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Cidade de New Bedford 
JONATHAN F. MITCHELL

Presidente da Câmara 

Gabinete de Habitação e Desenvolvimento Comunitário 
PATRICK J. SULLIVAN

Diretor 

Aplicação de Programa de Melhoramento 
de Fachadas Melhorada  

Financiado Por: AMERICAN RESCUE PLAN ACT (ARPA) | Lei do Plano de Salvamento 
Americano 

O Escritório de Habitação e Desenvolvimento Comunitário da cidade de New Bedford está fornecendo 
financiamento para empresas qualificadas e organizações sem fins lucrativos para melhoria de fachada 
do prêmio federal ARPA número SLFRP1067 para a cidade de New Bedford pelo Departamento do 
Tesouro dos EUA. O Facade Grant é oferecido aos proprietários e inquilinos de imóveis comerciais 
como incentivo para melhorar ou restaurar o caráter original de seus edifícios. (As candidaturas 
preparadas pelos inquilinos devem ser assinadas e apresentadas pelo proprietário do edifício). 
Subsídios de fachada ajudam proprietários e inquilinos a restaurar a aparência de seus edifícios. Os 
projetos de melhoria de fachadas devem contribuir para, não diminuir, a atratividade dos edifícios 
comerciais e da paisagem urbana. 

Os objectivos do programa são: 

• Facilitar a revitalização commercial.

• Estimular o investimento privado e o patrocínio de clients.

• Preservar e embelezar os distritos comerciais de New Bedford.

• Gerar oportunidades de negócio e criar um ambiente agradável para caminhar melhorando a
estética visual das fachadas de prédios comerciais.

O objectivo do programa é ajudar a restaurar, embelezar substancialmente, e/ou melhorar toda a fachada 
ou elevação de um prédio comercial. Além disso, o programa destina-se a apoiar projectos que promovam 
actividades de venda a retalho, criam um ambiente atractivo, incentivem o carácter de bairro e o desenho 
arquitectónico, utilizem materiais de qualidade, e incorporem bons conceitos de desenho. 

Como pode candidatar-se: 
Esta aplicação está disponível online em https://www.newbedford-ma.gov/arpa/ . Você pode enviar a 
inscrição e os materiais de apoio por e-mail para ohcd@newbedford-ma.gov com "Enhanced Facade 
Improvement Application" na linha de assunto. Inscrições até sexta-feira, 1 de julho de 2022.  
Alternativamente, você pode enviar uma cópia impressa da inscrição e materiais de apoio por correio: 

Office of Housing and Community Development 
608 Pleasant St., 2nd Floor 
New Bedford, MA 02740 

https://www.newbedford-ma.gov/arpa/
mailto:ohcd@newbedford-ma.gov
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Pormenores do Programa: 

MONTANTE DA 
SUBVENÇÃO 

Proprietários e locatários de propriedades elegíveis podem receber uma concessão 
de até US$ 40.000 para upgrades de fachadas comerciais elegíveis. 

Para solicitações de subsídios acima de US$ 10.000, os candidatos devem fornecer 
uma correspondência de 25% do valor total do prêmio. Subsídios de até US$ 10.000 
não exigem uma correspondência. 

O valor máximo de doação permitido por projeto não deve exceder o custo 
total do projeto menos o valor da correspondência necessária. 

A partida não pode ser alcançada usando fundos de outros programas financiados 
pela ARPA. 

DEFINIÇÃO 
DA 
FACHADA 

Uma fachada é considerada a fachada (ou face) de um edifício de frente para 
uma rua ou via pública. Para os fins deste programa, a fachada incluirá as 
laterais do edifício facilmente visíveis por motoristas e pedestres e/ou as 
laterais com janelas ou outros detalhes arquitetônicos significativos. 
Observe que isso não inclui o telhado. 

CUSTOS ELEGÍVEIS 
Substituição/restauro de fachadas tais como montras, janelas, portas, 
toldos, pintura, revestimento, reponderação de tijolos, iluminação exterior, 
detalhes arquitectónicos decorativos tais como cornijas/parapés, e 
sinalização. 

