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e ao garante. 

municação pelo 

vem o Banco …

sob o número 

de Palmela uma

das obrigações

). 

total da adjudic

e o garante, sem

o que interpelad

presente garan

opor à entida

Município de Pa

…, com sede em

 único de mat

a Garantia Banc

s assumidas pel

cação acima me

m quaisquer re

do por simples 

ntia, não poderá

ade beneficiária

almela – Câmar
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m …, com o 

trícula e de 

cária, até ao 

o garantido 

encionada e 

eservas, por 

notificação 

á tomar em 

a quaisquer 

ra Municipal 
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omisso de honr
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declarante tem 
tui contraorden
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membro de ag
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caso de o conco
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caso de o conco
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ero de docume
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(a) no procedi
ra, que a sua re
ontratos Público

ta em anexo [o
ativos de que a
º do Código do

pleno conhecim
nação muito gr
ão da sanção a
grupamento ca

em prejuízo da p

.. [assinatura (5)

concorrentes qu
orrente ser uma
rmações necess

orrente ser uma
posto nos  n.ºs 4

MODE

que se refere a

nto de identific
e ou, no caso d
mento de ... (
epresentada (2) n
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a sua representa
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mento de que a
rave, nos termo
acessória de pri
andidato ou co
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 pessoa singula
sárias à consulta
 pessoa singula
4 e 5 do artigo 

 

ELO DE DECL

a alínea a) do

cação e morada
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(designação ou
não se encontra

omo endereço d
ada (4) não se e
blicos.  

a prestação de f
os do artigo 4
ivação do direit

oncorrente, em 
ntidade compet
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ar, suprimir a ex
a, se for o caso

ar, suprimir a ex
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a), na qualidade
to concorrente, 
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falsas declaraçõ
456.º do Códig
to de participar
qualquer proc

tente para efeito

xpressão «a sua
. 

xpressão «a sua

go 81.º] 

e de representa
firmas, número
procedimento 

das situações p

ernet onde pode
uações prevista

ões implica a cad
go dos Contrato
r, como candida
cedimento adot
os de procedime

representada»

representada»

ante legal de (

os de identifica
em causa), d

previstas no n.º

em ser consulta
as nas alíneas b

ducidade da ad
tos Públicos, a 
ato, como conc
tado para a fo
ento criminal.  

. 
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1) ...  (firma, 
ção fiscal e 
eclara, sob 

º1 do artigo 

ados (3)] os 
), d) e) e i) 

djudicação e 
qual pode 

corrente ou 
ormação de 


