sua 
validade não ultrapassar os 36 meses previstos no PMF antes da conclusão do seu 
processamento (nos termos do presente Caderno de Encargos não pode ultrapassar 31/12/2020 
– 6 meses). 

ESCLARECIMENTO 16: Confirma-se que todo o plasma objecto do presente procedimento estará dentro do 
prazo de validade á data do processamento. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 17: 15.1 Nos termos do Anexo II em Excel disponibilizado conjuntamente com as peças processuais 
os preços serão apresentados pelos concorrentes por produto (g/UI). Queira o Exmo. Júri indicar 
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se a Nota de Encomenda será efetuada por g/UI, ou por litro ou apenas pelo preço total 
apresentado para o serviço. 

15.2 Caso a Nota de Encomenda seja elaborada por g/UI/litro como considerará as variações até 
10% para mais ou para menos relativamente ao rendimento obtido no processo de 
fraccionamento? 

ESCLARECIMENTO 17: 15.1 A nota de encomenda será efetuada à unidade de movimento do produto objeto 
do presente Concurso, ou seja, por g/UI. 

15.2 Caso se verifique variações dentro dos limites contratados, será emitida nota de 
encomenda substituindo a anterior. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 18: 16.1. O procedimento menciona, nos termos da cláusula 4ª do CE relativa ao prazo de vigência 
que “O contrato vigora desde a data da sua outorga até à entrega da totalidade dos bens ao IPST, 
IP, nos termos previstos neste Caderno de Encargos para a entrega e aceitação dos bens, não 
ultrapassando o dia 31 de dezembro de 2020”. 

No n.º 2. da mesma clásula refere “Sempre que haja lugar a contrato escrito sujeito a fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas e que o Preço contratual seja superior a 950.000,00 €, o prazo 
previsto no nº 1 da presente cláusula terá o seu início a contar da data do Visto do Tribunal de 
Contas e da confirmação do pagamento dos respectivos emolumentos, nos termos previstos no 
nº 4 do artigo 45º da Lei nº 98/97 de 26 de agosto (LOPTC)”. 

16.2. Tendo em conta que o procedimento concursal foi lançado no início do corrente mês de 
Maio de 2020; que o mesmo irá seguir os seus trâmites temporais normais; que no presente 
momento a actividade dos Tribunais está altamente condicionada pela situação de pandemia da 
COVID-19, e que a seguir ocorrerá igualmente o período de férias judiciais, situações estas que 
afectarão igualmente a própria concessão do Visto do Tribunal de Contas; e que os serviços 
objecto do procedimento só após esse visto se poderão iniciar, pergunta-se se os Concorrentes 
não deverão estar cientes de que o prazo de 31.12.2020 que é indicado como data limite para a 
entrega dos produtos ao IPST é meramente indicativo, podendo o mesmo ser prorrogado 
justamente em função da própria tramitação do concurso? 

Se, pelo contrário, a data de 31.12.2020 for imperativa, vemos com enorme dificuldade a 
possibilidade prática de execução dos serviços objecto do concurso se as 60.000 bolsas de 
plasma apenas poderem ser entregues a um adjudicatário depois de início de Julho de 2020. Daí 
pedirmos a V. Exas. um esclarecimento quanto a este tema. 

16.3. O n.º 11 da Cláusula 38ª prevê a possibilidade de ocorrer uma necessidade de substituição 
de bolsas de plasma que não estejam em condições de ser sujeitas ao processo de 
fraccionamento. Dado que a quantidade de plasma a fraccionar não é significativa, um certo 
número de bolsas de plasma rejeitadas pode comprometer o início temporal do processo, 
havendo necessidade do IPST disponibilizar novas bolsas, serem recolhidas, e entregues na 
fábrica. 

Confirma o Exmo. Júri o entendimento de que, acaso ocorra um número significativo de bolsas 
de plasma que não estejam em condições de ser sujeitas ao processo de fraccionamento, 
havendo substituição das mesmas pelo IPST, o prazo de execução dos serviços será prorrogado 
de acordo com o tempo que decorra para a reposição dessas unidades. 

