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 Município de Leiria 

Câmara Municipal 

 
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2017/10/31 

 

Unidade Orgânica responsável pela deliberação | DIVISÃO APROVISIONAMENTO E PATRIMÓNIO 

 

Epígrafe | Apólice de Seguros de Frota Automóvel – Contrato 115/2016 – Convite n.º 06/2016/DIAP, ao abrigo do 

Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria - Autorização 

para a contratação de serviços a mais 

 

Deliberação | Presente a proposta da Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP), relativa à necessidade de 

contratação de serviços a mais, no âmbito do procedimento em epígrafe (NIPG 51657/17): 

Considerando que: 

i) A 28.12.2016, foram celebrados os contratos de seguros, com a Fidelidade - Companhia de Seguros S.A., no 

seguimento do Convite n.º 6/2016, ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela Central de Compras da 

Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria, para contratação das apólices de seguros do Município de 

Leiria; 

ii) Já no decorrer da execução do contrato surge a necessidade de integrar na apólice de Frota Automóvel a viatura 

pesada de mercadorias Volvo FL8, de matrícula 53-TO-95; 

iii) A não inclusão nas peças do procedimento que deram lugar à apólice de Frota Automóvel, resulta do facto de se 

tratar de uma nova aquisição, tendo a viatura sido entregue pelo fornecedor em outubro de 2017, pelo que não 

seria possível ter incluído a mesma aquando da celebração do contrato de seguros atualmente em vigor desde 

01.01.2017;   

iv) Foram efetuados contactos com o mediador de seguros no Município no sentido de ser apresentado o valor 

correspondente a estes serviços a mais, resultando o valor de 95,00€ como o encargo adicional máximo, com 

efeitos a 01.11.2017 e até ao final do corrente ano; 

v) Esta nova necessidade, que resulta em serviços a mais, decorre de circunstâncias imprevistas e não é técnica e 

economicamente separável do objeto do contrato sem inconvenientes graves para a correta gestão do risco 

associado ao património do Município [n.º 1 do artigo 454.º do CCP]; 

vi) Esta nova inclusão obteve a anuência do Senhor Presidente da Câmara Municipal (NIPG 51657/17), atenta a 

obrigatoriedade da celebração deste seguro, sem o qual a viatura não poderá circular;    

vii) Está em causa um Convite ao abrigo ao Acordo Quadro, pelo que o somatório do preço contratual com o preço 

atribuído aos serviços a mais em nada alteraria o tipo de procedimento adotado [alínea b) do n.º 2 do artigo 

454.º do CCP]; 

viii) O preço atribuído aos serviços a mais, até ao momento, não ultrapassa 40% do preço contratual, no contrato 

em apreço (contrato n.º 115/2016, em anexo); 

Propõe-se que, nos termos do previsto no artigo 454.º do Código dos Contratos Públicos, seja autorizado pela 

Câmara Municipal, enquanto órgão competente, a contratação de serviços a mais, com vista a integrar na apólice de 

Frota Automóvel, com efeitos a 01.11.2017, do qual resulta um encargo adicional total máximo de 95,00€, isento de 

IVA, a que diz respeito o contrato n.º 115/2016. 

Mais de informa que a despesa relativa aos serviços a mais será satisfeita pela classificação orgânica e 

económica 02/020212, plano 2016/A/6 e deu origem ao cabimento número 2395/2017, ao compromisso número 

221/2017 e à requisição número 3279/2017, emitidos em 25/10/2017. 

A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto e concordando com a proposta e informação prestada pela 

Divisão de Aprovisionamento e Património (DIAP), deliberou por unanimidade: 

a) Autorizar a realização de serviços a mais, nos termos do previsto no artigo 454.º do Código dos Contratos 

Públicos (CCP), com vista a integrar na apólice de Frota Automóvel, a viatura pesada de mercadorias Volvo FL8, 
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de matrícula 53-TO-95, com efeitos a 01.11.2017, do qual resulta um encargo adicional total máximo de 

95,00€, isento de IVA, a que diz respeito o contrato n.º 115/2016; 

b) Proceder à notificação da decisão de autorização da realização de serviços a mais ao adjudicatário, fixando-lhe 

o prazo de 10 dias, para prestação da caução exigida nos termos do artigo 88.º do CCP, conforme Convite e 

artigos 89.º e 90.º do CCP. 

A presente deliberação foi aprovada em minuta 
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CONTRATO N.º 115/2016 

 

CONVITE N.º 06/2015/DIAP – AQUISIÇÃO DE APÓLICE DE SEGUROS, AO ABRIGO AO ACORDO QUADRO 
CELEBRADO PELA CENTRAL DE COMPRAS DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DE LEIRIA - 

LOTE 1 

 

Entre: 

RAUL MIGUEL DE CASTRO, casado, licenciado em Ciências do Estado, natural do concelho de Abrantes, residente na 
freguesia de Reguengo do Fétal, concelho da Batalha, portador do Cartão de Cidadão número 00561884, na qualidade 
de Presidente da Câmara e em representação do Município de Leiria, pessoa coletiva de direito público número 
505181266, no uso da competência própria que lhe é conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, e alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99 de 8 de junho, aplicável 
por força do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 9 de janeiro, como Primeiro 
Outorgante; 

 

 e  

 

