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Auto de consignação de empreitada de obras públicas
Empreitada de obras públicas para a realização da empreitada de 
 
Aos  dias do mês de  de , no local onde devem ser executados os trabalhos que constituem a empreitada de  adjudicada à firma , por contrato de  no valor de , ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, e pelo prazo de execução de  dias, compareceu o  em representação da firma e o  como representante do adjudicante, para se proceder à consignação da obra, e a qual terá início a .
 
Foram prestadas as necessárias e convenientes indicações para ficarem bem definidas as condições em que deve ser realizada a empreitada, e verificou-se não  haver modificação no local onde os trabalhos vão ser executados relativamente ao projeto submetido ao concurso, nem variações nas condições de implantação do edifício.
 
Pelo , representante do adjudicatário, foi declarado que aceitava e reconhecia como inteiramente exatos os mencionados factos, não tendo apresentado quaisquer reclamações ou reservas a este ato, pelo que se procedeu à consignação dos trabalhos. 
 
E, não havendo mais nada a tratar, foi dada por finda a consignação e lavrado o presente auto que depois de lido em voz alta e julgado conforme, vai ser assinado pelos intervenientes no mesmo. 
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