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1.

IDENTIFICA
AÇÃO E OBJET
TO DO PROCED
DIMENTO
Processo n.º 0204.4.8.0
001/2018
o: Prestação de serviços na área de seguros.
s
Designação
Tipo de procedimento: concurso p
público, ao abrigo do dissposto na alíínea a), do n.º
n 1, do
vado pelo
artigo 20.ºº do Código dos Contrattos Públicos (adiante dessignado por CCP), aprov
Decreto-Le
ei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua red
dação atual e demais legislação
aplicável.
Objeto: O presente concurso tem por objeto a transferência dos riscoos do municcípio para
adora atravé
és da prestaçção de serviçços na área de
d seguros, a executar de
d acordo
uma segura
com as clá
áusulas juríd
dicas e técn
nicas definidas no caderno de encaargos, abran
ngendo a
cobertura de
d riscos rela
ativos aos ram
es, por lote:
mos seguinte
Lote I:
a) Seguro
S
de Acidentes de T
Trabalho;
b) Seguro
S
de Mu
ultirriscos
Lote II:
S
de Gru
upo de Acideentes Pessoa
ais
a) Seguro
b) Seguro
S
de Re
esponsabilidaade Civil Extra
acontratual
Lote III::
a) Automóvel
A
b) Bens
B
em Leassing
De acordo
o com o vocabulário co
omum para contratação
o pública o código do presente
concurso é 66510000 - Serviços de Seguros.

2.

ÃO INSTITUCI
IONAL
INFORMAÇÃ

Município dee Palmela – Câmara Mu
Entidade adjudicante:
a
unicipal, com
m a seguinte
e morada
Largo do Município,
M
29
954-001 Palm
mela, Telefo
one 212 336
6 600, Fax 2212 336 619
9, correio
eletrónico: geral@cm-p
palmela.pt.
nto autorizad
do pelo Senh
hor Presiden
nte da Câmara, no exerccício de competências
Procedimen
próprias ou
u delegadas pela
p
Câmara Municipal, na
n reunião de
e 25 de outuubro de 2017
7.
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3.

JÚRI DO PROCEDIMENTO
R
O
O procedim
mento é cond
duzido por um
m júri nomea
ado pelo órgão competennte para a de
ecisão de
contratar, o qual inicia o exercíccio das sua
as funções no
n primeiro dia útil se
eguinte à
o do procedimento.
publicitação

4.

CONSULTA DAS PEÇAS DO
O PROCEDIME
ENTO
As peças do
d procedime
ento estão in
ntegralmente
e disponibilizadas na plattaforma eletrónica de
contratação
o pública “Sa
aphetygov”, contratação
o pública elettrónica, acesssível atravéss do sítio
eletrónico http://www..saphety.com
m desde o dia
d da publiicação do aanúncio no Diário
D
da
República.
e existirem dúvidas sobree a utilização
o da plataform
ma eletrónicaa, a entidade
e gestora
No caso de
da mesma (Saphety Level – Trusted
d Services, SA)
S disponibiliza uma linhha de apoio para
p
esse
o supracitadoo.
fim, cujo número de telefone constaa do endereçço eletrónico
d procedime
ento também
m estarão disponíveis, pa
ara consultaa, no sítio da
a Câmara
As peças do
Municipal

(www.cm-p
palmela.pt),

na

caixa

temática “Concursos
“

Públicos

/

Obras,

ntos e Serviçços”.
Fornecimen
5.

CONCORREN
NTES
Só podem apresentar propostas as empresa
as de seguro
os legalmennte constituíídas, que
c
o dispo
osto na legisslação refere
ente à ativid
dade de presstação de se
erviço de
cumpram com
seguros, em particularr a Lei n.º 1
147/2015 de
e 9 de setem
mbro, que esstejam autorizadas a
o objeto do
o presente concurso, e não se
explorar os ramos e modalidadees de seguro
ma das situaçções referida
as no artigo 55.º do Deccreto-Lei n.º 18/2008,
encontrem em nenhum
aneiro na sua
a atual redaçção.
de 29 de ja
É permitida
a a apresenta
ação de prop
postas por um agrupame
ento de concoorrentes, o qual
q
deve
assumir a forma
f
jurídicca exigida qu
uando lhe fo
or adjudicado
o o contratoo e aquela fo
orma seja
necessária à boa execu
ução do mesm
mo.
mitida a apressentação de propostas por parte de mediadores de seguros, qualquer
Não é adm
que seja a sua categoriia.
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6.

