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TERMOS E CONDIÇÕES DE ABERTURA DA NEGOCIAÇÃO 

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

1. A negociação tem por objeto a aquisição/fornecimento de máscaras 

cirúrgicas (caixas de 50 unidades), álcool-gel (garrafões de 5 Litros), cobre-

sapatos (caixas de 100 unidades), aventais (caixas de 100 unidades), toucas 

(caixas de 100 unidades) e luvas (caixas de 100 unidades – tamanhos S, M e 

L) por um período de 6 (seis) meses. 

2. A Instituição deverá pagara a taxa de adesão, no valor de 25,00€, e enviar as 

quantidades necessárias até 13-07-2020, determinando o incumprimento 

deste prazo a exclusão da Instituição do processo de negociação. 

3. A Central remeterá as condições finais de aquisição até 27-07-2020. 

4. No prazo de cinco dias úteis contados da comunicação referido no ponto 

anterior, a Instituição deverá comunicar se aceita as condições finais, 

determinando o incumprimento deste prazo a exclusão da Instituição do 

processo de negociação. 

5. O pagamento dos bens é realizado diretamente aos fornecedores nos termos 

das condições aceites. 

6. Os equipamentos / bens serão entregues pelos fornecedores na morada que 

a Instituição indica em baixo. 

7. A Instituição deverá aprovar a aquisição através de deliberação pelo seu 

órgão de administração (não é necessário o envio da respetiva ata). 

8. As comunicações para a Instituição serão feitas através do e-mail que a 

Instituição indica em baixo. 

9. Ao presente procedimento de negociação é aplicável a versão em vigor do 

Regulamento da Central de Negociação para IPSS (1.ª Versão, de 6 Julho de 
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2020) que a Instituição, aceitando os presentes Termos e Condições, declara 

ter lido, compreendido e aceitar. 

10. O incumprimento pela Instituição dos prazos previstos nos pontos anteriores 

determina a exclusão da Instituição do processo de negociação 

 

 

Informações sobre a Instituição Adquirente 

Nome:  

NIPC: 

 

 

Pela Instituição, são aceites os presentes Termos e Condições 

 

Nome:  

Cargo: 

Assinatura: 

Data da Assinatura:  

 

Nome:  

Cargo: 

Assinatura: 

Data da Assinatura: 

 