ORGANIZAÇÕES 
ELEGÍVEIS 

A maioria das empresas e organizações sem fins lucrativos localizadas em 
Percursos de Censo Qualificados (página 14) são elegíveis. As empresas e 
organizações não localizadas em Percursos de Censo Qualificados devem 
ser "desproporcionadamente afectadas", de acordo com a Regra Final da 
ARPA, que em Massachusetts inclui empresas e organizações das seguintes 
indústrias: Artes, Entretenimento, & Lazer; Alojamento & Serviços 
Alimentares; e Serviços de Cuidados Pessoais. As empresas fora dos 
Percursos do Censo Qualificado e que não se encontrem numa indústria 
desproporcionadamente impactada não são elegíveis para financiamento. 

1. Não pode ter mais de 500 empregados, ou se aplicável, o padrão de
dimensão em número de empregados estabelecido pelo
Administrador da Administração de Pequenas Empresas para a
indústria em que a empresa ou organização opera, e

2. são uma pequena empresa, tal como definida na secção 3 do Small
Business Act (que inclui, entre outros requisitos, que a empresa seja
propriedade independente e operado e não é dominante no seu
campo de operação).
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Critérios de Elegibilidade 
• Todas as melhorias devem estar em conformidade com as normas de construção e zoneamento

da cidade. Todos os melhoramentos propostos serão sujeitos a uma revisão histórica para
assegurar que as características da arquitectura sejam preservadas o mais possível.

• proprietário do edifício deve ser o candidato ao programa. Os arrendatários comerciais que
desejem participar devem fazê-lo através do proprietário do imóvel. Os proprietários dos
edifícios podem apresentar candidaturas separadas para cada arrendatário, mas não são
permitidos custos duplicados e os fundos correspondentes serão também tratados
separadamente. Ver "Limitações do programa" para mais informações.

• A maioria das empresas localizadas em Percursos Censitários Qualificados (página 14) são
elegíveis. As empresas não localizadas em Percursos de Censo Qualificados devem ser uma
empresa "desproporcionadamente afectada", de acordo com a Regra Final da ARPA, que em
Massachusetts inclui empresas das seguintes indústrias: Artes, Entretenimento, & Lazer;
Alojamento & Serviços Alimentares; e Serviços de Cuidados Pessoais. Não são elegíveis para
financiamento as empresas fora dos Percursos do Censo Qualificado e que não se encontrem
numa indústria desproporcionadamente impactada.

• O proprietário/candidato não deve ter impostos, taxas, ou outras taxas devidas à Cidade de
New Bedford.

• O prédio deve conter espaço comercial, de escritório, ou de serviço ou espaço vazio disponível
para uso comercial.

• Nenhuma franquia de cadeias ou negócios de cadeias são elegíveis para este programa.

• Os melhoramentos elegíveis limitam-se à fachada do prédio, tal como definido acima.

• Os participantes devem cumprir todas as leis e regulamentos estatais e locais relativos a
licenças e autorizações.

• As propriedades comerciais devem cumprir os requisitos do código estatal e local.

 São elegíveis os edifícios com rés-do-chão/primeiro andar utilizados para fins comerciais ou
que voltem a ser de uso comercial as unidades comerciais do rés-do-chão/primeiro andar.

• O Gabinete de Habitação e Desenvolvimento Comunitário reserva-se o direito de fazer a
determinação final quanto à adequação, adequação e concepção dos melhoramentos. Além
disso, o OHCD reserva-se o direito de fazer a determinação final sobre se os trabalhos foram
realizados de acordo com os desenhos e especificações aprovados.

