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Modelo II 

Modelo de Declaração 
 
 
Ex.mo senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Ourém 

 

1- ………………………………………................... (1) titular do Bilhete de Identidade /Cartão 

de Cidadão n.º ……………., emitido pelo arquivo de ………………../valido até ……………., 

contribuinte n.º ………………., residente em 

……………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………….……………………, na qualidade de 

representante legal de ……………………………………………………… 

…………………………(2), pessoa coletiva n.º ………………….., com sede em 

…………………………………………………………………………………….....................…. . 

2- Tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento das condições gerais de alienação dos lotes 

de VFV, através do edital n.º 36/2020 e programa de procedimento associado, 

relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

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 procederá ao cancelamento de matrícula 

perante o IMT, com menção no certificado de destruição da quilometragem. 

5- Declara ainda que não se encontra em nenhuma das situações previstas no n.º 1 do artigo 

55.º do Código dos Contratos Públicos, Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 

versão atual. 

6- 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 contra ordenação 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. 
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7- Documentação comprovativa de que o candidato é operador autorizado com competência 

para o exercício da atividade de armazenamento temporário, tratamento, 

desmantelamento e descontaminação, e emissão de certificados de destruição de VFV, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, de 11 de dezembro, na sua versão atual. 

8- (Local e Data) 

 

Assinatura 
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