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Sob o mote “Direito Digital, Liderar a Evolução Digital”, conta com oradores alta-
mente especializados e tem mais de 400 inscritos. A SPMS participou no C-DAYS 
2019, a 5ª edição da Conferência Internacional de Cibersegurança, que decorreu 
no Centro de Congressos da Alfândega do Porto entre os dias 26 e 27 de junho.

Pretende marcar a diferença ao impulsionar as melhores práticas em temáticas tão 
distintas como a Comunicação, o Direito, a Cibersegurança, as Compras, a Lideran-
ça ou a Proteção de Dados.

A SPMS tem implementado padrões de qualidade e inovação na partilha de conhe-
cimento, sobretudo através da sua Academia de Formação e nas diversas ações e 
workshops que tem desenvolvido para os profissionais do SNS e entidades do Mi-
nistério da Saúde. Seguindo o lema “Summer is coming, don’t stop learning”, esta 
iniciativa promove a formação, o conhecimento, o debate e a reflexão.

Estamos em contagem decrescente para o Open Day SPMS Academy e as ins-
crições estão a esgotar. Não deixe escapar a oportunidade e aproveite uma das 
últimas vagas! Mais informações e inscrição em: open-day-spms-academy
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https://spms.min-saude.pt/2019/05/20/open-day-spms-academy/


Em 2018, o número de procedimentos e 
de entidades de saúde a recorrer à com-
pra centralizada aumentou exponencial-
mente. O volume global de compras re-
presentou um crescimento de 19% face a 
2017.
 
Números divulgados este mês, no Rela-
tório de Aferição de Poupanças de 2018, 
demonstram que a SPMS, EPE, enquanto 
Central de Compras do setor de bens e 
serviços específicos de saúde e transver-
sais, teve um papel determinante e alcan-
çou uma poupança global na ordem dos 
159,5 milhões de euros para o Ministério 
da Saúde.
 
Os resultados de 2018 traduzem um cres-
cimento visível no aumento do número 
de instituições e no valor de compra fir-
me, que demonstra a relevância que as 
compras agregadas têm nas instituições 
e o papel da SPMS, EPE na promoção da 
eficiência no Serviço Nacional de Saúde.
Segundo Artur Mimoso, Vogal do Conse-
lho de Administração da SPMS, as altera-
ções constantes no Código dos Contratos 
Públicos (CCP), resultantes da transposi-
ção das diretivas europeias na legislação 
portuguesa, nomeadamente sobre adju-
dicação de contratos de concessão, fatu-
ração eletrónica nos contratos públicos, 
novos conceitos, a possibilidade da divi-
são em lotes, o critério da proposta eco-
nomicamente mais vantajosa, tendo por 

base a melhor relação qualidade-preço e 
o preço ou custo, utilizando uma análise 
custo-eficácia e critérios de qualidade e 
ecológicos, ajudaram a que os objetivos 
propostos pela SPMS, para o ano de 2018, 
fossem claramente ultrapassados.
 
O número de instituições abrangidas cres- 
ceu cerca de 25%, passando de 52 para 
aproximadamente 70, incorporando to-
das as unidades das Administrações Re-
gionais de Saúde e demonstrando que as 
instituições recorrem com maior regulari-
dade à SPMS, de forma a garantir maior 
eficiência na satisfação das suas necessi-
dades. 

O ano de 2018 foi, sem dúvida, de mudan-
ça e particularmente complexo e difícil, 
dada a rigidez do CCP para o mercado da 

saúde, numa lógica de promoção e sal-
vaguarda da concorrência de mercado, 
devido à mutabilidade do mesmo. Para-
lelamente, registou-se maior transparên-
cia nos procedimentos de contratação 
pública, quer através da publicidade em 
plataformas eletrónicas, quer pelos me-
canismos de controlo de eventuais con-
flitos de interesses, mitigando o risco de 
corrupção e infrações.
 