ESCLARECIMENTO 18: 16.2. Não, o prazo de 31.12.2020 não é indicativo. Apesar dos condicionalismos 
indicados, a obtenção de Visto do Tribunal de Conta tem estado a decorrer com 
normalidade relativamente aos processos do IPST, IP. 
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Confirma-se a entrega no prazo referido em decurso normal do procedimento 
concursal. 

16.3. Confirma-se a entrega de bolsas para substituição atempadamente, mantendo-
se o prazo estabelecido. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 19: A emissão da fatura tem de ser efetuada aquando do envio dos bens para Portugal, para que os 
bens possam circular da fábrica do adjudicatário para o armazém em Portugal. A circulação desta 
mercadoria depende da emissão da factura. 

Ora, de acordo com as peças processuais, em especial os nº 1 e 2 da cláusula 16ª do CE, a factura 
só pode ser emitida depois dos produtos chegarem a Portugal e o IPST fazer a inspeção e assinar 
o auto de receção. 

Pedimos esclarecimento ao Exmo. Júri sobre se a factura pode ser emitida aquando da saída dos 
produtos das fábricas, muito embora apenas se vença 60 dias após a emissão do auto de receção 
pelo IPST? 

ESCLARECIMENTO 19: Sim. A fatura pode ser emitida aquando da saída dos produtos das fábricas. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 20: Queira o Exmo. Júri confirmar que nos termos do n.º 10 da cláusula 38ª a realização de testes 
adicionais corresponde aos testes obrigatórios nos termos da AIM. 

ESCLARECIMENTO 20: Sim, confirma-se. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 21: Em matéria de prazos, foi fixado para o procedimento: 

Data limite para esclarecimentos: 11/05/2020 – 18h. 

Data limite para propostas: 01/06/2020 – 18h 

Apesar de o DRE e o artigo 8º do PP referirem como prazo para apresentar propostas “até às 18h 
do 30º dia da data de envio do anuncio” que terá sido dia 4.5.2020, as datas acima previstas 
parecem ser desconformes com o previsto na lei, pois que a data de entrega das proposta (30 
dias) deveria ocorrer até ao dia 03/Junho e a data para apresentar esclarecimentos (1º terço) até 
14/Maio. 

Pedimos ao Exmo. Júri para clarificar o ponto, uma vez que a ocorrer qualquer desconformidade, 
tal pode determinar a invalidade do próprio procedimento. 

ESCLARECIMENTO 21: Resposta prestada na Questão 1. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 22: No Anexo II em Excel disponibilizado conjuntamente com as peças processuais na folha “Anexo II 
– Formulário” menciona a coluna “Sub-Factor”, “Descrição” o seguinte “Rendimento proposto 
por litro de plasma, por produto, para o total dos 30.000 litros”. Constitui esta menção um lapso, 
dado que o presente concurso refere nas cláusulas técnicas (Cláusula 38ª do CE) que o IPST terá 
disponível para fraccionamento cerca de 15.000 litros? 

ESCLARECIMENTO 22: Sim, constitui um lapso devendo considerar-se 15.000 litros  
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(RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS – Para decisão superior). 

-------------------------------- 

QUESTÃO 23: No Anexo II em Excel disponibilizado pelo Exmo. Júri juntamente com as peças processuais, na 
folha “Formulário” a coluna M refere-se ao “total de pontos ponderados”. Na linha 6 onde se lê 
26 deve ler-se 70, na linha 12 onde se lê 2 deve ler-se 20 e na linha 17 onde se lê 23 deve ler-se 
10, por forma a estar em consonância com a grelha de avaliação? Constituem os valores 
mencionados na folha “Formulário” um lapso? 

ESCLARECIMENTO 23: Correto. Trata-se de um lapso. 

Ir-se-á proceder à devida correção no Anexo II do Programa do Concurso. 

(RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS – Para decisão superior). 

-------------------------------- 

QUESTÃO 24: No Anexo II em Excell disponibilizado pelo Exmo. Júri juntamente com as peças processuais 
existem duas folhas com a designação “Grelha de Avaliação” e “Anexo II – Formulário”. Na folha 
“Anexo II – Formulário” apenas estão editáveis as células a preencher pelos candidatos estando 
todas as outras bloqueadas. No entanto na folha “Grelha de Avaliação” que constitui suporte à 
folha “Anexo II – Formulário” nenhuma célula está bloqueada podendo um concorrente, por 
lapso, alterar algum campo. Não deverá o ficheiro em Excell apenas ter em todas as folhas que o 
constituem editáveis as células que carecem de preenchimento pelo concorrente? 

