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RELATÓRIO FINAL 

DO JÚRI DO PROCEDIMENTO. 
 

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS. 

 

Pela Deliberação camarária nº 59/2014, de 05/02/2014, á Proposta nº 7/2014, da Srª 

Vereadora Sónia Oliveira Lobo, com competência delegada, do Sr. Presidente da 

Câmara, foi iniciado procedimento mediante CONCURSO PÚBLICO, COM 

PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO, NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA, 

para a prestação de serviços, em epígrafe, pelo valor base estimado de 1.350.000,00 

Euros + IVA, tendo concorrido as Empresas, a seguir indicadas, na ficha de abertura de 

propostas: 

 

Elenco de dados da ficha de abertura de propostas 

[Anexo V, a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º, 

da Portaria nº 701-G/2008, de 29 de Julho] 

 

LISTA DOS CONCORRENTES 

Identificação da Entidade adjudicante Município do Barreiro 

Tipo de contrato Aquisição de serviços 

Tipo de procedimento 

CONCURSO PÚBLICO, COM PUBLICAÇÃO DE 

ANÚNCIO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 

EUROPEIA. 

Identificação do procedimento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS   

Data do termo do prazo de apresentação 

das propostas 
30/03/2014 – 23:59 horas 

Número de ordem do cada concorrente 1º 

Número de Entrada e data 27/03/2014-11:55 horas 

Identificação do concorrente Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 

Número de ordem do cada concorrente 2º 

Número de Entrada e data 28/03/2014-22:29 horas 

Identificação do concorrente AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A 

 

Ao abrigo da alínea d), do nº 2, do Artº 146º, do CCP, conjugado com o nº 1, do Artº 

57º, do mesmo diploma legal, propõe-se que seja excluída, da análise, a proposta da 

Empresa “AXA Portugal, Companhia de Seguros, S.A.”, por não ser constituída por 

todos os documentos exigidos nos termos do disposto nas alíneas a), b), c) e d), do nº 1, 

do Artº 57º, do CCP. 

 

Foi admitida a proposta da Empresa concorrente “Fidelidade – Companhia de Seguros, 

S.A.”, a seguir indicada na Ficha de abertura das propostas, por os documentos 

apresentados estarem de acordo com o exigido no Caderno de Encargos.  
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. 

 

FICHA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS 

Número de ordem de cada concorrente 1º 

Número de Entrada e data 27/03/2014-11:55 horas 

Identificação do  concorrente Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 

Código da proposta e data 27/03/2014-11:55 horas 

Prazo de execução do contrato 
De acordo com a Cláusula 4º do Capítulo I, da Parte I, do 

Caderno de Encargos 

Valor da proposta 

Preço total proposto, para o período de 3 (três) anos = 

1.334.501,70 €, isentos de IVA, sendo: 

a) Autarcas = 1.969,80 €, isentos de IVA; 

b) Bombeiros – Quadro comando/quadro ativo = 

22.129,68 €, isentos de IVA; 

c) Bombeiros – Reserva/Honra/Órgãos 

sociais/Infantis/Cadetes = 8.221,50 €, isentos de 

IVA; 

d) Utentes instalações desportivas/recreativas/lazer 

municipais = 4.951,71 €, isentos de IVA; 

e) Programas 3º Idade – Utentes Universidade 

Sénior = 1.598,46 €, isentos de IVA; 

f) Programas 3º Idade – Utentes Atividades várias = 

1.065,39 €, isentos de IVA; 

g) Utentes das iniciativas desportivas e culturais = 

10.181,28 €, isentos de IVA; 

h) Ocupação tempos livres e visitas de estudo = 

2.880,06 €, isentos de IVA; 

i) Acidentes de Trabalho – Município do Barreiro = 

401.220,45 €, isentos de IVA; 

j) Acidentes de Trabalho – Serviços 

Municipalizados dos Transportes Coletivos do 

Barreiro = 97.229,85 €, isentos de IVA; 

k) Automóvel = 535.498,38 €, isentos de IVA;, 

sendo: 

k.1)  Automóvel - Município do Barreiro = 

199.276,98 €, isentos de IVA; 

k.2)  Automóvel - Serviços Municipalizados dos 

Transportes Coletivos do Barreiro = 336.221,40 

€, isentos de IVA; 

l) Multiriscos = 179.308,60 €, isentos de IVA, 

sendo: 

l.1)  Multiriscos - Município do Barreiro = 

178.742,61 €, isentos de IVA; 

l.2)  Multiriscos - Serviços Municipalizados dos 

Transportes Coletivos do Barreiro = 565,98 €, 

isentos de IVA; 

m) Máquinas casco = 1.537,04 €, isentos de IVA; 

n) Marítimo casco = 6.709,50 €, isentos de IVA; 

o) Responsabilidade civil = 60.000,00 €, isentos de 

IVA 

Condições de pagamento 
De acordo com a Cláusula 9º do Capítulo II, da Parte I, do 

