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mira sintra 

Procedimento n.º A24/2022 

Minuta do Contrato Aquisição de seguros Para Junta de Freguesia 

Considerando que o ato administrativo de adjudicação relativa à aquisição de seguros 
para a Junta de Freguesia, foi deliberado pelo órgão executivo em 01 de junho de 2022; 

Considerando que o ato administrativo de aprovação da minuta do contrato foi deliberado 
pelo órgão executivo em 01 de junho de 2022; 

Considerando que o encargo total deste contrato, no valor de €6. 160,65 (seis mil, cento e 
sessenta euros e sessenta e cinco cêntimos), isento de IV A se encontra inscrito nas rubricas 
de classificação económica 07.02021200; 05. 02021200; Ol .02021200; 02.02021200; 
06.02021200 e 09.02021200, com os números de compromisso XXX, XXX, XXX, XXX, XXX e XXX. 

Entre 

O Contraente Público, "Junta de Freguesia de Agualva e Mira Sintra", Pessoa Coletiva n.º 510 
833 896, com sede na Rua António Nunes Sequeira, l 6B, 2735-054 AgualvaCacém, 
representada pelo Presidente da Junta, Carlos Miguel Nunes Casimiro Pereira, titular do 
cartão de cidadão n.º 08454764, adiante designado por Primeiro Outorgante, 

e 

O Co-Contratante, "Fidelidade - Companhia de seguros, S.A", Pessoa Coletiva n.º 500 918 
880, com sede no Largo do Calhariz, nº 30, Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa, neste acto representada por Rui Luis Forsado Ramos Gonçalves, titular 
do cartão de cidadão , na qualidade de representante da referida sociedade, 
adiante designado por Segundo Outorgante, 

É de boa-fé e livremente celebrado o presente contrato de aquisição de serviços de 
seguros, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA l .º 
(Objeto do contrato) 

O contrato tem por objeto a aquisição de seguros para Junta de Freguesia, nos termos 
definidos no Cadernos de Encargos. 

CLÁUSULA 2.º 
(Preço contratual) 

O preço contratual é de €6.160,65 (seis mil, cento e sessenta euros e sessenta e cinco 
cêntimos), isento de IV A 
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