ESCLARECIMENTO 24: Atendendo que a folha “Grelha de Avaliação” ser de informação, considerou-se não 
haver necessidade de bloquear a folha. No entanto, de forma a ser evitada qualquer 
situação de acidente involuntário nessa folha, irá o IPST substituir o Anexo II com 
ambas as folhas bloqueadas, quer na Plataforma Vortal, quer no Site do IPST. 

Entidade interessada: Grifols Portugal-Produtos Farmacêuticos e Hospitalares, Lda. 

QUESTÃO 25: Programa do procedimento (PC): 

Anexo II: 

Na segunda folha do excel – alínea a) do formulário – faz-se referência a 30.000 litros de plasma 
a fraccionar, quando na primeira folha do excel – alínea a) da grelha de avaliação – e na cláusula 
38ª do CE referente ao objeto do contrato se faz referência a 15.000 litros. 

Queiram, por favor, esclarecer/retificar a discrepância. 

ESCLARECIMENTO 25: Ver esclarecimentos 22. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 26: Caderno de encargos: 

Clausula 1ª: 

Determina-se que o objeto contratual é a aquisição de medicamentos derivados do plasma por 
parte do IPST, com, entre outras coisas, distribuição às unidades hospitalares utilizadoras. 

Solicita-se clarificação sobre a legitimidade do IPST em, por um lado adquirir medicamentos e 
revendê-los/entrega-los às unidades hospitalares, e/ou por outro, em adquirir medicamentos em 
nome e por conta das unidades hospitalares utilizadoras. 
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ESCLARECIMENTO 26: Os medicamentos obtidos, objecto contratual deste procedimento, resultam da 
prestação de serviços de fraccionamento de plasma de origem nacional, matéria-prima 
do adjudicante. Nesta base o IPST não está a adquirir medicamentos para entrega às 
unidades hospitalares, está a possibilitar que a matéria-prima nacional seja 
disponibilizada aos serviços utilizadores na forma de medicamentos de derivados de 
plasma sendo que o IPST apenas será ressarcido dos custos reais correspondentes ao 
processo produtivo e logística de apoio. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 27: Caderno de encargos: 

Clausula 4ª: 

Determina-se que o contrato vigorará desde a concessão do Visto do Tribunal de Contas, o mais 
tardar, 31 de Dezembro de 2020. 

Por outro lado, conjugando com as disposições da clausula 19ª, relativa às fases de execução 
contratual, verifica-se que a duração máxima do contrato, sendo que não é previsível que o 
contrato esteja visado antes do inicio de julho, que o co-contratante dispõe de cerca de 5 meses 
para a completa execução contratual, incluindo a obtenção do Plasma Master File (PMF), o que 
se revela manifestamente insuficiente atentos os prazos decisórios praticados pelas entidades 
competentes e a necessidade de contabilizar o tempo do processo de fabrico – em que se inclui a 
quarentena da matéria-prima. 

Com efeito, para que o presente contrato possa ser executado, é necessário ter em consideração 
o prazo de decisão da EMA para a mera aprovação da alteração do Plasma Master File (PMF), a 
que se segue o prazo de decisão do INFARMED sobre a alteração da AIM, seguindo-se o tempo 
do processo de fabrico que inclui, em qualquer caso, uma quarentena da matéria-prima. 

Solicita-se, assim, o aumento do respetivo prazo contratual para pelo menos 12 meses, sob pena 
de ser manifestamente insuficiente para o cumprimento das obrigações contratuais previstas. 

Por outro lado, mas não menos importante, ditam as regras de fabrico da Grifols que só é 
possível fraccionar plasma recolhido após a auditoria aos centros de recolha e consequente 
alteração do PMF, pelo que em rigor o plasma que o IPST tem já estocado seria inadequado para 
fraccionar. 

