
JF: 

Declaração de Serviço e custos 

(Anexo A do Convite) 

• com o Cartão do Cidadão número válido até 

., tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento do Caderno de Encargos e 

Convite de Contrato de prestação de serviços de um técnico para a implementação do projeto 

''Transporte a pedido do Concelho de Reguengos de Monsaraz", em regime de Tarefa por um 

perfodo de 12 meses, a que se refere o oficio datado de 11 de fevereiro de 2020, obriga-se a executar 

o referido serviço, de harmonia com o caderno de encargos, pela quantia de €16.920,00 (dezasseis 

mil e novecentos e vinte euros), que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. 

Á quantia supra acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado á taxa legal em vigor à data da 

respetiva liquidação, caso seja aplicado. 

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

contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor. 

Validade da proposta: 66 dias 

Évora, 1B de fevereiro de 2020 
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lF: 

Nota Justificativa 

Contrato de prestação de serviços de um técnico para a Implementação do projeto "Transporte a 

pedido do Concelho de Reguengos de Monsaraz", em regime deTarefa por um período de 12 meses 

, com o Cartão do Cidadão número '. válido até 

·esldente na para efeitos do 

artigo 57 do Decreto-Lei n.I! 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo D~creto-Lei n.2 

111-B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação n.I! 36-A/2017, de 30 de 

outubro e n.2 42/2017, de 30 de novembro) justifica o preço apresentado a contrato, tendo em 

atenção os seguintes fatores: 

a) Um estudo pormenorizado, atento e detalhado do processo de implementação do projeto 

Transporte a Pedido no Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

b) Disponibilidade total e com excelentes conhecimentos em processos deste tipo. 

c) O preço proposto tem como base uma execução continua do serviço a prestar. 

d) Realização das diligências necessárias à implementação do projeto. 

e) Implementação do projeto dentro do período de 12 meses previsto. 

r De acordo com as condições acima expostas, a complexidade da tarefa, seu prazo de execução, e 

outras condições impostas pelo Caderno de encargos, resulta considero o preço da proposta 

apresentada, como a remuneração adequada pelos trabalhos a realizar no presente contrato de 

prestação de serviços. 

Évora, 19 de fevereiro de 2020 
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Declaração de·Aceitação do Caderno de Encargos 

(Anexo 1 do Convite) 

1 . , com o Cartão do Cidadão número válido até 

e morada em com Número 

de Identificação Fiscal , tendo tomado Inteiro e perfeito conhecimento do caderno de 

encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de Contrato de 

prestação de serviços de um técnico para a Implementação do projeto "Transporte a pedido do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz", em regime de Tarefa por um período de 12 meses, e, se for 

o caso, do caderno de encargos do .acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob 

compromisso de honra, que se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o 

conteúdo do mencionado caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, 

todas as suas cláusulas. 

2 - Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes documentos, 

que junta em anexo: 

a) A presente Declaração de Aceitação do Caderno de Encargos (conforme alínea a) do n.!! 1 do 

artigo 57 do CCP ·Anexo 1ao convite), 

b) Declaração do serviço a realizar e do preço final a realizar (Anexo A ao convite), 

c) Nota justificativa do proposto. 

r 
3 · Declara ainda que renuncia a foro.especial e se submete; em tudo o que respeitar àexecução do 

referido contrato, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

4 • Mais declara, sob compromisso de honra, que não se encontra em nenhuma das situações 

previstas no n.2 1 do artigo 55.!! do Código dos Contratos Públicos. 

S • O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica, 

consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicação que 

eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenação multo grave, nos termos do artigo 456.!! 

do Código dos Contratos Pllbllcos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de 

privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de 

agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formação de 
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contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de · 


procedimento criminal. 


6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se, nos termos do disposto no 


artigo 81.!! do Código dos Contratos Públicos, a apresentar os documentos comprovativos de que não 


se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i} do n.!! 1 do artigo 55.!! do referido Código. 


7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 


solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a 


caducidade da adjudicação que eventualmente recaia sobre a p'roposta apresentada e constitui 


contra9rdenação muito grave, nos termos do artigo 456.V'do Código dos Contratos Públicos, a qual· 


pode determinar a aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como 


candidato, como concorrehte ou como membro de agrupamento candidato ou. concorrente, em 


qualquer procedimento adotado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da participação 


à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 


Évora, 19 de fevereiro de 2020 
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