ESCLARECIIMENTOS, RET
TIFICAÇÕES E ALTERAÇÕES
S DAS PEÇAS DO PROCEDIIMENTO
No primeirro terço do prazo fixad
do para a apresentação das proposstas, os inte
eressados
podem solicitar os escclarecimento
os necessário
os à boa co
ompreensão e interpreta
ação das
p
to e devem apresentar uma lista na
n qual idenntifiquem, ex
xpressa e
peças do procediment
inequivocam
mente, os re
espetivos errros e as om
missões por si
s detetados,, sob pena de
d serem
responsáve
eis, parcial ou
o integralm
mente, pelas prestações complemenntares de su
uprimento
desses erro
os e omissõe
es, nos termo
os do artigo 50.º
5
do CCP..
Até ao term
mo do segundo terço do prazo fixado
o para a apre
esentação daas propostas, o júri do
procedimen
nto presta os
o esclarecim
mentos soliccitados, nec
cessários à boa compre
eensão e
interpretação das peças procedimeentais, e o órrgão compettente para a decisão de contratar
pronuncia-sse sobre os erros e om
missões identtificados pelo
os interessaddos, identificcando os
termos do
o suprimento
o daqueles que aceite, considerando-se rejeittados todos os que,
naquele pra
azo, não seja
am expressaamente aceite
es.
Independentemente do disposto nos número
os anteriores, o órgão competente
e para a
decisão de contratar pode, oficiosaamente, procceder à retifficação de errros ou omisssões das
p
o, bem como
o prestar escclarecimentoss, no prazo rreferido no parágrafo
p
peças do procedimento
anterior, ou até ao fin
nal do prazo
o fixado para
a a apresentação das ppropostas, qu
ue, neste
ado, nos term
mos do artigo
o 64º do CCP
P.
caso, deve ser prorroga
entificação ddos erros e omissões
Os esclarecimentos, ass retificaçõe s e as listass com a ide
essados deveem ser dispo
onibilizados no Portal e juntos às peças do
detetados pelos intere
nto que se encontram paatentes para consulta, de
evendo todoss os interesssados que
procedimen
as tenham obtido ser im
mediatamentte notificadoss desse facto
o.
a retificaçõees fazem pa
arte integrante das peça s do proced
dimento a
Os esclareccimentos e as
que dizem respeito e prrevalecem so
obre estas em
m caso de divergência.

7.

FORMULÁRIIO PRINCIPALL
A plataform
ma eletrónica
a “Saphetygo
ov” disponibilliza um documento deno minado “Forrmulário
Principal”” que deverá
á ser preench
hido pelos concorrentes,
c
, conforme ddetermina o DecretoLei n.º 143
3-A/2008, de 25 de julho,, e 0 art.º 54
4º da Lei 96/2
2015 de 17 dde Agosto.

8.

INSTRUÇÃO
O DA PROPOST
TA
A proposta é constituída pelos segu
uintes elemen
ntos / docum
mentos:
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Cerrtificado de solvência p
passado pela
a Autoridade de Superrvisão de Se
eguros e
Fun
ndos de Penssões;



Documento Eurropeu Único de Contrataçção Pública, junto com a proposta;



Documentos qu
ue contenhaam os atribu
utos da prop
posta, de acoordo com oss quais o
con
ncorrente se
e dispõe a ccontratar [cf. alínea b) do
d nº 1 do artigo 57º do CCP],
nom
meadamente
e:



Lotte I
o

a
e total dos prémioss referentes a cada apólicce e ramo;
Valor anual

o

Acidenttes Trabalho
o valor da tax
xa comercial e total para::
i – trabalhadores
t
s em funções públicas
ii– Estagiários
E





o

Discrim
minando, n
no caso da
d
apólice multirrisco
cos, o va
alor
edifício
os/conteúdo, de acordo com
c
os dadoss do cadernoo de encargo
os;

o

Valor das
d franquiass referentes ao
a ramo multirriscos.

por

Lotte II
o

a
e total dos prémioss referentes a cada ramo;;
Valor anual

o

Seguro
o de acidentees pessoais valor
v
do prém
mio total porr pessoa, no caso dos
contrattos emprego
o-inserção ou
o equivalente o valor do prémio total por
pessoa
a e por períod
do;

o

Valor das
d franquiass referente ao
o ramo respo
onsabilidade civil;