A este respeito, cumpre referir que a Grifols tem manifestado junto de diversas entidades esta 
preocupação, tendo inclusivamente colocado estas questões em sede de Diálogo Concorrencial 
lançado pela Serviços Partilhados do Ministério da Saúde com o mesmo objeto em 2015 e após 
isso – em 2018 -, solicitando quer ao Ministério da Saúde, quer ao IPST, a auditoria autónoma 
dos centros de recolha de plasma para a sua inclusão no PMF da Grifols, para que, quando 
surgisse um procedimento destes, a Grifols estar em condições iguais a alguns dos seus 
concorrentes, que já têm o processo concluído. 

Nunca, até agora, foi permitido à Grifols preparar-se adequadamente (sob o pretexto no caso do 
IPST e do Ministério da Saúde, de não estar a correr procedimento pré-contratual nenhum com o 
objeto de fraccionamento – sendo certo que esta tem todo o interesse em fornecer -, com o 
inerente prejuízo do Estado em termos concorrenciais. 

ESCLARECIMENTO 27: Mantem-se o prazo estabelecido, porquanto as considerações tecidas sobre prazos 
nomeadamente do Tribunal de Contas são previsões da entidade interessada. Reitera-
se que o plasma a concurso é o plasma armazenado, resultado de um processo 
contínuo de colheitas, remetendo-se para o n.º 3 a 9 da cláusula 38ª do Caderno de 
Encargos que caracteriza as condições técnicas da matéria-prima. Relativamente às 
preocupações expressas pelo interessado, queiram ter em consideração a Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 177/2019, de 10 de outubro. 
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-------------------------------- 

QUESTÃO 28: Caderno de encargos: 

Clausula 5ª: 

a. Ponto 1.3. – Solicita-se esclarecimento sobre com quem se acordará a frequência da recolha 
da matéria-prima e quando. 

b. Ponto 1.5. – Prevê-se que os produtos finais serão entregues ao IPST, e na cláusula 20ª 
estipula-se os termos e condições para a entrega ao IPST, em que se determina que o 
armazenamento se fará nas instalações do co-contratante, mas que a propriedade dos bens 
se transfere então. 

 No entanto, na cláusula 7ª refere-se que é da responsabilidade do co-contratante o 
armazenamento do produto acabado e a respetiva distribuição às unidades hospitalares de 
acordo com as necessidades manifestadas pelo IPST. 

Entende a interessada que existe a referência ao IPST no ponto 1.5 desta clausula 5ª se 
pretende apenas com a propriedade e transferência do risco dos produtos acabados, embora 
a entrega física dos mesmos seja feita sempre nas unidades hospitalares. 

Confirma-se este entendimento? 

Na negativa, queiram por favor harmonizar disposições. 

c. Ponto 1.19 – Determina-se que os medicamentos adquiridos pelo IPST sejam distribuídos 
pelas unidades hospitalares. A que titulo se fará esta entrega, i.e., quem será o adquirente e 
proprietário dos medicamentos – o IPST ou as unidades hospitalares? 

No primeiro caso, como parece ser esse o sentido do CE, a que titulo as unidades hospitalares 
utilizarão os medicamentos fornecidos pelo co-contratante ao IPST? 

ESCLARECIMENTO 28: a. A frequência da recolha matéria-prima e quando, será acordada entre o 
adjudicatário e a entidade adjudicante. 

b. O ponto 1.5 do n.º 1 da cláusula 5ª deve ser conjugado com o ponto 1.19 dessa 
mesma cláusula e com a cláusula 20ª. 

c. Remete-se para a leitura conjugada das cláusulas mencionadas na alínea b) 
anterior. Os derivados do plasma são armazenados em instalações do adjudicatário e 
entregues às unidades hospitalares a mando do IPST, IP. A relação de pedido de 
medicamento e respectiva satisfação ocorre exclusivamente entre o IPST, IP e as 
entidades hospitalares. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 29: Caderno de Encargos: 

Clausula 6ª, nºs 3.4 a 3.6: 

Solicita-se esclarecimentos sobre em que momento e lugar deverão ser facultadas estas 
informações, designadamente sobre se as mesmas deverão fazer parte integrante das propostas 
a apresentar. 

