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Do total de 24 procedimentos lançados no período compreendido entre 2 e 8 de novembro, 11 foram adjudicados 

pelo Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), num investimento total de 4.271.179,41 euros. 

PATRIRAM reabilita edifício  

A Titularidade e Gestão de Património Público Regional (PATRIRAM) realiza a empreitada de reabilitação do edifício 

sito à Rua de São Pedro, nºs 23, 25 e 27, no Funchal. O valor base do procedimento é de 2.450.000,00 euros e o 

prazo de execução é de 450 dias. 

Calheta faz concessão 

O Município da Calheta abriu um procedimento para a concessão do serviço público de transporte de resíduos 

sólidos urbanos a destino final. O valor do contrato é de 150.000,00 euros e o prazo de execução do mesmo é de 

730 dias. 

Funchal adquire equipamentos informáticos  

A Câmara Municipal do Funchal vai adquirir equipamentos informáticos por 74.210,00 euros, num procedimento 

concursal cujo prazo de execução é de 60 dias, não sendo o mesmo passível de renovação. 

Horários do Funchal investe 232 mil euros no GiroBus  

A empresa lançou um procedimento avaliado em 232 mil euros para adquirir um ‘site’ para a mobilidade da Região 

Autónoma da Madeira com aplicação móvel (GiroBus). 

O prazo de execução do contrato é de 5 meses e o mesmo não pode ser renovado. 

93 mil euros para artigos de cirurgia vascular 

O SESARAM prepara-se para comprar artigos específicos de cirurgia vascular para o ano de 2021. 

Com um prazo de execução de 12 meses, o contrato não é renovável e tem um valor de 93.743,40 

euros. 

Santana efetua obras de beneficiação numa estrada 

A autarquia de Santana vai investir 387.038,77 euros nas obras de beneficiação da Estrada Dr. Agostinho Cardoso. 

O contrato tem um prazo de execução de 90 dias e não é passível de ser renovado. 

SESARAM investe quase 100 mil em artigos para neurocirurgia 

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) abriu um procedimento para adquirir artigos 

específicos para neurocirurgia. O valor do mesmo é de 97.449,32 euros, com um prazo de execução de 12 meses 

e não sujeito a renovação. 

SESARAM adquire peixe e derivados ultracongelados 

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) abriu um procedimento de 251.425,76 euros 

tendo em vista a aquisição de peixe e derivados ultracongelados. O prazo de execução do contrato é de 12 meses 

e o mesmo não é passível de ser renovado 

Funchal compra equipamento médico  

278.816,67 euros é a quantia que a Câmara do Funchal vai alocar para a aquisição de material e equipamento 

médico para o município. O prazo de execução do procedimento é de 24 meses e não está sujeito a renovação. 



Perto de 150 mil para bombas e seringas 

O SESARAM vai investir 148.800,00 euros para adquirir bombas e seringas para o combate ao novo coronavírus. 

Para tal, abriu um procedimento concursal com um prazo de execução de 45 dias, não sujeito a renovação. 

Porto Moniz constrói ecocentro e ecopontos subterrâneos  

A Câmara Municipal do Porto Moniz vai alocar 979.391,49 euros para assegurar a construção do ecocentro e de 

ecopontos subterrâneos no concelho. A empreitada deve ser realizada num prazo de 365 dias e o contrato não é 

passível de renovação. SESARAM compra material para coluna lombar 

SESARAM compra material para a coluna lombar 

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM) vai alocar 580.969,95 euros para custear a 

aquisição de material para a coluna lombar O procedimento tem um prazo de execução de 36 meses e pode ser 

renovado no máximo duas vezes. 

264 mil euros para neuroestimulador eletro medular  

O SESARAM vai adquirir um neuroestimulador eletro-medular duplo não recarregável por 264 mil euros. O 

procedimento destinado a concretizar a aquisição tem um prazo de execução de 36 meses e pode ser objeto de um 

máximo de duas renovações. 

240 mil euros para fornecimento contínuo de combustível 

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza vai investir um valor total máximo estimado 

em 240 mil euros para garantir o fornecimento contínuo de combustível, através do cartão frota, nos postos de 

abastecimento da Região. 

O contrato deverá ser executado num prazo máximo de 761 dias e não é suscetível de ser renovado. 

Mais de um milhão em material para cifoplastias 

O SESARAM lançou um procedimento concursal que visa a aquisição de material para cifoplastias. 

Com um prazo de execução de 36 meses, o contrato tem um valor de 1.331.025,00 euros e pode 

ser renovado um máximo de duas vezes. 

Artigos de hemodinâmica custam mais de 190 mil euros. 

O SESARAM abriu um concurso para adquirir 191.710,00 euros em artigos específicos para 

hemodinâmica. O contrato tem um prazo de execução de 2 meses e não é passível de 
renovação. 

Saúde compra material de gastrenterologia 

O Serviço de Saúde da Região vai adquirir material diverso para gastrenterologia por um valor de 

831.030,00 euros através de um procedimento concursal com um prazo de execução de 36 meses e 

suscetível de ser renovado duas vezes. 

Proteção Civil adquire equipamentos de proteção  

A Proteção Civil lançou um procedimento para o fornecimento de equipamentos de proteção 

individual, mais concretamente 650 fatos de proteção contra fogos florestais, 500 fatos de proteção 

contra fogos urbanos e 700 pares de botas de proteção contra fogos urbanos. O contrato, com um 

valor base de 626 mil euros, será executado num prazo máximo de 120 dias e não pode ser objeto 

de renovação.  



SESARAM compra material para cirurgia laparoscópica 
O procedimento lançado pelo Serviço de Saúde da Região tem um valor base de 482.025,98 euros 

e um prazo de execução de 12 meses, não estando sujeito a renovação. Segurança Social adquire 

fraldas 

O Instituto de Segurança Social da Madeira adquire fraldas 

O Instituto de Segurança Social da Madeira vai alocar, através de um procedimento concursal 

437.972,71 euros para adquirir fraldas para os estabelecimentos integrados sob a sua tutela. O 

contrato será executado em 36 meses e não pode ser renovado. 

Santa Cruz compra contentores  

A Câmara Municipal de Santa Cruz abriu um concurso para a aquisição de contentores de recolha 

seletiva e oleões. Para tal, a autarquia vai gastar 94.999,00 euros. O contrato tem um prazo de 

execução de 60 dias e não é suscetível de ser renovado. 
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