Caderno de Encargos 

Garantia 
De acordo com a Cláusula 10º do Capítulo II, da Parte I, 

do Caderno de Encargos 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. 

 

Ao abrigo do disposto no nº 3, do Artº 50º, do CCP, na plataforma eletrónica 

SaphetyGov consta a notificação de pedido de esclarecimentos sobre as peças do 

procedimento, datada de 25/02/2014-14:44 horas, da Empresa Fidelidade, S.A. e a 

respetiva notificação de resposta ao pedido de esclarecimento sobre as peças do 

procedimento, datada de 10/03/2014-11:18 horas, do Júri do procedimento, 

mencionando o seguinte: 

 

“PERGUNTA Á QUESTÃO Nº 1: 

Acidentes Pessoais  

3 –Utentes da Instalações Desportivas e Recreativas e Lazer Municipais  

Pedimos confirmação dos capitais por pessoa segura das seguintes coberturas, a 

atualizados de 

acordo com DL 10/2009, que são os seguintes para 2014:  

- Despesas de tratamento: 4.334€  

- Despesas de Funeral: 2.168€  

RESPOSTA Á QUESTÃO Nº 1: 

- Por força da atualização prevista no art.º 18º do Dec. Lei 10/2009 os capitais 

corretos são: 

Coberturas / Capitais 

- Despesas de tratamento – até 4 334,00 € 

- Despesas de funeral – até 2 168,00 € 

 

PERGUNTA Á QUESTÃO Nº 2: 

5 –Utentes das Iniciativas Desportivas e Culturais  

Pedimos confirmação dos capitais por pessoa segura das seguintes coberturas, a 

atualizados de 

acordo com DL 10/2009, que são os seguintes para 2014:  

- Despesas de tratamento: 4.334€  

- Despesas de Funeral: 2.168€  

RESPOSTA Á QUESTÃO Nº 2: 

 - Por força da atualização prevista no art.º 18º do Dec. Lei 10/2009 os capitais 

corretos são: 

Coberturas / Capitais 

- Despesas de tratamento – até 4 334,00 € 

- Despesas de funeral – até 2 168,00 € 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. 

 

PERGUNTA Á QUESTÃO Nº 3: 

Ramo Automóvel  

- que tipo de formação / âmbito /objetivos  

RESPOSTA Á QUESTÃO Nº 3: 

- Fazer estudo do histórico da sinistralidade, no sentido de determinar as 

principais causas dos sinistros e promover de acordo com as mesmas a formação 

adequada. 

- O âmbito, todos os motoristas do SMTC Barreiro 

- O objetivo é diminuir o numero de sinistros  

 

PERGUNTA Á QUESTÃO Nº 4: 

- n.º de trabalhadores abrangidos   

RESPOSTA Á QUESTÃO Nº 4: 

- O nº de trabalhadores é 105” 

 

Ao abrigo do disposto no nº 3, do Artº 50º, igualmente, do CCP, na plataforma 

eletrónica SaphetyGov consta a notificação genérica, datada de 13/03/2014-13:47 horas, 

do Município do Barreiro, mencionando o seguinte: 

 

“No mapa, anexo ao Caderno de Encargos, “Anexo 3; Escolas; União das 

Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e Verderena”, aparece mencionado 

duas vezes a mesma Localização “Av. Esc. Fuzileiros Navais 2 A E Rua 

Bombeiros Voluntários 6 E 16 – R/C; Creche “Os Reguilas” – O Fraldinhas; 

ALVENARIA; 1; 2007; SIM; 155.705,82”, na sétima e na nona posição do 

mapa, quando o que se pretendia era apenas uma Localização. 

Nestes termos, ao abrigo do nº 3, do Artº 50º, do Código dos Contratos Públicos, 

retifica-se o referido mapa, suprimindo o texto, em duplicado, da Localização 

atrás referida”. 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. 

