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ANEXO I 
 

Modelo da Proposta 

Procedimento de Hasta Pública – Viaturas Inoperacionais, em estado de sucata 
 
DADOS DO/A PROPONENTE * 
(empresa em nome individual ou coletiva carece de registo, se aplicável) 
 
 
Nome/Denominação Social;  
Morada/Sede  Código Postal   
Localidade  NIPC:  
Código CAE  Código Certidão Permanente do Registo Comercial  
Contatos Telef /Telem  e-mail  
* Todos os campos são de preenchimento obrigatório 
 
DADOS PESSOAIS DO(S) REPRESENTANTES (S) DO/A PROPONENTE  (se aplicável) 
 
 
Nome  
Morada  Código Postal  
Localidade  BI/CC  NIF  
Contatos Telef / Telem  e.mail  
Qualidade em que outorga  
* Todos os campos são de preenchimento obrigatório 
 
PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Quant. Viatura 
Marca e 
Modelo 

Matrícula Anos Valor Proposto 

3 Pesado de Passageiros 

Volvo B10M QM-25-32 33 € 

Volvo B10M QM-25-34 33 € 

Volvo B10M QQ-86-93 31 € 

1 Ligeiro de Passageiros Fiat Punto 26-19-JR 22 € 

1 Ligeiro de Mercadorias Renault Kangoo 51-96-UL 18 € 

 Valor Proposto € 

Valor do IVA à Taxa de ____% € 

Valor Total da Proposta € 
Valor (Extenso): 
Obs: A proposta deve indicar: o valor por veículo; o valor s/Iva; o valor do Iva e o valor total  
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OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO/A PROPONENTE 

Além do pagamento do valor adjudicado pela aquisição dos bens móveis, o Proponente obriga-se ainda a cumprir todos 
os ónus e obrigações inerentes a essa aquisição, constantes do Edital/Anúncio e respetivo Programa de Procedimento. 

DOCUMENTOS ENTREGUES 

 Cópia do documento de identificação e nº de contribuinte fiscal do proponente ou dos legais representantes da 
empresa, ou declaração emitida pelos interessados onde constem esses dados; 

 Documento comprovativo de registo da empresa na Conservatória do Registo Comercial (quando aplicável); 

 Documento comprovativo de que o proponente tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para 
a Segurança Social; 

 Documento comprovativo de que o proponente tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos 
ao Estado Português;  

 Outros Documentos: _______________________________________________________________ 

DECLARAÇÃO 

 Para os devidos efeitos, declaro que tenho conhecimento integral do teor do correspondente Edital/Anúncio e 
aceito todas as condições, direitos e obrigações que sobre mim incidirão, em caso de adjudicação, tendo consciência 
que o não cumprimento das citadas obrigações implicará a caducidade da adjudicação, sem direito a qualquer 
indemnização, e sem prejuízo do recurso aos meios judiciais para ressarcimento de eventuais danos causados. Mais 
declaro serem verdadeiros todos os documentos entregues e verdadeiras todas as declarações prestadas. 

  

 

Localidade e data: _________________, ___ de ________________ de 2020 

 

 

Assinatura do/a Proponente 

 

 

__________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