A compra centralizada é estratégica para 
a aquisição pública, quer para a redução 
de custos, quer para a qualidade do servi-
ço prestado, salvaguardando as necessi-
dades das instituições e as boas práticas 
farmacológicas da terapêutica dos uten-
tes do SNS. Isto refletiu-se na compra 
de medicamentos para VIH/SIDA, para o 
Programa Nacional de Saúde Reproduti-
va, de bombas de Perfusão Subcutânea 
de Insulina, de vacinas para o Programa 
Nacional de Vacinação, de medicamentos 
para doenças do foro oncológico e imu-
nomoduladores e outros bens de saúde, 
gerando uma poupança de 132,2 milhões 
de euros.
 
Com a introdução de medicamentos 
biossimilares no mercado, que abrangem 
a área terapêutica de doenças do foro on-
cológico e imunomoduladores, esta cate-
goria obteve o maior peso nas compras 
de agregação centralizada realizadas pela 
SPMS.

No que diz respeito às compras de bens 
e serviços de natureza transversal, e em 
diferentes categorias, como equipamen-
tos diversos, consumíveis ou prestação 
de serviços, a atividade da SPMS é su-
portada por procedimentos ao abrigo 
de acordos-quadro, ou quando se trata 
de procedimentos que não decorrem de 
centralizações, recorre a outros tipos de 
procedimentos previstos no CCP como a 
consulta prévia e o ajuste direto. Na área 
de bens e serviços transversais, a pou-
pança obtida foi de 27,3 milhões de euros.
A poupança global gerada de 159,5 mi-
lhões de euros resultou do ajustamento 
do preço base ao preço de mercado, do 
aumento da eficácia e da eficiência da 
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SPMS na tramitação dos procedimentos 
de aquisição e do aumento da abrangên-
cia e das tipologias de compras efetua-
das ao abrigo de novos acordos-quadro, 
nomeadamente nas áreas terapêuticas e 
categorias distintas, como já referido.

Haverá sempre espaço para melhorar e 
os desafios são vários. Do ponto de vista 
jurídico, o grande desafio passa por im-
plementar mais medidas de simplificação 
administrativa e de desburocratização 
processual, através da uniformização do 
e-procurement e do benchmarking.

Atuando em nome das instituições e aten- 
dendo às suas necessidades, a SPMS 
procurou obter as melhores condições 
de mercado em 2018, seguindo os princí-
pios gerais da contratação pública, com 
o objetivo máximo de criar valor para o 
Ministério da Saúde e, consequentemen-
te, poupanças para o Serviço Nacional 
de Saúde.
 
Para o ano de 2019, a SPMS pretende 
superar os valores alcançados em 2018. 
Para tal, serão lançados, já no mês de ju-
lho, um conjunto de procedimentos que 
visam a criação de sistemas de aquisição 
dinâmica apropriados para a compra de 
inovação e para o aumento exponencial 
da concorrência de mercado. 

ACORDO-QUADRO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  

DE ARQUIVO E ARMAZENAMENTO  
DE BENS 

O Acordo-Quadro para a Prestação de 
Serviços de Arquivo e de Armazenamen-
to de Bens entrou em vigor no dia 11 de 
junho, com o objetivo de prestar serviços 
de arquivo e de armazenamento de bens 
facultando assim instrumentos simplifica-
dores de compras aos Serviços e Orga-
nismos do Ministério da Saúde.

Conscientes da escassez de recursos 
humanos nas entidades públicas espe-
cializados nesta área e da complexidade 
dos projetos de arquivo, a SPMS, EPE e 
a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde 
(SGMS) definiram estratégias e estabele-
ceram as cláusulas técnicas para o referi-
do acordo-quadro.

ENTRADA EM VIGOR

O presente acordo-quadro previa a possibilidade de contratação de serviços em 6 cate-
gorias:

Categoria I – Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão da Informação 
para Avaliação, Seleção e Eliminação na área de Arquivo.

Categoria II – Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão da Informação 
para Definição de Processos de Circuitos Informacionais na área de Arquivo.