Lotte III
o

a
e total dos prémioss referentes a cada ramo;;
Valor anual

o

Discrim
minando, no caso da ap
pólice frota, o valor corrrespondente
e a cada
viatura, de acordo com os dado
os do caderno de encargoos;

o

Valor das
d franquiass referentes ao
a ramo bens em leasingg;



Os valores são indicados seem IVA, uma vez que não
o é aplicável;;



o expressos em euros e indicados em algarissmos e por extenso,
Os valores são
evalecendo estes
e
em caso
o de divergê
ência;
pre
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Os concorrente
es podem, li vremente, apresentar
a
proposta relattiva a um ou
o a mais
es, bem com
mo proposta cconjunta que
e abranja tod
dos os lotes;
lote



A proposta deve ser assin
nada pelo co
oncorrente ou
o por repreesentante que tenha
deres para o obrigar;
pod



Quando a prop
posta seja aapresentada por um agrupamento cooncorrente, deve ser
d membros que o inteegram, caso
o em que
asssinada pelo representantte comum dos
devvem ser jun
ntos os instrrumentos de
e mandato emitidos
e
porr cada um dos seus
me
embros ou, não
n existindo
o representa
ante comum,, deve ser a ssinada por todos os
seu
us membros ou respetivo
os representa
antes.

9.

PROPOSTAS
S

DIVERGENT
TES OU VARIIANTES

Apenas são admitidas propostas para a tota
alidade da prestação
p
dee serviço po
or lote a
concurso.
das proposta
as com especcificações téccnicas com diferenças
d
em
m relação às cláusulas
São admitid
do caderno
o de encargos, desde quee garantam o exigido no mesmo.
Não é admitida a apressentação de p
proposta(s) variante(s).
v
10.

IDIOMA
Os docume
entos que constituem a p
proposta têm que ser redigidos em línngua portugu
uesa.

11.

PRAZO DA OBRIGAÇÃO
O
DE
D MANUTENÇ
ÇÃO DAS PROP
POSTAS
O concorre
ente fica obrigado a man
nter a respettiva proposta
a pelo prazo de 66 dias contados
da data do
o termo do prazo fixado
o para a aprresentação da
d mesma, cconsiderando
o-se este
prazo prorrrogado por ig
guais período
os se aquele nada requerrer em contrá
rário.

12.

MODO DE APRESENTAÇÃ
A
O DA PROPOS
STA
A entrega da proposta
a e dos doccumentos qu
ue a acomp
panham seráá redigida em língua
a e apresen
ntada exclussivamente de
d forma eletrónica atrravés da pllataforma
portuguesa
eletrónica

de

contratação

púb
blica

“Saph
hetygov”,

acessível
a

nno

sítio

eletrónico
e

w.saphety.com.
http://www
A proposta deverá inclu
uir as seguinttes informaçções:


Tod
dos os docum
mentos soliciitados no ponto 8 do pro
ograma de cooncurso;
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Pod
de o concorrrente associaar outras info
ormações que
e entenda coonvenientes.

Os concorrentes deverã
ão assinar el etronicamen
nte a propostta e todos oss documentos que lhe
associarem
m, de acordo com o artigo
o 54º da Lei 96/2015
9
de 17
1 de Agostoo.
13.

PRAZO PAR
RA APRESENTA
AÇÃO DAS PRO
OPOSTAS
decorre até às 23 horas e 59 minutoos do trigésim
O prazo de
e entrega dass propostas d
mo (30.º)
dia a conta
ar da data do
o envio do aanúncio do concurso
c
púb
blico para puublicação no Diário da

República.
14.

D PROPOSTA
A
RETIRADA DA

Até ao term
mo do prazo fixado para a apresenta
ação das propostas, os innteressados que
q já as
tenham ap
presentado podem
p
retirá -las, nos terrmos do disp
posto no arttigo 137.º do Código
dos Contratos Públicos..
15.

