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ASSUNTo: Proposta para Presta9ao de servigos de consuttoria t6cnica e cientifica para o
Projeto para o Empreendedorismo e a Cidadania do Plano lntermunicipal de

Preven95o do Abandono Escotar e Promo9ao do Sucesso Educativo da Regiao de
coimbra, do Munjcipio de Cantanhede" -AD-CCP-ABS n." 10/2019.

De acordo com os requisitos do caderno de encargos relativos ao procedimento de ajuste
direto acima identificado, a Universidade Aberta, pessoa cotetiva com o nimero de

identifica9eo fiscat 502110660 e sde na Rua da Escota Potit6cnica, n," 141-147,1269-001
Lisboa, vem por este meio apresentar a proposta para o ajuste direto:

- PrestaqSo de servigos de consuttoria tdcnica e cientifica para o Projeto para o

Empreendedorismo e a Cidadania do Plano lntermunicipal de Preven9ao do Abandono Escotar

e Promogao do Sucesso Educativo da Regiao de Coimbra, do ltunicipio de Cantanhede - AD-

CCP-ABS n.'10/2019.

Prego total: €11.730 (onze mit, setecentos e trinta euros), acrescido de IVA i taxa [ega[ em
vigor.

Esta proposta 6 vatida por 160 dias.4-r
Com os methores cumprimentos. \Lsr \S*- l,*1ti,j.\
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Assunto: Proposta de prelos para a prestaESo de serviEos de conslltoria t6cnica e cientifica

para o Projeto para o Empreendedorismo e a Cidadania do Plano interm!nicipal de

PrevengEo do Abandono EscoLar e PromogSo do Sucesso Educativo da Regieo de

Coimbra, do Municipio de Cantanhede.

PROPOSTA DE PREqOS

A Universidade Aberta, com sede na Rua da Escola Polit6cnrca, ie 141-147 , 1259-001 Lisboa,

pessoa coletiva com o ndmero de ldentificagao fisca 502 110 600, depois de ter tomado

conhecimento do objeto do concurso por Ajuste Direto para a "PrestaeSo de servitos de

consultoria t6cnica e cientlfica para o Projeto para o Empreendedoaismo e a Cidadania do

P ano lnterrnunlcipal de PreveneSo do Abandono Escolar e Promoeao do Sucesso Educativo da

RegiSo de Coimbra, do lVunicipio de Cantanhede", a que se refere o cofvite datado de 12 de

margo de 2019, bern como de todas as coadie6es estabelecidas no respetivo Processo de

Conc!rso (Convite i Apresenta9So de Propostas e Caderno de Encargos), obriga-se a executar

a referida prestaeSo de servigos, pelo valor dijrio de €170 (cento e setenta euros), a que

corresponde o valor de €11.730 (onze mil, setecentos e trinta euros), para o total dos 69 dias

a concurso, que n50 incluem o 1vA.

Sobre os valores acima descritos acrescerd o Imposto sobre o Va or Acrescentado (lVA), ir texa

legai em vigor de 23%.

Mais declara que renLlncia a foro especia e se submete ao que se achar prescrlto na legisla9eo

poduguesa em vigor,

Esta proposta 6 vii ida por 160 dias.
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DECTARAEAO. ANEXO I DO CCP

1 - Paulo Mar;a Bastos da Silva D;as, com o cartSo de cidadSo n.0 03147225 e com domicilio

profissional na Rua da Escola Polit6cnica, n.e 74L-747 , 7269-001 lisboa, na qualidade de

representante legal da Universidade Aberta, com o ndmero de ldentificaeao fiscal 502 110

660 e sede na Rua da Escola Polit6cnica, n.e 141-147, 1269-001 Lisboa, tendo tomado inteiro

e perfeito conhecimento do cademo de encargos relativo a execu9ao do contrato a celebrar

na sequCncia do procedimento de ajuste direto para a prestaeSo de seNigos de consultoria

t6cnica e cientifica para o Projeto para o Empreendedorismo e a Cidadania do Plano

lntermunicipal de Prevengao do Abandono Escolar e PromogSo do Sucesso Educativo da

Regiao de Coimbra, do Municipio de Cantanhede, declara, sob compromisso de honra, que a

sua representada se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteido

do mencionado cademo de encargos, retativamente ao qual declara aceitar, sem reservas,

todas as suas cl6usulas.

2 - Declara tambdm que executa o referido contrato nos termos previstos nos Seguintes

documentos, que junta em anexo:

a) Proposta de pregos para a prestaCao de serviqos de consultoria t6cnica e

cientifica para o Projeto para o Empreendedorismo e a Cidadania do Plano

lntermunicipal de PrevencSo do Abandono Escolar e Promog;o do sucesso

Educativo da RegiSo de coimbra, do Municipio de cantanhede;

b) A presente Declaraeao (Anexo I do CCP).

3'Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a

execuqSo do referido contrato, ao disposto na legislaeSo portuguesa aplicevel.

4 - Mais declara, sob compromisso de honra, que neo se encontra em nenhuma das situag6es

previstas no n.e 1do arti8o 55.e do C6di8o dos Contratos PUblicos.
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5 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacao de falsas declaraf6es implica,

consoante o caso, a exclusSo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicaqao que

eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenaESo muito grave, nos termos do

artigo 456.e do Cddigo dos Contratos PUblicos, a qual pode determinar a aplicado da saneSo

acess6ria de privaCSo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como

membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado

para a formacSo de contratos pUblicos, sem prejuizo da participaCeo a entidade competente

para efeitos de procedimento criminal.

6 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrenle obriga-se, nos termos do

disposto no artigo 81.e do C6digo dos Contratos PUblicos, a apresentar os documentos

comprovativos de que nao se encontra nas situaC6es previstas nas alineas b), d), e) e i) do n.e

1do anigo 55.e do referido C6di8o.

7 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a nao apresentaEeo dos documentos

solicitados nos termos do nimero anterior, por motivo que lhe seja imput;vel, determina a

caducidade da adjudicagao que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e

constitui contraordenaqSo muito Erave, nos termos do artigo 456.e do C6di8o dos Contratos

Piblicos, a qual pode determinar a aplicaeSo da sangSo acess6ria de privagao do direito de

participar, como candidato, como concorrente ou como membto de agrupamento candidato

ou concorrente/ em qualquer procedimento adotado para a formageo de contratos publicos,

sem prejuizo da participacSo i entidade competente para efeitos de procedimento €riminal.

Lisboa, 15 de margo de 2019
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Pauly' Maria Bastos da Silva Dias
(Reitor da Universidade Aberta)
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