Categoria III – Prestação de Serviços de Avaliação, Seleção e Eliminação de 
Informação/Documentação.

Categoria IV – Prestação de Serviços de Custódia Externa.

Categoria V – Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão da Informação 
para Avaliação, Seleção e Eliminação e Serviços de Avaliação, Seleção e 
Eliminação de Informação/Documentação (Categoria combinada das Categorias 
I e III).

Categoria VI – Prestação de Serviços de Armazenamento de Bens.

Pode consultar aqui os cocontratantes selecionados para cada uma das categorias. 
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https://spms.min-saude.pt/wp-content/uploads/2019/06/SPMS_Relatório-Poupanças2018.pdf
https://spms.min-saude.pt/2019/06/13/entrada-em-vigor-do-acordo-quadro-para-a-prestacao-de-servicos-de-arquivo-e-de-armazenamento-de-bens/


ACORDO-QUADRO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO DE GERADORES E UPS

• Envolver os interessados no processo de preparação do Acordo-Quadro;

• Estimular a participação de um maior nº de concorrentes;

• Garantir um maior nº de sugestões, tanto de fornecedores como das instituições de 

saúde, relativo à proposta para o desenvolvimento de modelo concetual e formação 

do Acordo-Quadro;

• Identificar os principais constrangimentos e procurar as melhores soluções para 

que o projetado no Acordo-Quadro sirva as Instituições Nacionais de Saúde e facilite 

processos de Aquisição de Serviços de Manutenção de Geradores e UPS.

Os temas sujeitos à Consulta Pública são os que constam no site SPMS (www.spms.

min-saude.pt), desde o dia 07 de junho de 2019.

A SPMS, EPE considera interessados na presente consulta pública ao mercado todos 
os cidadãos, as empresas e as associações do setor, bem como as instituições do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) e as entidades do Ministério da Saúde.

A participação esteve aberta a todos os interessados que apresentaram opinião e 
contributos, por escrito, até ao dia 29 de junho de 2019, através do endereço de 
correio eletrónico: compras.transversais@spms.min-saude.pt.

OBJETIVOS

ÂMBITO

INTERESSADOS

PARTICIPAÇÃO

A Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE (SPMS) promove uma consulta 
pública ao mercado no âmbito dos trabalhos preparatórios de lançamento de concurso 
público, com publicação no JOUE, para a Celebração de Acordo-Quadro para Prestação 
de Serviços de Manutenção de Geradores e UPS.

Num momento em que as entidades públi-
cas têm como maior desafio acompanhar 
a revolução digital em curso e, consequen-
temente, comprar inovação, a SPMS insti-
tuiu, hoje, o primeiro de dez Sistemas de 
Aquisição de Dinâmica a concluir até final 
do mês de julho.

O primeiro Sistema de Aquisição Dinâmi-
co, hoje instituído, tem como objeto con-
tratual as tecnologias mobile.

Os próximos a instituir, no mês de julho, 
terão como objeto contratual, a inteligên-
cia artificial, blockchain, medicamentos e 
dispositivos médicos. Com a introdução 
dos Sistemas de Aquisição Dinâmica no 
Catalogo Eletrónico de Compras Públicas 
da Saúde, a SPMS pretende substituir gra-
dualmente a figura dos Acordos-Quadro.

Este instrumento procedimental especial 
é aquele que melhor defende o princípio 
da concorrência, renovando-a sempre que 

surjam novos produtos e novas empresas 
que ofereçam, a todo o momento, as me-
lhores condições  para o Estado.

É um sistema eletrónico de multifornece-
dores que viabiliza  contratos  de aquisi-
ção ou locação repetidos no tempo, de 
bens ou serviços de uso corrente e per-
mite a adesão de novos concorrentes du-
rante todo o seu prazo de vigência, cuja 
duração máxima é de quatro anos.

No plano europeu, o setor da saúde é 
aquele que melhor propicia  a instituição 
de Sistemas de Aquisição Dinâmico.