D
PROPOST
TAS
ABERTURA E CONSULTA DAS

No dia útil imediato ao
a termo do
o prazo fixad
do para aprresentação ddas proposta
as, o júri
p
da lista dos co
oncorrentes na plataform
ma eletrónica supracitada.
procede à publicação
Mediante a atribuição de
d um login e de uma password aoss concorrentees incluídos na lista é
facultada a consulta, diretamente
d
e
dee todas as propostas
p
na referida plataforma eletrónica,
apresentad
das.
O interessa
ado que não
o tenha sido
o incluído na
a lista de co
oncorrentes ppode reclam
mar desse
facto, no prazo de trrês dias, coontados da publicação da
d lista, devvendo para o efeito
vo da respetiiva apresenta
ação da prop
posta.
apresentar comprovativ
16.

ÃO
NEGOCIAÇÃ

As proposta
as não serão
o objeto de n
negociação.
17.

CRITÉRIO DE
D ADJUDICAÇ
ÇÃO
A adjudicaçção é feita de acordo com
m o critério da
d proposta economicam
mente mais vantajosa,
v
nos termoss do artigo 74
4.º, nº 1, alíínea a) do CC
CP;
A escolha da proposta
a economicam
mente mais vantajosa obedece
o
ao modelo de avaliação
seguinte;
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Os fatores que densifica
am o critério
o de adjudica
ação são igua
ais para todoos os lotes:
p
dos ramos – 80%
%
A – Preçço total dos prémios
B – Valo
or mínimo da
as franquias – 20%
á apurado peela seguinte fórmula:
f
[1,5
5 – (P/Pb)]] x 100, em que:
O fator A – Preço será


ual prémios d
de seguros re
eferentes a cada
c
lote;
P é o valor anu



Pb
b é o preço base definido para cada lo
ote

O fator B – valor mínim
mo das franq
quias será ap
purado da se
eguinte formaa:
Descritor
Valor mínimo das fran
nquias corresspondente ao
o valor admittido pelo

Pontua
ação
0 pon
ntos

d encargos.
caderno de
Valor mínimo das fran
nquias inferio
or ao valor da
as franquias admitido

1 pon
nto

da 50,00€ de
e redução.
pelo caderno de encarrgos, por cad
As proposttas são avalia
adas e orden
nadas de acordo com a pontuação oobtida pela soma
s
das
pontuaçõess parciais rela
ativas a cadaa fator, aplicado o respettivo coeficiennte de ponde
eração:
0,2), em qu
ue:
PT = (PFA x 0,8)) + (PFB x 0


T corresponde
e à pontuaçãão total;
PT



PF
FA corresponde à pontuaçção do fator A

 PFFB corresponde à pontuaçção do fator B
d empate na
n pontuaçãão das propostas, preva
alecem os sseguintes critérios de
Em caso de
escolha, po
or ordem successiva, se o empate subsistir:


Pro
oposta que apresente o preço total dos prém
mios mais bbaixo, consid
derado à
seg
gunda casa decimal
d
da u nidade de cê
êntimo;



Pro
oposta que apresente
a
o mais baixo valor mínim
mo das franqquias, considerado à
seg
gunda casa decimal
d
da u nidade de cê
êntimo;

áusulas referrentes aos respetivos
Os valores das franquias, mínimas,, estão indiccados nas clá
P
II do Ca
aderno Encaargos.
ramos na Parte
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18.

ESCLARECIM
MENTOS

A

PRESTAR

PELO
OS

CONCORR
RENTES

O júri do concurso pode
p
pedir aos concorrentes quaissquer esclarrecimentos sobre as
e
da anáálise e avaliação das
propostas apresentadas, que cons idere necesssários para efeito
mesmas.
estados peloss concorrentes sobre as respetivas ppropostas fazzem parte
Os esclareccimentos pre
integrante das mesmass, desde quee observadass as regras fixadas no n.ºº 2 do artigo
o 72.º do
P
Código doss Contratos Públicos.
Os esclareccimentos pre
estados deveem ser junto
os ao processso de concurrso e dispon
nibilizados
na plataforrma eletrónicca, devendo ttodos os con
ncorrentes se
er notificadoss desse facto
o.
19.

