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PRONUNCIA SOBRE OS ERROS E OMISSÕES 

 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte, nos termos do artigo 50.º do Código dos Contratos Públicos, 

cumpre-me pronunciar, relativamente aos “Erros e Omissões” identificados pelo júri nomeado para o procedimento acima 

identificado em sua reunião de vinte e quatro de novembro de dois mil e vinte, em sede da análise dos pedidos de 
esclarecimentos apresentado pelos interessados, da seguinte forma: 

 

 

Entidade: Fidelidade – Companhia de Seguros, SA 
 
Questão:  
3 - Outras Condições 

“3.9.13. Deverá ser disponibilizada uma Linha Acidentes de trabalho, disponível 24h/dia, 7 dias/semana. 
- Atualmente a nossa linha Acidentes de Trabalho está disponível, todos os dias úteis entre as 8H00 e as 20H00. Agradecemos 

que nos confirmem, se o nosso funcionamento é motivo de exclusão de apresentação de proposta a concurso.” 

 
Resposta:  
Trata-se de um erro, pelo que deverá ser considerado o seguinte texto, no ponto 3.9.13 da Cláusula 3ª da Parte II do Caderno 

de Encargos: 

“3.9.13 Deverá ser disponibilizada uma Linha Acidentes de trabalho, nos dias úteis e no horário das 9:00h às 18:00h.”  

 
Questão:  
UTENTES DAS INSTALAÇÕES DESPORTIVAS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER MUNICIPAIS 

“Agradecemos a confirmação do capital a segurar nas Despesas de Funeral, uma vez que o capital mínimo obrigatório vigente 
é mais exatamente 2.252,00?” 

 
Resposta:  
Como capital a segurar nas Despesas de Funeral, deverá ser considerado o valor de €2.252,00. 
 

Questão:  
UTENTES DAS INICIATIVAS, CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER MUNICIPAIS 

“Agradecemos a confirmação do capital a segurar nas Despesas de Funeral, uma vez que o capital mínimo obrigatório vigente 
é mais exatamente 2.252,00?” 

 

Resposta:  
Como capital a segurar nas Despesas de Funeral, deverá ser considerado o valor de €2.252,00. 
 

Entidade: Caravela – Companhia de Seguros, SA 
Questão:  
“No ramo de Multiricos, qual o capital seguro que deve ser considerado para a cobertura de fenómenos sísmicos? o quadro do 

ponto 3 esta cobertura surje repetida com diferentes capitais a considerar;” 

 

Resposta:  
O Capital pretendido para cobertura de fenómenos sísmicos é a soma dos capitais dos locais de risco, assinalados no anexo 7 

e 8. 

 
O Presidente da Câmara, 
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