Como principais benefícios do SAD pode-
mos apontar os seguintes: Concorrência 
– permite constituir uma bolsa aberta de 
fornecedores, podendo incluir novos con-
correntes ao longo da vida útil do sistema, 
o que contribui para a melhoria da inova-
ção e para o aumento contínuo da concor-
rência; Leilão eletrónico – também permite 

SISTEMAS DE AQUISIÇÃO DINÂNICA
SPMS REVOLUCIONA A FORMA DE COMPRAR 
EM PORTUGAL
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O material para tratamento de feridas tem 
conhecido uma considerável evolução 
técnica e científica por parte da indústria 
que tem investigado, com excelentes re-
sultados, diferentes soluções na produção 
de material do penso de efeito terapêuti-
co. Profissionais na área da saúde e cida-
dãos contam com uma enorme variedade 
de materiais novos, mais eficazes e de ma-
nipulação mais cómoda.
 
Atendendo a estes fatores, um Acordo-
-Quadro para o Fornecimento de Material 
de Penso de Efeito Terapêutico às Insti-
tuições e Serviços do Serviço Nacional 
de Saúde revelou-se fundamental para a 
SPMS e para as Instituições do SNS, que 
encetaram uma estreita colaboração por 
forma a unirem conhecimentos e diligên-
cias, centralizando toda a sua dedicação 
nos cidadãos.

Assim, foi publicado, ao fim de meses de 
intenso trabalho colaborativo, o Acordo-
-Quadro 2018/10, depois de todos os pro-
cedimentos necessários à análise de vários 
tipos de materiais de penso, a sua compo-
sição e o seu mecanismo de ação.

ACORDO-QUADRO 2018/10
PENSO DE EFEITO TERAPÊUTICO

É ainda de se salientar a forma ativa com 
que colaboraram ambas entidades, a resi-
liência e a forma crítica de análise, reve-
lando o seu dever ético e deontológico 
enquanto profissionais de saúde. Revela-
ram ainda elevado conhecimento e capa-
cidade técnica, proporcionando, na mes-
ma medida, um espírito de interajuda e de 
união em torno de um objetivo comum, 
provendo o Serviço Nacional de Saúde de 
um instrumento que confere uma mais-va-
lia para todos os envolvidos.

Pelas relevantes qualidades pessoais e 
profissionais evidenciadas e extraordinário 
desempenho e sentido do dever público, 
foi com enorme prazer que a SPMS, EPE 
prestou o merecido louvor público a todos 
os membros envolvidos no grupo de tra-
balho em apreço.

incluir o procedimento de leilão eletrónico; 
Informação – permite, ainda, a criação e 
a atualização de catálogos de propostas 
abertos e dinâmicos, bem como o convite 
aos membros do sistema para apresenta-
ção de propostas melhoradas como pro-
postas finais.

O SAD cria um maior dinamismo na me-
dida em que o fornecedor ao longo da 
vigência do sistema pode melhorar a sua 
proposta, por forma a que, na data de 
apresentação de uma versão definitiva, 
ofereça condições mais vantajosas à enti-
dade adjudicante.

Este modelo de aquisição impõe uma 
maior transparência, uma vez que deter-
mina a obrigatoriedade da publicação de 
todas as necessidades de compra. Quan-
to à tramitação procedimental, o SAD não 
despreza questões de celeridade, pois uti-

liza prazos reduzidos de aquisição, dado 
que se recorre, em qualquer momento, a 
uma lista atualizada de fornecedores inte-
ressados e disponíveis.

A SPMS continuará a imprimir uma dinâ-
mica na prossecução do interesse público, 
da concorrência e da transparência no âm-
bito da contratação pública em Portugal.

(NAQ) Instituição de um Sistema de Aquisição 
Dinâmico para a Prestação de Serviços de Con-
sultoria em Tecnologias Mobile e Serviços de 
desenvolvimento, conceção e suporte de sites, 
portais e Webservices.