ANÁLISE

ÀS
S

PROPOSTA
AS

As proposta
as serão ana
alisadas pelo júri do concurso, a desig
gnar para o eefeito, de aco
ordo com
o disposto no artigo 67.º do Código
o dos Contrattos Públicos.
p
socorrrer-se de peritos
p
ou consultores,
c
para a em
missão de
O júri do concurso poderá
e
s, nos termos do n.º 6 do artigo 68.º do Có
ódigo dos
pareceres em áreas especializadas
P
Contratos Públicos.
O júri do
o concurso elaborará u
um Relatóriio Prelimina
ar de Avaliaação das Propostas
P
fundamentado sobre o mérito das propo
ostas avaliad
das, ordenaando-as por ordem
o com metod ologia de avaliação fixada para o efeeito.
decrescente, de acordo
verá também
m propor, funndamentadamente, a
No relatório preliminar, o júri do cconcurso dev
as propostass, nos termoss do artigo 146.º do Códiigo dos Conttratos Público
os.
exclusão da
20.

AUDIÊNCIA
A PRÉVIA
A decisão de
d adjudicaçção será preccedida de au
udiência prév
via dos conccorrentes, no
os termos
do disposto
o nos artigoss 147.º e 123
3.º do Código
o dos Contratos Públicos..
Os concorrrentes têm 5 (cinco) diass úteis após a notificaçã
ão do relatórrio preliminar para se
pronunciare
em por escrito sobre o m
mesmo.
A notificaçã
ão fornece os
o elementoss necessárioss para que oss interessadoos fiquem a conhecer
todos os asspetos releva
antes para a decisão, nass matérias de
e facto e de D
Direito.
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21.

RELATÓRIO
O FINAL
Cumprindo o disposto no artigo aanterior, o jú
úri do concu
urso elaboraará um relattório final
al pondera aas observaçõ
ões dos conc
correntes efeetuadas ao abrigo
a
do
fundamentado, no qua
dificando o teor
t
e as coonclusões do relatório
direito de audiência prrévia, manteendo ou mod
nda propor a exclusão de
e qualquer proposta se vverificar, nestta fase, a
preliminar, podendo ain
er dos motivvos previstoss no n.º 2 do artigo 1146.º do Có
ódigo dos
ocorrência de qualque
P
Contratos Públicos.
No caso previsto
p
na parte
p
final d
do ponto an
nterior, bem como quanndo do relatório final
resulte uma alteração da ordenaçãão das propo
ostas constan
nte do relatóório prelimin
nar, o júri
ncia prévia, nos
n termos previstos
p
no n.º 2 do artigo 148.º
do concursso procede a nova audiên
do Código dos
d Contrato
os Públicos.

22.

DOCUMENTTOS DE HABILIITAÇÃO
Nos termoss do disposto
o no artigo 8
81º do CCP, conjugado
c
co
om a Portariaa nº 372/201
17, de 14
de Dezemb
bro, o adjud
dicatário devve apresenta
ar, através da
d plataform
ma e no prazzo de 10
(dez) dias úteis
ú
a conta
ar da notificaação da decissão de adjud
dicação, reproodução dos seguintes
s
documento
os de habilita
ação:


Declaração emiitida conform
me modelo co
onstante do anexo II ao presente pro
ograma;



Documentos co
omprovativo s de que não se encon
ntra nas situuações prev
vistas nas
neas b), d), e)
e e i) do arttigo 55.º do Decreto-Lei n.º 18/2008,, de 29 de ja
aneiro;
alín



Cópia da Certid
dão do Registto Comerciall.

p
a supre
essão de evventuais irre
egularidades detetadas nos documentos de
O prazo para
habilitação é de 5 dias.
Todos os documentoss de habilitaação deverã
ão ser redig
gidos em Línngua Portug
guesa ou
ados de tradução legalizaados se os respetivos originais, pela sua própria natureza
acompanha
ou origem não estejam redigidos em
m Língua Portuguesa.
s por facto que lhe seja
a imputável, o adjudicatáário não apresentar os
A adjudicaçção caduca se,
documento
os de habilita
ação.
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23.

PREVALÊNC
CIA
As normas do presente
e programa d
de concurso prevalecem sobre quaisqquer indicaçõ
ões do(s)
esconformes.
anúncio(s) com elas de

24.

CAUÇÃO
Para garan
ntir a celebrração do co
ontrato bem como o exato e pontuual cumprimento das
obrigações legais e con
ntratuais, o aadjudicatário deve presta
ar uma cauçãão no valor de
d 5% do
atual.
valor contra
O adjudicattário deve prestar cauçã o no prazo de
d 10 dias a contar da nootificação no
os termos
e pela form
ma prevista no art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 18/20
008, de 29 dee janeiro.


