
  

MUNICÍPIO DO FUNCHAL 

ANEXO I 

 Modelo de Declaração  

 

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), com 

contacto através do fax número … e do …(endereço eletrónico), tendo tomado inteiro 

e perfeito conhecimento do regulamento da consulta para arrendamento de uma 

fração para habitação declara, sob compromisso de honra, que a sua representada 

(2) se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteúdo do 

mencionado regulamento, 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 (3): 

a) (proposta) 

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 e artigo 5.º 

do Decreto Legislativo Regional n.º 34/2008/M, de 14 de agosto, na sua atual redação. 

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. 

6 – Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se a apresentar os 

documentos comprovativos de que se encontra nas situações previstas no n.º 4 desta 

declaração. 

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. 

 

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

 

 

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

(2) No caso do concorrente ser pessoa singular, suprimir a expressão “a sua 

representada”. 

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta 

declaração. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

MUNICÍPIO DO FUNCHAL 

ANEXO II 

 

MODELO DA PROPOSTA 

 

………. (indicar nome, estado, profissão e morada ou denominação social e sede), 

titular do B.I./ C.C. N.º … contribuinte fiscal n.º …, com contacto através do fax número 

… e do … (endereço eletrónico), depois de ter tomado conhecimento do 

procedimento para arrendamento de uma fração para habitação a que se refere o 

edital _______/2023, propõe-se dar de arrendamento uma fração licenciada para 

comércio e/ou serviços, sita à Rua …, freguesia de …, Funchal, pela renda mensal de 

€................ (por extenso), sendo o preço por metro quadrado de €….. 

O proponente presta o seu consentimento e declara, desde já, que pretende ser 

notificado por correio eletrónico para o endereço ………………….. e ser contactado por 

telefone com o número ………………., nos termos do disposto no artigo 63.º n.º 1 do CPA. 

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. 

 

Data   ........ /........ /........ 

 

Assinatura ..................................... 

 