Se tiver alguma pergunta relativa à elegibilidade, envie uma mensagem por correio electrónico ao Gabinete 
de Habitação e Desenvolvimento Comunitário por 
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Melhoramentos Elegíveis 

• Substituição ou reabilitação dos detalhes arquitectónicos originais

• Eliminação de elementos que cobrem os detalhes arquitectónicos
• Construção de uma nova fachada dentro de um prédio existente
• Substituição de janelas e enquadramento de janelas

• Pintura e/ou revestimento de prédios

• Iluminação exterior

• Sinais e toldos montados na fachada do prédio

Melhoramentos Inelegíveis 
• Os projectos em curso ou iniciados antes da execução de um acordo com o Gabinete de

Habitação e Desenvolvimento Comunitário não são elegíveis para participar no programa.
• Conversão de propriedades comerciais de rés-do-chão em uso residencial.
• Novas construções
• Melhoramentos temporários, portáteis, ou não permanentes
• Sinais de caixa iluminada internamente
• As seguintes melhoramentos não são elegíveis no contexto deste programa:
o Melhoramentos interiores
o Reparação de telhados
o Eliminação de características arquitectónicas significativas, conforme determinado pela

OHCD
o Outras melhoramentos não incluídos nesta lista que são considerados inelegíveis pela cidade

Limitações do Programa 
Para edifícios com vários espaços de inquilino, onde um inquilino solicitou fundos de subvenção sob 
este programa para uma parte do edifício, o trabalho proposto deve ser consistente com o tecido 
histórico do edifício. Se uma parte de um prédio foi melhorada com fundos do Programa, as 
solicitações subsequentes para as partes restantes do prédio devem ser consistentes com o trabalho 
de subsídio anterior. 

Construção 

Para projectos que envolvam construção, a construção deve ser empreendida por empreiteiros que estejam 
licenciados e segurados para fazer negócios em Massachusetts. A contratação do(s) empreiteiro(s) será da 
responsabilidade do participante do programa. A cidade não irá dirigir os proprietários a empreiteiros 
particulares. O proprietário da propriedade/empresa deve assegurar pelo menos duas propostas 
competitivas, assegurando que os custos são razoáveis aos padrões do mercado. O candidato seleccionará 
a proposta mais baixa qualificada. É da responsabilidade do candidato assegurar que o empreiteiro efectue 
as melhorias da fachada de acordo com os planos aprovados pela cidade. A incapacidade de realizar os 
melhoramentos da fachada de acordo com os planos aprovados pela cidade resultará na rescisão da 
participação neste programa.
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Condições Financeiras 
Proprietários e inquilinos de propriedades comerciais elegíveis podem receber uma subvenção de até 
US$ 40.000 para melhorias de fachada elegíveis. Para solicitações de subsídios acima de US$ 10.000, 
os candidatos devem fornecer uma correspondência de 25% do valor acima de US$ 10.000. Subsídios 
de até US$ 10.000 não exigem uma correspondência. O valor máximo permitido por projeto não deve 
exceder 75% do custo total do projeto menos o valor da contrapartida exigida. A partida não pode ser 
alcançada usando fundos de outros programas financiados pela ARPA.  

A Prefeitura fiscalizará a benfeitoria concluída e, após a aprovação da conclusão das obras, emitirá o 
pagamento. O requerente pode optar por receber o pagamento em duas parcelas: a primeira parcela 
mediante apresentação de nota fiscal de empreiteiros qualificados e a segunda parcela após a 
conclusão de todas as melhorias propostas. Nesta opção de duas parcelas, a prefeitura inspecionará o 
imóvel antes do primeiro pagamento para verificar se a obra foi iniciada e autorizará a liberação da 
última parcela após a aprovação das obras concluídas. As benfeitorias realizadas antes da submissão 
da candidatura ao programa, ou antes da celebração de um acordo de participação entre o proprietário 
do imóvel e a Câmara Municipal não serão elegíveis para inclusão no programa. 

Processo 

• Candidato completa e envia a inscrição com os materiais necessários, incluindo um plano/esboço
ou, no caso de projetos maiores, um conjunto detalhado de desenhos articulando o trabalho
proposto.

• A submissão da candidatura não constitui aprovação de subvenção ou reserva de financiamento.
O compromisso de financiamento será emitido após a assinatura do contrato de pré-outorga.