Me
ediante garan
ntia bancaria ou seguro caução;
c



Porr depósito em
m dinheiro o
ou títulos em
mitidos ou garantidos peloo Estado Porrtuguês a
ord
dem do muniicípio de Palm
mela;

Todas as despesas derivadas
d
d
da prestação
o da caução são da responsabilidade do
adjudicatárrio.
A entidade
e adjudican
nte pode cconsiderar perdida
p
a seu
s
favor a caução prestada,
independen
ntemente da
a decisão ju
udicial, nos casos de nã
ão cumprim
mento das ob
brigações
legais, conttratuais ou pré-contratua
p
ais pelo adjud
dicatário.
Caso o ad
djudicatário
o opte por p
prestar caução através
s de seguro
o caução, o mesmo
não pode
e ser emitid
do pela seg
guradora concorrente
e e no caso
o adjudicattária, ou
seja não pode
p
ser em
mitido pelo próprio.
25.

LEGISLAÇÃO
O APLICÁVEL
Para todass as matérias não exp
pressamente reguladas relativas aoo presente concurso,
c
observar-se
e-á o dispostto no Decreto
to-Lei n.º 18//2008, de 29
9 de janeiro, na sua atual redação
e demais le
egislação aplicável.
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ANEXO III
MODE
ELO DE DECL
LARAÇÃO
[a que
q se refere a alínea a) do
o n.º 1 do artig
go 81.º]
1 – ...., (nome, núme
ero de documento de identificcação e morada
a), na qualidade
e de representaante legal de (1) ... (firma,
númerro de identificaçção fiscal e sede ou, no caso d
de agrupamentto concorrente, firmas, númeroos de identificação fiscal e
sedes)), adjudicatário((a) no procedimento de ... ((designação ou
u referência ao procedimento em causa), declara, sob
compro
omisso de honrra, que a sua re
epresentada (2) n
não se encontra
a em nenhuma das situações pprevistas no n.º
º1 do artigo
55.º do
o Código dos Co
ontratos Público
os:
2 – O declarante junta em anexo [o
ou indica ... coomo endereço do
d sítio da Inte
ernet onde podeem ser consulta
ados (3)] os
docum
mentos comprovativos de que a sua representaada (4) não se encontra
e
nas situações previstaas nas alíneas b), d) e) e i)
do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Púb
blicos.
3 – O declarante tem pleno conhecim
mento de que a prestação de falsas
f
declaraçõ
ões implica a cadducidade da ad
djudicação e
constittui contraorden
nação muito grrave, nos termoos do artigo 456.º
4
do Códig
go dos Contrato
tos Públicos, a qual pode
determ
minar a aplicaçã
ão da sanção acessória
a
de priivação do direitto de participarr, como candidaato, como conccorrente ou
como membro de ag
grupamento ca
andidato ou cooncorrente, em qualquer proc
cedimento adottado para a fo
ormação de
contrattos públicos, se
ntidade compettente para efeito
em prejuízo da participação
p
à en
os de procedimeento criminal.
... (loccal), ... (data), ... [assinatura

(5))

].

(1)

Apliccável apenas a concorrentes
c
qu
ue sejam pessoaas coletivas.
No ccaso de o conco
orrente ser uma pessoa singulaar, suprimir a ex
xpressão «a sua representada» .
(3)
Acre
escentar as informações necesssárias à consultaa, se for o caso.
(4)
No ccaso de o conco
orrente ser uma pessoa singulaar, suprimir a ex
xpressão «a sua representada» .
(5)
Nos termos do disp
posto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 57.º.
(2)
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ANEXO III

MOODELO DE GARANTIIA
BBANCÁRIA/SEGURO
O
CAUÇÃO PARA GARAANTIA DAS OBRIGAÇÇÕES DO ADJUDICAATÁRIO (ARTIGO 88
8º E 89 DO CCP)

