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ANEXO III 

(a que se refere o artigo 11º dos Termos de Referência) 

BOLETIM DE IDENTIFICAÇÃO 
(1) 

 

 

Número de Ordem do 

Trabalho (2) 

 

______ 

 

Nome/Denominação social do concorrente  ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

NIPC/NIF do concorrente ____________________________________________________________ 

Morada/Sede ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Código Postal _____________________________________________________________________ 

Telefone __________________________________________________________________________  

Telemóvel ________________________________________________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________ 

 

… (nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de representante legal 

de… (firma, número de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamentos concorrentes, 

fimas, números de identificação fiscal e sedes) [aplicável apenas a concorrentes que sejam 

pessoas coletivas], tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento das peças do presente concurso 

de conceção, declara, sob compromisso de honra, que, caso recaia sobre o seu Trabalho de 

Conceção a decisão de seleção, constituirá a equipa projetista necessária à execução do projeto, 

nos termos do artigo 8.º dos Termos de Referência e demais regulamentação aplicável. 
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 No caso de o trabalho não ser premiado, poderão os Documentos que Materializam o Trabalho de Conceção 

e/ou os Documentos Digitais de Divulgação ser utilizados pela Entidade Adjudicante para exibição na 

eventual exposição dos trabalhos, na publicação de catálogo, ou divulgação online dos resultados do 

concurso?  

 

Documentos que Materializam o Trabalho de Conceção   Sim ☐, Não ☐  

Documentos Digitais de Divulgação    Sim ☐, Não ☐ 

 

 

 

  O Concorrente, (3) 

 

______________, _____ de _________________ de ____        _______________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS:   

(1) A inserir no invólucro «Concorrente», nos termos do Anexo IV dos Termos de Referência 

(2) A preencher pelo Júri 

(3) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do/s representante/s legal/ais do concorrente, se se tratar de pessoa coletiva 