Anúncio de procedimento 
n.º 6688/2019

Diário da República n.º 122/2019, 
Série II de 2019-06-28

CONSULTE AQUI
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Existem inúmeras provas que os dados 
científicos melhoram os resultados em 
saúde, permitindo uma prática racional 
e custo-efetivo, aumentando a literacia 
dos doentes. O aumento ao acesso a 
informação científica validada revela-se 
fundamental.

Foi com base nesta premissa que foi 
lançado, em junho, o Acordo-Quadro 
2019/66 para a Aquisição de Sistemas 
de Apoio à Decisão Clínica (SADC), 
uma  garantia de maior capacidade, 
disponibilizando informação de forma 

ACORDO-QUADRO
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE APOIO  
À DECISÃO CLÍNICA (SADC)

a responder melhor e mais depressa às 
necessidades em saúde dos cidadãos, 
reforçando a sua capacidade assisten-
cial e educacional, através da alocação 
de recursos técnicos adequados para 
alcançar objetivos concretos no acesso 
aos cuidados de saúde, assegurando 
cuidados de qualidade, com segurança 
e em tempo útil.
Os SADC passam a disponibilizar ao 
Serviço Nacional de Saúde um conjun-
to de características, que também se 
revela promover um compromisso do 
SNS – aumentar a literacia em saúde.

ACORDOS-QUADRO 
NA SAÚDE
EVOLUÇÃO

*Até junho

78
ACORDOS-QUADRO

EM VIGOR

ACORDO-QUADRO

DA SAÚDE À LUPA
CP 2017/100 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE CUIDADOS TÉCNICOS 

RESPIRATÓRIOS DOMICILIÁRIOS

Por «Cuidados Técnicos Respiratórios Domici-
liários» entende-se a prestação ambulatória de 
serviços e o fornecimento dos equipamentos ne-
cessários ao doente na sua residência, com a fina-
lidade de restaurar e manter o seu máximo nível 
de conforto, função e saúde.

Podem designar-se por «Cuidados Técnicos Res-
piratórios Domiciliários» os serviços de tratamen-
to como Aerossolterapia, Oxigenoterapia e Venti-
loterapia entre outros.

Em março de 2019, em Diário da República (DR), 
foi publicado o despacho nº2482/2019, no âmbi-
to do concurso público CP 2017/100, lançado pela 
SPMS, EPE, que estabelece disposições sobre a 
celebração de contratos públicos de aprovisiona-
mento acerca dos «Cuidados Técnicos Respira-
tórios Domiciliários», em vigor desde janeiro de 
2019.

Este Acordo-Quadro resulta de uma colaboração 
de excelência entre a SPMS e as instituições do 
SNS, colaboração essa que se revelou essencial 
para sentir as necessidades e aplicar, com acres-
cida liberdade de conformação procedimental e 
celeridade, um novo modelo que permitiu supe-
rar as dificuldades e constrangimentos emergen-
tes no anterior concurso.

De salientar que, entre outras diretrizes, na pu-
blicação em DR fica estabelecido que a escolha 
do prestador é feita diretamente pelo utente e na 
sequência de prescrição médica eletrónica.

12 13

INFORMAÇÕES ÚTEIS INFORMAÇÕES ÚTEIS



AGREGAÇÃO SUPLEMENTAR 
DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO AQ’S

EM VIGOR

Toda a documentação foi submetida 
em www.comprasnasaude.pt até ao dia 28 de junho.

Na prossecução do objetivo da trans-
formação digital na Saúde e da mo-
dernização do parque informático das 
entidades que integram o Serviço Na-
cional de Saúde e Ministério da Saúde, 
ao longo dos últimos anos, a SPMS tem 
procedido à recolha anual de necessi-
dades aquisitivas e desenvolvido pro-
cedimentos centralizados para aquisi-
ção de equipamento informático.

O estado de obsolescência tecnológi-
ca impacta o trabalho médico e pres-
tação em geral de cuidados de saúde, 
evidenciando a clara incapacidade para 
dar resposta as atuais necessidades e 
desafios que todos os dias são coloca-
dos com a adoção de novos sistemas 
de informação.
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Anúncio de procedimento n.º 5887/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de Check-In para a SPMS, EPE.