Nesta circunstancia, solicita-se informação sobre para que efeito são solicitadas estas 
informações na proposta, já que as mesmas não serão objeto de avaliação, nem se fixam 
parâmetros mínimos que os concorrentes devam cumprir como aspetos de execução do contrato 
não submetidos à concorrência e aos quais o IPST pretendesse que os concorrentes se 
vinculassem. 
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ESCLARECIMENTO 29: Sim, estas informações devem fazer parte integrante da proposta. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 30: Caderno de encargos: 

Clausula 19ª, nº 2: 

Queiram, por favor, esclarecer se a recolha da matéria-prima pode ser efetuada de forma 
faseada e mediante acordo entre as partes – conforma cláusula 40ª, nº2 do CE. 

ESCLARECIMENTO 30: Sim, veja-se resposta à questão 28. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 31: Caderno de encargos: 

Clausula 20ª, nº 1: 

Queiram, por favor, confirmar que a entrega de produtos acabados pode ser efetuada de forma 
faseada e mediante acordo entre as partes. 

Por outro lado, refere-se que os bens serão entregues ao IPST, mas esta entrega é apenas para 
efeitos de aceitação dos mesmos, respetiva transferência de propriedade e pagamento, já que a 
entrega física deve ocorrer diretamente nas unidades hospitalares. É correto este entendimento? 

ESCLARECIMENTO 31: A entrega de produtos acabados é feita ao IPST, IP nos termos da cláusula 20ª. 
Remete-se ainda para a resposta à questão 28. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 32: Caderno de Encargos: 

Clausula 20ª, nº 4: 

A que entrega se faz referência? À entrega formal ao IPST ou à entrega física nas unidades 
hospitalares? 

ESCLARECIMENTO 32: Remete-se para a resposta dada à questão anterior. Salienta-se ainda o disposto no 
n.º 3 da cláusula 20ª. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 33: Caderno de Encargos: 

Clausula 27ª, nº 2, ponto 1.2: 

Identifica-se como caso de incumprimento definitivo do contrato por facto imputável ao co-
contratante a [n]ão obtenção do PMF aprovado junto da European Medicines Agency” (EMA), o 
que manifestamente não faz sentido porque a não obtenção do PMF pode dever-se a inúmeros 
factores, designadamente quanto ao cumprimento dos requisitos por parte dos centros de 
recolha, o que é manifesto é excluído da responsabilidade do co-contratante. 

Solicita-se, pois, a rectificação das peças por forma a prever-se que tal só será motivo de 
resolução se a não obtenção do PMF se dever a facto imputável ao co-contratante. 

ESCLARECIMENTO 33: Não, a rectificação das peças não terá lugar uma vez se considera que o processo de 
auditorias de qualificação da matéria-prima, por motivo imputável ao IPST, IP, poderá 
repetir-se até obtenção do PMF. 
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-------------------------------- 

QUESTÃO 34: Caderno de Encargos: 

Especifica-se que o IPST terá disponível para fraccionamento cerca de 15.000 litros de plasma à 
data da assinatura do contrato. 

No entanto, como já amplamente referido, o processo de fabrico da Grifols não permite o 
fraccionamento de plasma recolhido previamente à auditoria dos centros de recolha para efeitos 
da sua inclusão no seu PMF. 

Assim, solicita-se informação sobre se é obrigatório fraccionar o plasma previamente existente 
ou se poderá ser fraccionado os 15.000 litros obtidos após aquelas auditorias? 

Na negativa, solicita-se informação sobre se a Grifols poderá iniciar o processo de auditoria dos 
centros de recolha durante a fase do procedimento concursal, i.e., antes de qualquer decisão de 
adjudicação, para que à data da assinatura do contrato – se for a adjudicatária – poder aproveitar 
o plasma que àquela data já existir estocado? 