• Candidato se reúne com o Especialista em Reabilitação para discutir alternativas de projeto
• Candidato se reúne com o planejador de preservação histórica para revisar o escopo do projeto
• A propriedade é avaliada quanto à viabilidade e elegibilidade.
• Os planos e o projeto são revisados para aprovação.
• A cidade emite uma carta de aprovação condicional.
• Os edifícios dentro do Distrito Histórico de Bedford Landing devem ter a aprovação da Comissão

Histórica de New Bedford antes do início do trabalho.
• Todas as licenças necessárias garantidas pelo proprietário.
• Proprietário garante propostas de empreiteiros qualificados. A Declaração de Não Conluio deve

ser preenchida pelos empreiteiros e apresentada com cada proposta (ver anexo).
• Proprietário informa o OHCD da proposta mais baixa qualificada e envia cópias de todas as

propostas recebidas.
• Proprietário celebra um acordo com a cidade.
• Proprietário celebra um contrato com um licitante baixo.
• trabalho começa.

O pagamento será feito após a conclusão de todas as melhorias de fachada aprovadas, de acordo com 
o projeto final aprovado. Alternativamente, o requerente pode selecionar a opção de duas prestações.
Sob a opção de duas parcelas, a cidade impactará a propriedade antes do primeiro pagamento para
garantir que o trabalho tenha começado após a solicitação do projeto aprovado. A parcela final será
liberada após a aprovação da obra concluída pela Prefeitura.

.



2022_v6 

Encerramento: 

A OHCD tem o direito de rejeitar a aplicação do Programa de Melhoria de Fachadas Melhoradas ou rescindir 
qualquer acordo se um participante for considerado em violação de qualquer condição estipulada nas 
presentes directrizes. Caso não se inicie a construção no prazo de um ano após um contrato executado com 
a OHCD, ou se tenha iniciado o projecto antes de um contrato executado com a OHCD. 

CONSIDERAÇÕES DE DESENHO: 

Uma fachada bem concebida contribui para a vitalidade geral de um corredor comercial e é uma 
ferramenta de comercialização crítica para um negócio, uma vez que a aparência da fachada fornece 
uma primeira impressão crítica para um potencial cliente. 

Estas directrizes destinam-se a ajudar os candidatos e a assegurar que as melhorias das montras 
existentes sejam consistentes com as características que definem o carácter que estabelece o valor 
estético, histórico e arquitectónico e o significado da Cidade de New Bedford. As melhorias para 
prédios que não tenham características históricas ou arquitectónicas notáveis devem ser uma 
oportunidade para melhorar a aparência do prédio e a paisagem da rua. 

PRINCÍPIOS DE DESENHO 

O desenho da fachada deve ser orientado para a passeio, convidar à interacção, animar o ambiente 
para os pedestres, e proporcionar interesse visual tanto de dia como de noite. 

As melhorias na fachada da loja financiadas pelo programa devem respeitar a concepção do prédio e 
ser compatíveis com a escala, materiais, cor e textura do prédio em que se encontra e dos prédios 
adjacentes. 

As frentes de loja originais ou históricas existentes devem ser mantidas, reparadas, ou se a reparação 
não for viável, substituídas por materiais semelhantes. 

As frentes de loja incompatíveis existentes devem ser removidas e substituídas por uma frente de loja 
compatível recentemente concebida. 

As fachadas novas podem ser diferenciadas das fachadas históricas, mas devem ser compatíveis com 
os materiais, características, tamanho, escala, proporção, e massa dos prédios históricos adjacentes. 

Elementos tais como janelas, portas, baías, etc., devem complementar a dimensão e a escala dos 
edifícios vizinhos. Cada um deve também ser de uma proporção consistente entre si. 

DIRECTRIZES DE DESENHO 

Alteração da fachada da loja: Os componentes originais existentes na fachada da loja, incluindo os 
actualmente escondidos, devem ser retidos ou reparados, se possível, ou, se a reparação não for viável, 
substituídos em espécie. O desenho do piso térreo deve ser complementar ao desenho da fachada 
acima. Os desenhos das fachadas devem respeitar a individualidade dos edifícios adjacentes, em vez 
de tentar unificá-los. 
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Componentes típicos da loja 

Janelas de Visualização devem ser adequadamente dimensionadas para o edifício e encorajar a 
visualização na fachada da loja. 