 

Ao abrigo do disposto no nº 1, do Artº 72º, igualmente, do CCP, na plataforma 

eletrónica SaphetyGov constam, também, a notificação de pedido de esclarecimentos 

sobre a proposta, datada de 01/04/2014-17:14 horas, do Júri do procedimento e a 

respetiva notificação de resposta ao pedido de esclarecimento sobre a proposta, datada 

de 02/04/2014-15:37 horas, da Empresa Fidelidade, S.A. 

 

Efetivamente, na análise prévia efetuada á proposta da Empresa Fidelidade S.A., 

constatamos que, a Declaração Anexo I no seu ponto 2 referia a existência de condições 

gerais e especiais o que poderia eventualmente contrariar o assumido no ponto 1 da 

mesma Declaração. 

 

Pelo que se solicitou, ao abrigo n.º 1 do art.º 72.º do Código dos Contratos Públicos, que 

a concorrente Fidelidade S.A. esclarecesse se o referido ponto 2, contrariava o 

declarado no ponto I. 

 

Em resposta ao pedido de esclarecimentos efetuado pelo Júri do procedimento, o 

concorrente Fidelidade S.A., esclareceu-se que tal como consta no ponto 1 do Anexo I, 

“se obriga a executar o contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado 

Caderno de Encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas 

cláusulas”.  

 

Na proposta a Empresa Fidelidade S.A., nos ramos auto e Multiriscos não divide o 

prémio para a apólice do Município e para a apólice dos SMTC Barreiro, no entanto nos 

mapas por risco estão separados os valores correspondentes ao Município e aos 

Serviços, permitindo assim verificar os valores respetivos. 

 

A análise à proposta apresentada pelo concorrente Fidelidade SA, incidiu sobre o 

cumprimento do exigido nas cláusulas 8ª, 13ª, 15ª e 17ª do Programa do procedimento 

e, também na cláusula 8ª e nas especificações técnicas do Caderno de Encargos. 

 

A proposta foi cotada, de acordo com os critérios definidos no número 1 da cláusula 17ª 

do Programa do procedimento e classificada de acordo com o número 4 da mesma 

cláusula. 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. 

 

 

1. Cumprimento dos elementos referidos nas cláusulas 8ª e 13ª do Programa 

do procedimento 

 

1.1 Declaração conforme Modelo Anexo I (alínea a) da cláusula 8ª)  

 

O concorrente, Fidelidade S.A., entregou juntamente com a proposta a 

Declaração conforme Anexo I, preenchida corretamente na qual declaram sob 

compromisso de honra executar o contrato em conformidade com o conteúdo 

do Caderno de Encargos, aceitando sem reservas todas as suas cláusulas. 

 

1.2 Certificado de Solvência (alínea b) da cláusula 8ª) 

 

O concorrente, Fidelidade S.A., entregou o Certificado de Solvência passada 

pelo Instituto de Seguros, que certifica estar esta seguradora autorizadas a 

exercer a atividade seguradora em Portugal. 

 

1.3 Descrição da prestação de serviços e preço (alínea c) da cláusula 8ª) 

 

Relativamente à alínea acima indicada, concluímos que a proposta cumpre o 

exigido na cláusula referida, nomeadamente: 

 

Quanto ao valor do prémio referente a cada contrato, verifica-se que: 

A Fidelidade S.A., apresenta na sua proposta valores para todos os contratos 

de seguro, incluídos no Caderno de Encargos, bem como para todas as 

viaturas incluídas nas apólices de frota do Município e dos SMTC Barreiro 

e, também para todas os edifícios, de acordo com as listagens incluídas no 

Caderno de Encargos. 

 

Em relação ao valor dos prémios referentes a cada ramo, concluímos: 

A proposta da Fidelidade S.A., cumpre o exigido pelo Programa do 

procedimento pois apresentam o valor do prémio correspondente a cada 

ramo. 

 

Em relação ao valor total das propostas, constatamos: 

A proposta cumpre o estipulado neste ponto do Programa do procedimento 

pois apresenta o valor global do conjunto dos ramos: 

 

- A Fidelidade S.A. apresenta um valor total de 1.334.501,70 €. 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. 

 

Quanto ao valor da franquia do Ramo – Responsabilidade Civil, 

verifica-se que: 

A proposta da Fidelidade S.A., apresenta a franquia, de acordo com o 

exigido no Caderno de Encargos. 