PEDRO MANUEL MONIZ PEREIRA ALFARO CARDOSO, portador do Cartão de Cidadão número 05162723 0ZY5, 
residente em Largo do Calhariz, n.º 30, 3.º Andar, 1249-001 Lisboa, contribuinte número 130375551, na qualidade de 
representante legal, conforme procuração que se arquiva no maço de documentos relativo a este contrato, intervém 
em nome e representação da entidade denominada Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., com o capital social 
de € 381.150.000,00 e cujos documentos se encontram depositados na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
– 4.ª Secção, com sede em Largo do Calhariz, 30, 3.º Andar, 1249-001 Lisboa, pessoa coletiva número 500918880, 
como Segundo Outorgante, 

 

Tendo em conta: 

− A decisão de adjudicação deliberação de 2016/12/06, da Câmara Municipal de Leiria, relativa ao procedimento por 
convite n.º 06/2016/DIAP – Aquisição de Apólice de Seguros, ao abrigo ao Acordo Quadro celebrado pela Central 
de Compras da Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria. 

− O subsequente ato de aprovação da minuta do contrato por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
datado de 22/12/2016, sujeito a ratificação na próxima reunião da Câmara Municipal de Leiria, sob pena de 
anulabilidade, conforme determina o n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Considerando que a despesa inerente ao contrato será satisfeita pela classificação orgânica e económica 02/020212, 
plano 2016/A/6, compromisso número 3456/2016, autorizado em 2016/11/29. 

 

É celebrado o presente contrato, nos termos das seguintes cláusulas: 

 

Cláusula 1.ª | Objeto do contrato 

O Segundo Outorgante obriga-se a prestar ao Primeiro Outorgante os serviços relativos ao Seguro de Frota Automóvel 
(Lote 1). 

 

Cláusula 2.ª | Preço Contratual 

Pelos serviços associados previstos na cláusula anterior, o Primeiro Outorgante obriga-se a pagar ao Segundo 
Outorgante o preço de €19.795,34, isento de IVA. 

 

 

22/17,1,1183/17 - 02-11-2017



Município de Leiria 
Câmara Municipal 

    

 

• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 • 

• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt • 

Cláusula 3.ª | Condições de Pagamento 

As condições de pagamento do encargo resultante da aquisição das apólices objeto do contrato são fixadas de acordo 
com o previsto no Regime Jurídico do Contrato de Seguro e com a periodicidade prevista no Programa de Seguros. 

 

Cláusula 4.ª | Duração do Contrato 

As apólices constantes no Programa de Seguros vigorarão pelo período de 12 meses, com início a 01/01/2017. 

 

Cláusula 5.ª | Documentos integrantes do contrato 

 Fazem parte integrante do contrato os seguintes documentos:  

a) Os esclarecimentos ao caderno de encargos; 

b) O caderno de encargos; 

c) Anexo I – declaração conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º do CCP; 

d) Anexo III – Proposta base e lista de preços unitários. 

 

Cláusula 6.ª | Documentos anexos ao contrato 

O segundo outorgante exibiu os seguintes documentos: 

a) Declaração a que se refere a alínea a), do n.º 1 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos; 

b) Declaração de situação contributiva regularizada perante a Segurança Social, emitida a 11 de novembro de 2016 
e válida por quatro meses; 

c) Certidão comprovativa de que tem a sua situação tributária regularizada relativamente a impostos, emitida em 
08 de novembro de 2016, pelo Serviço de Finanças de Lisboa-3 e válida por três meses; 

d) Cópia do Registo Criminal de Guangchang Guo, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

e) Cópia do Registo Criminal de Jorge Manuel Baptista Magalhães Correia, emitido em 30/11/2016 e válido por três 
meses; 

f) Cópia do Registo Criminal de Qunbin Wang, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

g) Cópia do Registo Criminal de Michael Lee, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

h) Cópia do Registo Criminal de José Manuel Alvarez Quintero, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

i) Cópia do Registo Criminal de António Manuel Marques de Sousa Noronha, emitido em 30/11/2016 e válido por 
três meses; 

j) Cópia do Registo Criminal de Rogério Miguel Antunes Campos Henriques, emitido em 30/11/2016 e válido por 
três meses; 

k) Cópia do Registo Criminal de Wai Lam William Mak, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

l) Cópia do Registo Criminal de Lan Kang, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

m) Cópia do Registo Criminal de Xiaoyong Wu, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

n) Cópia do Registo Criminal de Lingjiang Xu, emitido em 30/11/2016 e válido por três meses; 

o) Cópia do Registo Criminal de Pedro Manuel Moniz Pereira Alfaro Cardoso, emitido em 30/11/2016 e válido por 
três meses; 

p) Cópia do Registo Criminal de Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A., emitido em 30/11/2016 e válido por três 
meses; 

q) Cópia do Cartão de Cidadão de Pedro Manuel Moniz Pereira Alfaro Cardoso, com o número 05162723 0ZY5; 

r) Cópia da Certidão Permanente, com o código de acesso n.º 4646-6226-5733; 

s) Cópia da Procuração a conferir poderes necessários para representar a sociedade; 

t) Garantia Bancária n.º 9015.008571.993. 

 

 

 

O presente contrato foi escrito em 2 páginas, assinadas pelos mencionados outorgantes. 
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