A Sinalização deve ser de forma atractiva integrada na arquitectura do edifício, incluindo a área das 
janelas, toldos ou toldos, e vias de entrada. É encorajada a utilização de uma banda de sinalização horizontal 
e de uma sinalética de directório para múltiplos arrendatários. Não é permitida a sinalização de caixas 
iluminadas internamente. 

Toldos devem complementar a arquitectura da fachada e não devem obscurecer detalhes 
arquitectónicos importantes. Os projectos de toldos devem ser adequados ao período histórico de 
importância do edifício ou distrito histórico. Os toldos ao longo do mesmo edifício devem ser 
harmoniosos uns com os outros, utilizando materiais e formas semelhantes. Os toldos iluminados 
internamente não são permitidos, excepto que a iluminação para baixo se destina a iluminar o passeio. 

Dispositivos de Iluminação devem complementar o estilo arquitectónico do edifício e devem apenas 
iluminar a fachada da loja, a calçada e a sinalização da história terrestre. 

Materiais de Construção devem complementar os prédios adjacentes e devem ser historicamente 
correctos para o prédio e/ou distrito comercial. 

Cores dos Prédios devem também complementar os prédios ao lado e devem ser historicamente 
correctas para o prédio e/ou distrito comercial, mas podem incluir cores com tons acentuados que 
honrem a diversidade cultural dos arrendatários dos prédios.
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LISTA DE VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO 

Esta lista de verificação deve ser incluída com o pedido original. Verifique o seguinte antes de enviar 
seu inscrição. Anexe toda a documentação necessária. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS COM REQUERIMENTO 
Aplicação completa 
Lista de verificação dos requisitos de submissão (este formulário) 
Cópia da escritura para sujeitar o imóvel 
Fornecer uma cópia do contrato de arrendamento se ocupado por um rendeiro 
Fotografias do sítio (podem ser electrónicas, isto é, em formato jpeg) 
Declaração de Descrição do Projecto (Formulário fornecido no presente pedido). 
Uma declaração escrita sobre o que o projecto de fachada irá envolver. Fornecer o 
máximo de detalhes possíveis, incluindo o que está a mudar ou a substituir, tipo de novos 
materiais a serem utilizados, cor, localização na fachada 
Desenhos de Propostas de Melhoramentos de Fachadas 

Inclua um desenho conceitual de como o local ficará após a conclusão do trabalho. Para projetos 
maiores que envolvem um grande escopo de trabalho, isso incluirá elevações e plantas do local. 
Para projetos menores, um esboço simples pode ser apropriado, a critério exclusivo da cidade. O 
esboço DEVE incluir detalhes suficientes, incluindo folhas de amostra de produtos de elementos de 
design, como janelas, portas, iluminação, coberturas, etc., mostrando cores, tamanho, tipo de 
materiais, etc. 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APÓS A CARTA DE PRÊMIO CONDICIONAL RECEBIDA 
Estimativas detalhadas de custos de propostas de melhoramento. 
Deve apresentar um mínimo de duas estimativas de custos de empreiteiros qualificados. 
As estimativas devem incluir todos os detalhes do âmbito aprovado 
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APLICAÇÃO DE FINANCIAMENTO 
O PROGRAMA DE MELHORAMENTO DA FACHADA COMERCIAL 

 

INFROMAÇÃO DO PROJECTO 

NOME DA EMPRESA: 

ENDEREÇO DO PROJECTO: 

DATA DE INÍCIO ESTIMADA: DATA DE CONCLUSÃO 
ESTIMADA: 

BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO: 

INFORMAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME DO PROPRIETÁRIO DA 
PROPRIEDADE: 
ENDEREÇO DO 
PROPRIETÁRIO: 
CORREIO 
ELECTRÓNICO/TELEFONE: 
NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO 
FISCAL: 
NOME DO PROPRIETÁRIO DA 
EMPRESA/SE DIFERENTE: 