 

Quanto ao valor da taxa de Ajuste, constatamos que: 

A proposta da Fidelidade S.A., apresenta taxa de ajusto anual, de 0%,  

mantendo o valor do prémio igual em cada anuidade. 

 

Em relação às franquias do Ramo – Multiriscos, verifica-se que: 

A proposta da Fidelidade S.A., apresenta a franquia, de acordo com o 

exigido no Caderno de Encargos. 

 

1.4 Cumprimento da Clausula 8ª do Caderno de Encargos 

 

A proposta, da Fidelidade S.A., cumpre a cláusula acima indicada, uma vez 

que respeita na totalidade o que é exigido na mesma, quanto às condições de 

pagamento. 

 

2. Cumprimento das Especificações Técnicas do Caderno de Encargos de 

acordo com a cláusula 13ª do Programa do procedimento 

 

A proposta, da Fidelidade S.A. cumpre o exigido pela cláusula acima referida, 

pois inclui proposta para a totalidade das cláusulas técnicas do Caderno de 

Encargos e, declaram garantir o exigido nas mesmas. 

 

3. Aplicação do disposto na cláusula 15ª do Programa do procedimento 

 

Considerando o preço base do Concurso 1.350.000,00 €, definido nesta cláusula 

e, para os três anos, verifica-se que o valor da proposta da Fidelidade S.A., 

1.334.501,70 €, se encontra abaixo do preço máximo, e acima do valor que seria 

considerado anormalmente baixo, pelo que cumpre o que é exigido na cláusula 

acima indicada. 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. 

 

4. Cotação e classificação da proposta 

 

De acordo com os critérios de adjudicação definidos na cláusula 17ª, e, 

considerando os fatores de adjudicação indicados nas alíneas a), b), c) e d) do n.º 

1 da referida cláusula e a aplicação da fórmula indicada no ponto 3, a cotação 

das propostas é a seguinte: 

 

 Quanto ao menor preço do total de prémios dos ramos: 

 

- Fidelidade S.A.. –  1.334.501,70€  ….……….40 Pontos 

   

 Quanto ao valor medio das Franquias mínima e máxima– Ramo 

Responsabilidade Civil 

 

- Fidelidade S.A. –  Valor Franquia, 

800,00€ 

….……15 Pontos 

   

 Quanto ao menor valor médio das Franquias – Ramo Multi Riscos 

 

- Fidelidade S.A. –  Franquia Média, 

1050,00€ 

.………12 Pontos 

   

 Quanto ao menor valor da Taxa de Ajuste – Ramo de Responsabilidade 

Civil 

 

- Fidelidade S.A. –  Taxa 0% ………15 Pontos 

   

Pontuação obtida, pela proposta:  

 

De acordo com o estabelecido no ponto 4 da cláusula 17ª a pontuação obtida 

pela proposta é a seguinte: 

 

Fidelidade S.A.: 

 

Factor A  40 Pontos 

Factor B  15 Pontos 

Factor C  12 Pontos 

Factor D  15 Pontos 

Total       82 Pontos 
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Continuação do RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 

PROCEDIMENTO. ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE 

SEGUROS. 

 

Assim, sendo dispensada a formalidade da audiência prévia escrita, ao abrigo das alínea 

a) e b), do nº 2, do Artº 103º, do Código do Procedimento Administrativo, propõe-se 

que seja adjudicada á Empresa "Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.”, a 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ÁREA DE SEGUROS, pelo valor total de 

1.334.501,70 Euros, isentos de IVA, para 3 (três) anos de vigência do contrato, em 

conformidade com o Caderno de Encargos e a proposta datada de 27/03/2014-11:55 

horas, desta Empresa. 

 

Os contratos de aquisição de serviços estão sujeitos, em 2014, à verificação da aplicação 

do disposto nos Artigos 73º e 33º, da Lei nº 83-C/2013, de 31 de Dezembro (Orçamento 

do Estado para 2014). 

 

Barreiro, 07 de Abril de 2014 

 

 

O Júri do Procedimento: 

 

O Presidente: Dr. Rocha dos Santos _____________________ 

 

O 1º Vogal: Dr. Nelson Marques ________________________ 

 

A 2ª Vogal: Cristina Silva _____________________________ 

 

A 1ª Vogal suplente: Drª Isabel Dias _____________________ 

 

A 2ª Vogal suplente: Fernanda Saturnino__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