Garan
ntia
banccária/seguro
cauçção nº...
O …………………………
………………………
…………….., pesssoa coletiva núm
mero ………………
………………………
……, matriculado
o/a na
Consservatória do Registo
R
Comercial de ……………
……………………………………………, sob o númeroo ……………………
………,
com o capital socia
al de ……………………………………
…€ (valor por extenso),
e
e sed
de na ……………
………………………
………..
vem,, por este meio e a pedido de ……………………………………………
………, pessoaa coletiva nú
úmero
………
………………………
…., matriculada na Conservatóória do Registo Comercial de ………………………
………………………
……….
sob o número ………
………………………
…., com o capitaal social de ……………………………
……€ (valor por extenso), e sed
de na
………
………………………
………………………
……………………… ……, adiante de
esignada por Clliente, prestar dde forma irrevo
ogável
e inccondicional ao Município de Pa
almela – Câmaara Municipal, pessoa
p
coletiva número 5061887543, com sed
de em
Palm
mela, no Edifício
o dos Paços do Concelho, Larg o do Município,, adiante design
nada por Benefificiária, uma garrantia
banccária/seguro caução no monta
ante de …………
………….€ (valor por extenso), à primeira soliicitação, nos te
ermos
segu
uintes:

1.

A presente garrantia destina-se a caucionar o bom e regular cumprimento de todas as obbrigações assum
midas
pela Cliente de
e fornecimento
os de produtos /prestação de
e serviços (4) feitos
f
à Beneficciária, por forçça da
adjudicação de
e .................. (5
5) ao abrigo do procedimento por
p Concurso Pú
úblico 0204.4.8..008/2013.

2.

A presente gara
antia corresponde a 5% do vallor total da adju
udicação, excluíd
do o IVA, acimaa mencionada.

3.

Em particular, o Banco/Companhia de Seg
guros (6) obrig
ga-se a pagar à Beneficiária,, mediante sim
mples
interpelação esscrita desta, en
nviada por cartaa registada com
m aviso de rec
ceção ou por faax, toda e qualquer
quantia que lhe
e seja devida pe
ela Cliente até aao valor acima referido.
r

4.

Em particular, o Banco/Companhia de Segurros (6) obriga-se
e a pagar peran
nte a Beneficiáriia, principal pag
gador
uantias que posssam ser devidaas ao abrigo da presente garan
ntia e declara re
renunciar a todo
os os
de todas as qu
meios de defessa próprios ou que
q possam com
mpetir à Cliente e que, de algum
m modo, possam
m obstar à execcução
desta garantia.

5.

mpanhia de Seg
guros não podeerá recusar, sob
b qualquer alegação, o pagaamento de qualquer
O Banco/Com
quantia reclam
mada pela Beneficiária ao ab
brigo desta garrantia, designad
damente, o Baanco/Companhia
a de
Seguros6

não
o poderá alegarr não se enconttrar demonstrad
do o incumprime
ento total ou paarcial da Cliente
e. Os

pagamentos de
everão, assim, ser efetuados pelo Banco/Com
mpanhia de Se
eguros (6) sem
m qualquer reserva,
restrição ou condição,
c
deve
endo tão só os Beneficiários invocar a presente garantia e indicar a quan
ntia a
pagar.
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6.

Qualquer pagamento a realiza
ar ao abrigo daa presente garantia deverá serr efetuado atravvés de transferê
ência
para a conta bancária
b
que a Beneficiária
B
ind icar para o efeiito aquando da reclamação appresentada, dev
vendo
essa conta ser creditada dentro das 48 (quarrenta a oito) ho
oras que se siga
am à reclamaçãão, sem o que serão
s
devidos pelo Banco/Companh
B
hia de Seguros (6) juros mora
atórios, até efetivo e integral pagamento, à taxa
supletiva legal que estiver em vigor.

7.

Todas as qua
antias reclamadas ao abrigo d
da presente ga
arantia deverão ser pagas, liqquidas de quaissquer
comissões, taxa
as ou impostos de qualquer tip
po.

8.

A presente garantia/seguro-caução (7) é irreevogável e é vá
álida até comunicação pelo Munnicípio de Palmela –
Câmara Municipal da extinção das obrigaçõess contratuais asssumidas.

9.

Para todas as questões
q
emergentes desta garrantia será competente o Foro da Comarca de Setúbal.

………
……….... (local) , ...... de ................ de 2018

(1) Ide
entificação completa da
instituição garante.
(2) Ide
entificação completa do
adjudiccatário
(3) Elim
minar o que não interessa
i
(4) Elim
minar o que não interessa
i
a adjudicação. Se
S se tratar do ffornecimento de
e diversos bens ou serviços, indiicar os de maiorr
(5) Inddicar o objeto da
valor, a
aditado da expressão «e outros»
».
(6) Elim
minar o que não interessa.
(7) Elim
minar o que não interessa
i
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