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MODELO DE SEGURO-CAUÇÃO À PRIMEIRA SOLICITAÇÃO  

 

A companhia de seguros ...., com sede em............. matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de ...................., com o capital social de ..............., presta o favor da ADC – Águas da 

Covilhã, EM, e ao abrigo de contrato de seguro-caução celebrado com .............. (tomador do 

seguro), garantia à primeira solicitação, no valor de ............., correspondente à caução de __% 

prevista no Programa de Concurso destinada a garantir o bom e integral cumprimento das 

obrigações que ........ (empresa adjudicatária) com sede em 

………………………………………….…………., pessoa coletiva nº …………., matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de …………….. sob o nº …………………., com o capital social de …………….., 

assumirá no contrato que com a ADC – Águas da Covilhã, EM, vai outorgar e que tem por 

objeto............. (designação do fornecimento), regulada nos termos da legislação aplicável 

(Código dos Contratos Públicos).  

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos 5 (cinco) dias úteis seguintes à 

primeira solicitação a ADC – Águas da Covilhã, EM, sem que esta tenha de justificar o pedido e 

sem que a primeira possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa relacionados 

com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que ........ (empresa 

adjudicatária) assume com a celebração do respetivo contrato.  

A companhia de seguros não pode opor a ADC – Águas da Covilhã, EM, quaisquer exceções 

relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre esta e o tomador do seguro.  

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada 

ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos 

previstos no contrato e na legislação aplicável (Código dos Contratos Públicos).  

O presente seguro-caução rege-se pela legislação portuguesa, sendo o foro do Tribunal da 

Comarca de Castelo Branco o competente para dirimir quaisquer questões dele emergentes, 

com expressa renúncia a qualquer outro.  

Data  

[Assinaturas (Reconhecidas na qualidade)].  

 

 