ENDEREÇO DO PROPRIETÁRIO DA 
EMPRESA: 
CORREIO ELECTRÓNICO/TELEFONE: 

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: 

SUMÁRIO ORÇAMENTAL 

MONTANTE DO PEDIDO DE FINANCIAMENTO: $ 

INFORMAÇÃO SOBRE O PROJECTO 

LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO: 

# DE NEGÓCIOS NO EDIFÍCIO: 

TIPO DE PROPRIEDADE: CORPORATION DBA PARTNERSHIP NON-PROFIT 
OTHER 

NÚMERO TOTAL DE EMPREGADOS: 

EMPRESA DE DESENHO/ARQUITECTO: 

HÁ QUANTO TEMPO É DONO DISTO 
PROPRIEDADE? 

SIGNATURAS 
Certifico/certificamos que todas as informações fornecidas ao longo desta apresentação são verdadeiras e 
corretas, tanto quanto é do meu conhecimento, e que nenhuma informação foi excluída que possa afetar 
razoavelmente o financiamento. Autorizo/autorizamos a cidade de New Bedford a obter verificação de qualquer 
fonte fornecida. 
NOME (impresso): ASSINATURA: DATA: 

NOME (impresso): ASSINATURA: DATA: 
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DESCRIÇÃO DO PROJECTO 
1. No espaço fornecido abaixo, descreva o seu projecto em maior detalhe.
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CERTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DO PROGRAMA DE FACHADA COMERCIAL 

Por favor, leia as declarações abaixo e certifique que compreende: 

Eu/nós certifica que o proprietário do prédio é o proprietário da propriedade. 

Eu/nós certifica que não existem actualmente acções de aplicação do código pendentes contra este bem. 

Eu/nós temos anexado uma cópia de todos os contratos de arrendamento actuais. 

Eu/nós certificamos que não existem impostos sobre a propriedade, serviços públicos ou outras contas 
vencidas à Cidade de New Bedford 

Eu/nós anexamos fotografias relevantes da(s) fachada(s) do prédio a serem incluídas neste programa 

Eu/nós revimos a visão geral e as directrizes do programa, tenho familiaridade com as 
responsabilidades de cada parte e compreendo que: 

A Cidade não assumirá qualquer responsabilidade por tais acordos, excepto conforme especificamente 
autorizado pelo programa. 

Eu/nós li e compreendemos as directrizes do programa da Cidade de New Bedford, aceito as 
qualificações e condições e através de assinatura(s) abaixo, certifico que eu/nós somos qualificados e 
cumpriremos tais condições estabelecidas nesta candidatura e todas as condições razoáveis que possam 
ser emitidas pela Cidade de New Bedford na implementação deste programa. Compreendo que este é 
um programa voluntário, ao abrigo do qual a Cidade de New Bedford tem o direito de aprovar ou negar 
qualquer projecto ou proposta ou partes do seu conteúdo. 

Nome do Requerente: 

Nome do Requerente: 

Assinatura do Requerente(s): Data: 

Assinatura do Requerente(s): Data: 

Nome do Dono da Propriedade 

Nome do Dono da Propriedade 

Assinatura do Dono da Propriedade Data: 
(se for à parte do requerente) 
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DECLARAÇÃO 
JURAMENTADA DE 

ABSTENÇÃO DE COLUSÃO 
 (Para ser completado pelo Contratante que apresenta a Proposta) 

1. Eu/Nos , depor e dizer que: Eu/nos sou um (Proprietário, parceiro,  
oficial, representante ou agente) de           , o licitante que apresentou a proposta em 
anexo:

2. Eu/Nos , depor e dizer isso: Eu/Nós somos os candidatos a bens de 

reabilitação localizados em , New Bedford, Massachusetts: 

3. Eu/Nós estamos totalmente informados, respeitando a preparação e o conteúdo da oferta em anexo e
de todas as circunstâncias pertinentes que respeitem tal oferta:

4. Tal oferta é genuína e não é uma oferta colusiva ou enganosa:

5. Nem o candidato ou licitante, nem qualquer dos seus funcionários, sócios, proprietários, agentes,
representantes, empregados ou partes interessadas, incluindo estas afiliadas, conspiraram, enganaram ou
concordaram, directa ou indirectamente com qualquer outro licitante, empresa ou pessoa, em apresentar
uma proposta colusiva ou fraudulenta relacionada com o contrato para o qual a proposta em anexo foi
apresentada, ou em abster-se de apresentar uma proposta relacionada com esse contrato, ou de qualquer
forma, directa ou indirectamente, procurado por acordo ou colusão ou comunicação ou conferência com
qualquer outro licitante, empresa ou pessoa, para fixar o preço ou preços na proposta anexa ou de qualquer
outro licitante ou para fixar qualquer despesa geral, lucro ou elemento de custo do preço da proposta ou do
preço da proposta de qualquer outro licitante, ou para assegurar através de qualquer colusão, conspiração,
conivência ou acordo ilegal, qualquer vantagem contra a cidade de New Bedford, ou qualquer pessoa
interessada no contrato proposto: e

6. O preço ou preços estipulados na oferta em anexo são justos e adequados e não são prejudicados por
qualquer conluio, conspiração, conivência ou acordo ilegal por parte do candidato ou licitante, nem por
qualquer dos seus agentes, representantes, proprietários, empregados ou partes interessadas, incluindo
estas afiliadas.

Assinado sobre as dores e penalidades de perjúrio:

Assinatura dos Licitantes Assinatura do Candidato 

Assinatura dos Licitantes Assinatura do Candidato 

Data Data



2022_v6 

NON-COLLUSION AFFIDAVIT 
 (Para ser completado pelo Contratante que apresenta a Proposta) 

1. Eu/Nos , depor e dizer isso: Eu/Nós somos um (proprietário, 
parceiro,
oficial, representante ou agente) de o licitante que apresentou a proposta em
anexo:

2. Eu/Nos , depor e dizer isso: Eu/Nós somos os candidatos a bens de 

reabilitação localizados em , New Bedford, Massachusetts: 

3. Eu/Nós estamos plenamente informados, respeitando a preparação e o conteúdo da oferta em anexo e
de todas as circunstâncias pertinentes que respeitem tal oferta:

4. Tal oferta é genuína e não é uma oferta colusiva ou enganosa:

5. Nem o candidato ou licitante, nem qualquer dos seus funcionários, sócios, proprietários, agentes,
representantes, empregados ou partes interessadas, incluindo estas afiliadas, conspiraram, conspiraram,
conspiraram ou concordaram, directa ou indirectamente com qualquer outro licitante, empresa ou pessoa,
em apresentar uma proposta colusiva ou fraudulenta relacionada com o contrato para o qual a proposta
anexa foi apresentada, ou em abster-se de apresentar uma proposta relacionada com tal contrato, ou de
qualquer forma, directa ou indirectamente, procurado por acordo ou colusão ou comunicação ou conferência 
com qualquer outro licitante, empresa ou pessoa, para fixar o preço ou preços na proposta anexa ou de
qualquer outro licitante ou para fixar qualquer despesas gerais, lucro ou elemento de custo do preço da
proposta ou do preço da proposta de qualquer outro licitante, ou para assegurar através de qualquer conluio, 
conspiração, conivência ou acordo ilegal, qualquer vantagem contra a cidade de New Bedford, ou qualquer
pessoa interessada no contrato proposto: e

6. O preço ou preços cotados na oferta em anexo são justos e adequados e não são prejudicados por
qualquer conluio, conspiração, conivência ou acordo ilegal por parte do candidato ou licitante, nem por
qualquer dos seus agentes, representantes, proprietários, empregados ou partes interessadas, incluindo
estas afiliadas.

Assinado sobre as dores e penalidades de perjúrio:

Assinatura dos Licitantes Assinatura do Candidato 

Assinatura dos Licitantes Assinatura do Candidato 

Data Data
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VIAS DE CENSO QUALIFICADAS 
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