Não sendo nenhuma das duas opções possível, cumpre desde já referir que esta circunstancia 
coloca a Grifols em posição de desvantagem no presente procedimento, atendendo ao facto de 
existirem empresas concorrentes que já auditaram os referidos centros. Com efeito, o IPST 
impediu a Grifols, fora do âmbito de um procedimento pré-contratual com este objeto, de 
qualificar os centros de recolha para efeitos de inclusão no seu PMF, pelo que torna-se uma 
situação de “pescadinha de rabo na boca”, da qual resulta uma desigualdade de posições entre a 
Grifols e a concorrência – por factos, neste caso em concreto, totalmente imputáveis ao IPST. 

Solicita-se, pois, a v/ especial atenção na definição dos termos e condições contratuais e pré-
contratuais, por forma a que as empresas deste mercado que manifestem interesse em 
fraccionar plasma do IPST em troca de medicamentos hemoderivados possam participar livre e 
concorrencialmente nos respetivos procedimentos, apresentando as suas propostas. 

ESCLARECIMENTO 34: Salienta-se que é a lei, e por força desta, o IPST, IP que impede os concorrentes de 
qualificar os centros de recolha fora do âmbito de um procedimento contratual. 
Remete-se para a resposta á questão n. 27. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 35: Caderno de Encargos: 

Clausula 38ª, nº 3: 

Refere-se que o IPST, o CHUSJ e o CHUP cumprem os requisitos técnicos de qualidade e 
segurança em relação à colheita, análise, processamento, armazenamento e distribuição de 
sangue humano e de componentes sanguíneos e que tem autorização concedida pela Direcção-
Geral de Saúde para os Centros de Sangue e Transplantação de Lisboa, Porto e Coimbra e para os 
Serviços de Imuno-hemoterapia do CHUSJ e CHUP. 

Solicita-se informação sobre se têm aprovação do INFARMED para recolha de matéria-prima para 
produção de produtos hemoderivados  ou se a referida autorização da DGS é suficiente para este 
efeito? 

ESCLARECIMENTO 35: A autorização necessária para efeitos do previsto no n. 3 da cláusula 38ª é a da 
autoridade competente que é a Direcção-Geral da Saúde. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 36: Caderno de Encargos: 

Clausula 39ª: 
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a. Solicita-se informação sobre se os centros de recolha têm sido auditados pela EMA. 

b. Solicita-se informação sobre qual a consequência caso algum dos Centros de Recolha fique 
excluído do processo de qualificação para efeitos de PMF, sobretudo tendo em consideração o 
disposto na Clausula 27ª, nº2, ponto 1.2. 

ESCLARECIMENTO 36: a. Os centros de recolha estão autorizados pela autoridade competente nacional. 

b. Remete-se para a resposta dada á questão n. 33. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 37: Caderno de Encargos: 

Clausula 40ª, nº2: 

Solicita-se clarificação sobre se está prevista uma recolha de matéria-prima única e uma entrega 
de produtos única ou, se pelo contrário, estão previstas recolhas e entregas periódicas e 
acordadas entre as partes – cfr. Clausula 19ª, nº2 e 46ª do CE? 

ESCLARECIMENTO 37: Remete-se para a resposta dada á questão n. 28. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 38: Consideração final: 

Por fim, solicita-se esclarecimentos sobre a oportunidade de lançamento do presente concurso, 
com um objeto e uma execução complexa e com um prazo de execução total até 31.12.2020, em 
pleno Estado de Calamidade, em que não estão ainda claras nem, nalguns casos, definidas, a 
totalidade das regras aplicáveis às diversas fases de desconfinamento quer de Portugal quer dos 
demais países da União Europeia, sobretudo quando a execução contratual implica diversos tipos 
de visitas aos centros de recolha e auditorias. 

ESCLARECIMENTO 38: Considera-se o presente concurso imprescindível em função do aproveitamento do 
plasma nacional que se encontra armazenado. 

-------------------------------- 

Entidade interessada: Kedrion Portugal, Lda. 

QUESTÃO 39: PROGRAMA DO CONCURSO (“PP”): No artigo 6.º/1 al. b) do PP pode ler-se o seguinte: 

 

No entanto, tendo presente que o Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de agosto foi objecto de uma 
nova alteração 

em 2019, através do Decreto-Lei n.º 112/2019, de 16 de Agosto, pergunta-se: 

(i) Deve ter-se em consideração a redacção em vigor do Decreto-Lei n.º 176/2006, alterada pelo 
Decreto-Lei n.º 112/2019, de 16 de Agosto? 
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ESCLARECIMENTO 39: Sim deve ter-se em conta a versão mais actualizada do Decreto-lei 176/2006 de 16 de 
agosto. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 40: PROGRAMA DO CONCURSO (“PP”): O artigo 19.º do PP prevê que todas as despesas e encargos 
inerentes à prestação de caução e à redução a escrito são da responsabilidade do adjudicatário. 

