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CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS, MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO COM PUBLICAÇÃO DE 

ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, PELA  

FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 

 

---No dia ---- e um do mês de maio do ano de dois mil e 

catorze, na cidade do Barreiro e Edifício dos Paços do 

Concelho, foi formalizado o presente contrato, cujos 

outorgantes são os seguintes:--------------------------------- 

---PRIMEIRO:- MUNICÍPIO DO BARREIRO, Pessoa Coletiva de Direito 

Público número 506 673 626, representado por Sónia Isabel 

Carapuça Oliveira Lobo, casada, natural da Freguesia do Alto do 

Seixalinho, Concelho do Barreiro, com domicílio necessário no 

Edifício dos Paços do Concelho, Rua Miguel Bombarda, no Barreiro, 

com o endereço eletrónico geral@cm-barreiro.pt e o telefax N.º 

212 068 001, outorgando na qualidade de Vereadora da CÂMARA 

MUNICIPAL, em conformidade com os poderes que lhe foram delegados 

através do Despacho nº369, de vinte e três de outubro de dois mil 

e treze, do Senhor Presidente da referida Câmara, nos termos do 

artigo 36º nº2 e, alínea f), do nº2 do artigo 35º da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------- 

---SEGUNDA:- FIDELIDADE – COMPANHIA DE SEGUROS, S.A com sede 

no Largo do Calhariz, nº30 1200-086 Lisboa, com o número único 

de registo e de matriculada 500918880, e endereço eletrónico 

pedro.alfaro.cardoso@caixaseguros.pt representada neste ato 

por Pedro Manuel Moniz Pereira Alfaro Cardoso, portador do 

cartão de cidadão com o número de identificação civil 

05162723, válido até 14/07/2014 o qual outorga na qualidade de 

procurador em representação da companhia de seguros.---------- 
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---O presente contrato rege-se pelas cláusulas seguintes, 

considerando.------------------------------------------------- 

---CLÁUSULA PRIMEIRA: - Que, por deliberação nº --- de --/--

/2014, foi adjudicado à representada do segundo outorgante, 

mediante concurso publico com publicação de anúncio no jornal 

oficial da união europeia, a aquisição de serviços na área de 

seguros, no valor global para três anos de 1.334.501,70€ (um 

milhão, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e um euro 

e setenta cêntimos) isentos de IVA, sendo suportado pela 

Câmara Municipal do Barreiro 900.484,47€ (novecentos mil, 

quatrocentos e oitenta e quatro euros e quarenta e sete 

cêntimos), e pelos Serviços Municipalizados dos Transportes 

Coletivos do Barreiro 434.017,23€ (quatrocentos e trinta e 

quatro mil, dezassete euros e vinte e três cêntimos), nos 

termos da proposta datada de vinte e cinco de março do ano de 

dois mil e catorze, e do Caderno de Encargos, cujo conteúdo 

aqui se dá por integralmente reproduzido neste contrato para 

todos os efeitos legais e dele faz parte integrante – 

documentos que arquivo.--------------------------------------- 

---CLÁUSULA SEGUNDA: - Que a minuta do presente contrato foi 

aprovada na data da deliberação mencionada na cláusula 

primeira.-----------------------------------------------------

---CLÁUSULA TERCEIRA: - Que o presente contrato tem o prazo de 

validade de três anos, sem prejuízo das apólices se prologarem 

para além da duração do mesmo, de acordo com a data de 

vencimento de cada uma.--------------------------------------- 

---CLÁUSULA QUARTA:- Condições de pagamento:- Que a quantia 

devida pela Câmara municipal será paga no prazo de 60 

(sessenta dias), após a receção pela Câmara Municipal do 

Barreiro dos respetivos Aviso/recibo.------------------------- 
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Em caso de discordância, por parte da Câmara Municipal do 

Barreiro, quanto aos valores indicados nos Aviso/Recibo, deve 

esta comunicar ao adjudicatário, por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o adjudicatário obrigado a prestar os 

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de novo 

Aviso/recibo corrigido.--------------------------------------- 

O pagamento será efetuado trimestralmente para todos os 

contratos.----------------------------------------------------    

---CLÁUSULA QUINTA:- Que o encargo emergente deste contrato 

para a Câmara Municipal será suportado pela dotação orçamental 

seguinte:-----------------------------------------------------

---a) Seguros Acidentes de trabalho:--------------------------

---Classificação Orgânica: Capítulo zero dois, Divisão zero 

três;---------------------------------------------------------

---Classificação Económica: Capítulo zero um, Grupo zero três, 

Artigo nove, alínea zero um.---------------------------------- 

---b) Restante carteira de seguros da Câmara Municipal:-------

---Classificação Orgânica: Capítulo zero dois, Divisão zero 

dois;---------------------------------------------------------

---Classificação Económica: Capítulo zero dois Grupo zero 

dois, Artigo doze.-------------------------------------------- 

Esta despesa tem atribuído o nsº de compromisso ----- e ------

-- realizado no dia --/--/2014.------------------------------- 

Encargo emergente deste contrato suportado pelos Serviços 

Municipalizados dos Transportes Coletivos do Barreiro será 

suportado pela dotação orçamental seguinte:------------------- 

---a)Acidentes de trabalho: 01.03.09.01----------------------- 

---b)Automóvel:02.02.12.01------------------------------------

---c)Multirriscos:02.02.12.05---------------------------------  

Esta despesa tem atribuído os nsº de compromisso ---,---- e --

-- realizados no dia --/--/2014.---------------------------- 
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---CLÁUSULA SEXTA:- Que, para todas as questões emergentes do 

presente contrato será competente o Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Almada.--------------------------------------------- 

---CLÁUSULA SÉTIMA: - Que, o presente contrato está sujeito a 

Fiscalização Prévia do Tribunal de Contas, nos termos da Lei 

n.º 98/97, de 26 de Agosto alterada e republicada pela Lei n.º 

48/2006, de 29 de Agosto.------------------------------------- 

---CLÁUSULA OITAVA: - Que, fazem parte integrante do presente 

contrato o caderno de encargos, e a proposta que foi 

apresentada pela segunda outorgante.-------------------------- 

---E por ambos os outorgantes, nas referidas qualidades, foi 

declarado que aceitam e se obrigam a cumprir o presente 

contrato nos termos exarados.--------------------------------- 

 

 

O PRIMEIRO OUTORGANTE 

 

____________________________ 

 

O SEGUNDO OUTORGANTE 

 

 _______________________________ 


