Anexo II
Hasta Pública n.º 01/2021/CMA
“Alienação de Alienação de Veículos em Fim de Vida e Sucata diversa”
diversa
Modelo de Declaração
__________________________(nome)

portador

do

documento

de

identificação

________________ao,_____(cartão
_____(cartão cidadão/bilhete de identidade/passaporte) com o
nº_____________________, válido até_____________, na qualidade de representante legal
de ______________________________ (se
se for pessoa coletiva indicar a firma, número de
identificação fiscal e sede), tendo tomado in
inteiro
teiro e perfeito conhecimento das Condições
Gerais referentes à hasta Publica supra indicada, declara, sob compromisso de honra,
ho
que
a sua representada ( se for empresa) se obriga a executar o referido
referid contrato em
conformidade com o conteúdo do mencionado nas Condições Gerais,, relativamente ao qual
declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas.
2 – Declara também que executará o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (indicar tudo o que junta: expl. Proposta, certidão de ..,
comprovativo de …….):
a)
b)
c)
…….
3 – Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à
execução do referido contrato, ao disposto na legisl
legislação
ação portuguesa em vigor.
4 – Mais declara, sob compromisso de honra
honra:
a) Que
ue não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução,
cessação de atividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de
patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo processo
pendente;
b) Que não foi condenado(a) por sentença ttransitada
ransitada em julgado que afete a sua
honorabilidade profissional;
c) Não objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave;
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d) Tem a sua situação regularizada perante a administração tributaria e a segurança
social;
e) Se dispõe a cumprir a legislação llaboral,
aboral, ambiental e as demais normas que forem
aplicáveis à execução do objeto da persente Hasta Pública.
5 – O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica,
consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a ca
caducidade
ducidade da adjudicação que
eventualmente sobre ela recaia.
Data ___________
Assinatura ______________________
___________________________
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