Pergunta-se: 

(i) Que tipo de despesas inerentes à redução a escrito do contrato serão cobradas ao 
adjudicatário? 

(ii) Qual o valor máximo daquelas despesas e encargos? 

ESCLARECIMENTO 40: Não se afigura qualquer despesa para o adjudicatário na redução do contrato a 
escrito. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 41: CADERNO DE ENCARGOS (“CE”): Na Cláusula 1.ª n.º 2 do CE, pode ler-se o seguinte: 

 

Já no Anexo II do PP, onde os concorrentes devem indicar os atributos da sua proposta, os 
produtos foram identificados apenas como “Imunoglobulina humana normal”, “Albumina 
humana” e Factor VIII”, sem que tenham os mesmos sido restringidos às dosagem e 
apresentação referidas na Cláusula 1.ª/2 do CE. 

De notar que, no caso da imunoglobulina humana normal, a dosagem de 50mg/ml serve as 
mesmas indicações terapêuticas que a dosagem de 100mg/ml e é frequentemente utilizada 
como alternativa a esta sendo especialmente importante para pacientes, particularmente 
sensíveis em termos de tolerabilidade do produto, efeitos adversos, continuidade terapêutica, 
para além de limitar a concorrência. 

Desta forma, a exigência de os concorrentes apresentarem proposta apenas para o medicamento 
de 100mg/ml (deixando de fora a dosagem de 50mg/ml) resultaria não só numa manifesta 
restrição da concorrência, como também numa redução da oferta dos produtos. 

Com efeito, no anterior procedimento ref.ª DC2015/101, onde existia a possibilidade de 
apresentar proposta para qualquer dosagem daquele medicamento, só duas empresas 
apresentaram proposta. Como tal, é de esperar que, restringindo o concurso à produção e 
fornecimento à dosagem de 100mg/L apenas a anterior adjudicatária apresente proposta. 

Em face do exposto, pergunta-se: 

(i) São admitidas propostas de imunoglobulina humana normal para qualquer dosagem, 
nomeadamente para 50mg/ml? 
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(ii) No caso de a resposta à questão anterior ser negativa, é admitida propostas que 
compreendam apenas dois dos três produtos indicados na Cláusula 1.ª n.º 2 do CE e Anexo II? 

ESCLARECIMENTO 41: (i) Os produtos finais a obter do fraccionamento, sua dosagem e forma de 
apresentação são os que constam do n.º 2 da cláusula 1.ª do Caderno de Encargos, 
pois correspondem aos maiores consumos nacionais destes derivados do plasma. 

(ii) São admitidas propostas que compreendam menos produtos, desde que respeitem 
as formas de apresentação e dosagem identificadas nesta cláusula. 

-------------------------------- 

QUESTÃO 42: Na Cláusula 3.ª, o IPST fixou preços base unitários para os medicamentos derivados do plasma: 

 

Sucede, porém, que no Anexo II do PP, que os concorrentes devem preencher, para 
apresentação dos atributos da sua proposta, foi previsto o seguinte: 

 

Verifica-se então que o preço base unitário para o Fator VIII, constante da Cláusula 3.ª do CE e o 
constante do Anexo II do PP, não coincidem, porquanto no CE foi fixado um preço base de € 
0,33/Ui e no Anexo II do PP de € 0,13/Ui. 

Pergunta-se: 

(i) Qual o preço base unitário para o Factor VIII? 

ESCLARECIMENTO 42: O preço base unitário para o Factor VIII é de 0,13 U.I. 

(RETIFICAÇÃO DAS PEÇAS – Para decisão superior). 

IPST, IP, 21 de maio de 2020 

O SERVIÇO DE AQUISIÇÕES 

______________________________ 
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