MODELO DE PROPOSTA

________________________________

(nome

do

concorrente),

com

sede

em

_______________, contribuinte n.º__________________, tendo tomado conhecimento
do procedimento de venda em Hasta Pública N.º 05-HP/DSA/DF/AC/2020, para: “Venda de
uvas da Quinta de Lamaçais em modo de produção biológica”, vem apresentar proposta
de preço/ kg para as uvas das castas:
Uvas brancas, diversas castas, pelo valor de € _____/ Kg;
Uvas tintas, casta tinta Roriz, pelo valor de € ______/ Kg;
Uvas tintas, casta Jaen, pelo valor de € _______/ Kg;
Uvas tintas, casta Touriga Nacional, pelo valor de € _______/ Kg;
Uvas tintas, casta Trincadeira, pelo valor de € _______/ Kg;
Uvas tintas, diversas castas, pelo valor de € ________/ Kg.
À (s) quantia (s) supra mencionada (s) acrescerá o imposto sobre o valor acrescentado à
taxa legal em vigor.
Comprometo-me a adquirir toda a produção de uvas de todas as castas pelo valor/ kg
apresentado na minha proposta.
Caso me seja atribuída a venda do lote acima mencionado, pretendo: (apagar o que não
interessar)
___________________________________ (nome do concorrente) proponho-me a efetuar
o pagamento numa das seguintes condições: (apagar o que não interessar)
a) Pagamento total integral no prazo máximo até dia _____ de ______ de 2020. (não
pode ser posterior ao dia 30/11/2020);
b) Pagamento total fracionado em 2 prestações após a adjudicação e nos seguintes
termos:
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- 1.º pagamento de 50% do valor total da proposta no prazo máximo até dia ___ de
_______ de 2020. (não ultrapassando o dia 30/10/2020);
- 2.º pagamento de 50% do valor total da proposta no prazo máximo até dia ___ de
_______ de 2020. (não ultrapassando o dia 11/12/2020).

______________________________ (nome do concorrente) aceita, sem reservas todas as
cláusulas e condições descritas na Carta Convite e programa do procedimento da Hasta
Pública.
Mais declara que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeita à
execução da venda, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em vigor.
____________________ (data)
_______________________________________ (assinatura)
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