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Transdev Norte, S.A., com sede na Alameda de São Dâmaso, nº 82 

Guimarães, NIF 500036365, 

procedimento "Nº 51/ABS/2017

para a Quinta da Malafaia onde irão participar na atividade Dia Internacional do 

Sénior/2017”, a que se refere o convite publicitado na plataforma Acingov, obriga

executar a referida aquisição de serviços, de harmonia com o caderno de encargos e 

ofício convite referido, pela quanti

que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

 

À quantia supramencionada acrescerá o Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa 

legal em vigor. 

 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submente

execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em 

vigor. 

 

Guimarães, 12 de Setembro 

NIF 500 036 365 – Matric. na C.R.C. de Mondim de Basto sob o nº 500036365

PROPOSTA 
(conforme Anexo A) 

 

Transdev Norte, S.A., com sede na Alameda de São Dâmaso, nº 82 

Guimarães, NIF 500036365, depois de ter tomado conhecimento do objecto

1/ABS/2017 – prestação de serviços de transportes de sé

para a Quinta da Malafaia onde irão participar na atividade Dia Internacional do 

a que se refere o convite publicitado na plataforma Acingov, obriga

executar a referida aquisição de serviços, de harmonia com o caderno de encargos e 

ofício convite referido, pela quantia de 11.140,00€ (onze mil cento e quarenta

que não inclui o imposto sobre o valor acrescentado. 

quantia supramencionada acrescerá o Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa 

Mais declara que renuncia a foro especial e se submente, em tudo o que respeita à 

execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em 

2 de Setembro de 2017 

Mondim de Basto sob o nº 500036365 

Transdev Norte, S.A., com sede na Alameda de São Dâmaso, nº 82 – 1º, 4810-286 

depois de ter tomado conhecimento do objecto do 

de serviços de transportes de séniores 

para a Quinta da Malafaia onde irão participar na atividade Dia Internacional do 

a que se refere o convite publicitado na plataforma Acingov, obriga-se a 

executar a referida aquisição de serviços, de harmonia com o caderno de encargos e 

onze mil cento e quarenta euros), 

quantia supramencionada acrescerá o Imposto Sobre o Valor Acrescentado à taxa 

, em tudo o que respeita à 

execução do seu contrato, ao que se achar prescrito na legislação portuguesa em 
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