ANEXO I

– Declaração de Aceitação de Conteúdo do
Programa de Procedimento

[Declaração a que se refere o alínea ii) ponto 24.2. do Programa de Procedimento]
1. ...(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante
legal de

1

...(firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento

concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito
conhecimento do programa de procedimento relativo à execução do contrato a celebrar na
sequência do procedimento de …………………. (designação ou referência ao procedimento em
causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada 2 se obriga a executar o
referido contrato em conformidade com o conteúdo do mencionado programa de
procedimento, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todos os seus pontos.
2. Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo 3 :
a) ….
b) ....
3. Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à execução
do referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável.
4. Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em situação contributiva e
fiscal irregular.

... (local), ... (data), ... [assinatura 4].

1 Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas
2 No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».
3 Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaração.
4 Assinado pelo concorrente ou por representante que tenha poderes para o obrigar.
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ANEXO II – Minuta de Proposta
PROPOSTA
[Modelo a que se refere o ponto 24.3 do Programa de Procedimento]

….(identificação do representante legal do concorrente), na qualidade de...(qualidade em que
subscreve a declaração), da (identificação da sociedade ou do agrupamento), depois de ter
tomado conhecimento do objeto do procedimento de ……………………………………. ia que se refere o
Anúncio, obriga-se a executar o contrato a celebrar, de harmonia com as condições e termos
expressos no Programa de Procedimento, nas condições técnicas propostas e legislação aplicável,
pelo preço total de ________,___€ (euros, por extenso e por algarismos), que não inclui o
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA).

À quantia supra acrescerá o IVA à taxa legal em vigor.
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.

………………………………., …….., de …………………………………………, de ............

_________________________________________ ii
(Assinatura)
Indicar o objeto do procedimento
Assinatura do concorrente pessoa singular ou do (s) representante (s) legal (ais) do concorrente, tratando-se de pessoa
coletiva.
i

ii
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