Anúncio de procedimento n.º 5941/2019 - Diário da República n.º 110/2019, Série II

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

Aquisição de serviços para análise funcional das APPS MYSNS.

07.06.2019

Anúncio de procedimento n.º 5963/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de gestão para os projetos no âmbito da coordenação PICC.

Anúncio de procedimento n.º 5975/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série II

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

Aluguer de viaturas para várias entidades do Ministério da Saúde.

Anúncio de procedimento n.º 5988/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série II

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

Aquisição de Hardware de Suporte para o IPST.

Anúncio de procedimento n.º 5848/2019 - Diário da República n.º 109/2019, Série II

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

Concurso Público para Fornecimento de Consumíveis de Impressão para o Centro Hospitalar do 

Oeste, E.P.E.

Anúncio de procedimento n.º 5989/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de consultadoria no âmbito da gestão de licenciamento do software no SNS.

06.06.2019

11.06.2019

Declaração de retificação de anúncio n.º 177/2019 - Diário da República n.º 111/2019, Série II

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

Concurso Público para Aquisição de serviços de comunicações de voz em local fixo para a Direção 

Geral de Saúde.

12.06.2019

14.06.2019

Anúncio de procedimento n.º 6351/2019 - Diário da República n.º 116/2019, Série II

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

Acordo quadro para fornecimento de material de ostomia e eliminação às instituições e serviços do 

SNS.

17.06.2019

18.06.2019

19.06.2019

24.06.2019

Anúncio de procedimento n.º 6068/2019 - Diário da República n.º 112/2019, Série II

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

Concurso Público para Aquisição de Equipamentos de Cópia e Impressão e Consumíveis para o 

Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E.. 

Anúncio de procedimento n.º 6155/2019 - Diário da República n.º 113/2019, Série II

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

Aquisição de viaturas para o Centro Hospitalar de Tâmega e Sousa, EPE.

Anúncio de procedimento n.º 6204/2019 - Diário da República n.º 114/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos para a Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, EPE.

Anúncio de procedimento n.º 6271/2019 - Diário da República n.º 115/2019, Série II

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

Concurso Público para aquisição de serviços para desenvolvimento da campanha sobre alimentação 

saudável “Coma melhor com pequenas mudanças”, para a Direção-Geral da Saúde. 

Anúncio de procedimento n.º 6437/2019 - Diário da República n.º 118/2019, Série II

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

Concurso Público com publicidade internacional para aquisição de medicamentos para as instituições 

do SNS.
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122526859/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122513352
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122536400/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122526992
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122543732/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=122529729
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122543738/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122529729
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122549926/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122529729
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122513348/details/maximized?at=c&serie=II&parte_filter=41&dreId=122513352
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122549927/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122529729
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122543745/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122529729
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122627493/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122609745
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122568076/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&day=2019-06-12&date=2019-06-01&dreId=122541304
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122572466/details/4/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122557397
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122592120/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122568681
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122609720/details/3/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122574749
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/122657742/details/2/maximized?serie=II&at=c&parte_filter=41&dreId=122637221


Anúncio de procedimento n.º 6488/2019 - Diário da República n.º 119/2019, Série II

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

Concurso Público para aquisição de sete computadores e sete monitores para a Administração 

Central do Sistema de Saúde I.P.. 

Anúncio de procedimento n.º 6462/2019 - Diário da República n.º 119/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de aluguer operacional de veículos para a Unidade Local de Saúde do Litoral 

Alentejano, EPE.

25.06.2019

Anúncio de procedimento n.º 6618/2019 - Diário da República n.º 121/2019, Série II

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

Material para tratamento do pé diabético.

Anúncio de procedimento n.º 6605/2019 - Diário da República n.º 121/2019, Série II

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

Aquisição de serviços de renovação de ligações de dados das coletoras para interligar as Misericórdias 

com a Rede RIS.

27.06.2019
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