
 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS  

 

Fidelidade – Companhia de Seguros, Lda, com sede no Largo do Calhariz, 30, em Lisboa, com o NIPC  

500918880, depois de ter tomado conhecimento do objeto do concurso para “PRESTAÇÃO DE 

SEGUROS NA ÁREA DOS SEGUROS PELO PERIODO DE DOIS ANOS”, bem como de todas as 

condições estabelecidas no respectivo Processo de Concurso (Programa de Procedimento e Caderno 

de Encargos), obriga-se executar a referida prestação de serviços até 31 de dezembro de 2019, pelo 

valor global de  187.542,50 € (cento e oitenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois euros e 

cinquenta cêntimos), conforme a “Lista de prémios, por apólice”, apresentada em anexo. 

Sobre os valores acima descritos não acrescerá o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), por os 

mesmos se encontrarem isentos, nos termos do CIVA. 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução do seu 

Contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor 

 

Lisboa, 07 de setembro de 2017 

Fidelidade – Companhia de Seguros, S.A. 

O Procurador 

  

(Pedro Manuel Moniz Pereira Alfaro Cardoso) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE PREMIOS POR APOLICE  

 

Apólice Prémio Total Anual  Prémio Total Dois Anos 

Acidente Pessoais 

Autarcas 

434,70€ (quatrocentos e trinta e 

quatro euros e setenta cêntimos) 

869,40€ (oitocentos e sessenta e nove euros 

e quarenta cêntimos) 

Acidentes Pessoais 

Bombeiros 

7.885,20€ (sete mil oitocentos e 

oitenta e cinco euros e vinte 

cêntimos) 

15.770,40€ (quinze mil setecentos e setenta 

euros e quarenta cêntimos) 

Acidentes Pessoais 

Desportivo 

5.760,00€ (cinco mil setecentos e 

sessenta euros) 

11.520,00 (onze mil quinhentos e vinte 

euros) 

Acidentes Pessoais 

Voluntariado 

297,50€ (duzentos e noventa e sete 

euros e cinquenta cêntimos) 

595,00€ (quinhentos e noventa e cinco 

euros) 

Multirriscos 

28.679,92€ (vinte e oito mil 

seiscentos e setenta e nove euros e 

noventa e dois cêntimos) 

57.359,84€ (cinquenta e sete mil trezentos 

e cinquenta e nove euros e oitenta e 

quatro cêntimos) 

Acidentes de Trabalho 

Subscritores Caixa Geral 

de Aposentações 

 
22.772.,11 € (vinte e dois mil, 

setecentos e setenta e dois euros e 
onze cêntimos) 

 

 
45.544.22 € (quarenta e cinco mil, 

quinhentos e quarenta e quatro euros e 
vinte e dois cêntimos) 

 

Acidentes de Trabalho 

Trabalhadores que 

descontam para a 

Segurança 

5.603,71 € (cinco mil, seiscentos e 

três euros e setenta e um cêntimos) 

11.207,42 € (onze mil, duzentos e sete euros 

e quarenta e dois cêntimos) 

Automóvel 

16.338,12€ (dezasseis mil trezentos 

e trinta e oito euros e doze 

cêntimos)  

32.676,24€ (trinta e dois mil seiscentos e 

setenta e seis euros e vinte e quatro 

cêntimos)    

Responsabilidade Civil 

Exploração 
6.000,00€ (seis mil euros) 12.000,00€ (doze mil euros) 

TOTAL  

93.771,26€ (noventa e três mil 

setecentos e setenta e um euros 

e vinte e seis cêntimos) 

187.542,50€ (cento e oitenta e sete mil 

quinhentos e quarenta e dois euros e 

cinquenta cêntimos) 
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