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ANEXOS AO CONVITE  

 

Ajuste Direto N.º 007/2020 

Avaliação do estatuto de ameaça dos peixes de águas dulciaquícolas e migradores (diádromos) 

(PADM) com base nos critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), e 

do estado de conservação das espécies protegidas no quadro da Diretiva Habitats, no âmbito da 

revisão do Livro Vermelho dos peixes de águas dulciaquícolas e migradores (diádromos) de 

Portugal Continental e desenvolvimento de um sistema de informação sobre as mesmas espécies 

(Projeto POSEUR-03-2215-FC-000092) 

 

 

Anexo A - Modelo de Declaração constante do Anexo I do CCP (a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 

57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 256.º-A, conforme aplicável do Código dos 

Contratos Públicos) 

Anexo B - Modelo Proposta 

Anexo C - Modelo de Declaração constante do Anexo II do CCP (a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 

81.º do Código dos Contratos Públicos) 
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ANEXO A 

(Minuta) 

Modelo de Declaração constante do Anexo I do CCP 

(a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 57.º ou a subalínea i) da alínea b) e alínea c) do n.º 3 do artigo 

256.º-A, conforme aplicável do Código dos Contratos Públicos) 

 

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 caderno de encargos relativo à 
execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de... (designação ou referência ao 
procedimento em causa) e, se for o caso, do caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao 
procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) 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 (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 nenhuma das situações previstas no n.º 1 
do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.  

5 - 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 muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, 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 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.º 
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.º 1 do artigo 55.º 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 proposta apresentada e constitui contraordenação muito grave, nos termos do 
artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a aplicação da sanção acessória de 
privação do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento 
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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.  

 

... (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, nos termos do disposto nas 
alíneas b), c) e d) do n.º 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.º  

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 

 

  



 
AJUSTE DIRETO N.º 007/2020 - ANEXOS AO CONVITE 

 

Campus da Faculdade Ciências da Universidade de Lisboa, Edifício C1, Piso 3, Campo Grande, 1749-016 Lisboa, Portugal 
(+351) 217500032 \ fciencias.id@fciencias-id.pt \ www.fciencias-id.pt 

ANEXO B 

Modelo de Proposta 

 

__________________ [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 objeto do Procedimento, a que se refere o convite da FCiências.ID – Associação para a Investigação e 
Desenvolvimento de Ciências, datado de 20 de maio de 2020, relativo ao procedimento por ajuste direto 
(Ajuste Direto n.º 007/2020) para a prestação de serviços para “Avaliação do estatuto de ameaça dos peixes de 
águas dulciaquícolas e migradores (diádromos) (PADM) com base nos critérios da União Internacional para a 
Conservação da Natureza (UICN), e do estado de conservação das espécies protegidas no quadro da Diretiva 
Habitats”, obriga-se a executar a referida prestação de serviços em conformidade com os termos e condições 
previstas no caderno de encargos e demais elementos do procedimento pelo preço total de € ______________ 
(2), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor de ___%, conforme lista de preços unitários apresentada no 
mapa de trabalhos e quantidades em anexo. 

 

A presente proposta é válida por ___ dias (3), contados a partir da data do termo do prazo fixado para a 
apresentação das propostas, devendo os pagamentos ser efetuados no prazo de ___ dias (4). 

O prazo de execução dos serviços é de ____ dias, após a adjudicação. 

 

Mais declara que se submete, em tudo o que respeitar à execução do contrato, ao que se achar prescrito na 
legislação portuguesa em vigor. 

 

 

… [local],... [data],... [assinatura (5)]. 

 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. 

(2) Por algarismos e por extenso.  

(3) Mínimo 66 dias conforme estabelecido no art.º 65.º do CCP. 

(4) Mínimo 30 dias. 

(5) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do(s) representante(s) legal(ais) do concorrente, se se tratar de pessoa 
coletiva. 
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ANEXO C 

(Minuta) 

Modelo de Declaração constante do Anexo II do CCP 

(a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º do Código dos Contratos Públicos) 

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), adjudicatário(a) no procedimento de... (designação ou referência ao procedimento 
em causa), declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) não se encontra em nenhuma das 
situações previstas no n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos:  

2 - O declarante junta em anexo [ou indica...como endereço do sítio da Internet onde podem ser consultados 
(3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) não se encontra nas situações previstas nas 
alíneas b), d), e) e i) do n.º 1 do artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos.  

3 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a caducidade da 
adjudicação e constitui contraordenação muito grave, nos termos do artigo 456.º do Código dos Contratos 
Públicos, 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 contratos públicos, sem prejuízo da participação à entidade 
competente para efeitos de procedimento criminal.  

 

... (local),... (data),... [assinatura (5)].  

 

(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) Acrescentar as informações necessárias à consulta, se for o caso.  

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão «a sua representada».  

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.º 

 

 


