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Declaração de Idoneidade Comercial 

 

1 - ………………………………. (ver nota 1), titular do bilhete de identidade/CC n.º ………, 

válido até…………… residente em ……………………………, na qualidade de representante 

legal de …………………….. (ver nota 2), declara, sob compromisso de honra, que a sua 

representada (ver nota 3):  

a) Se encontra devidamente habilitada para o exercício da respetiva atividade, 

nomeadamente em matéria de Licenciamento; 

b) Se encontra em situação regularizada relativamente à Autoridade Tributária e 

Segurança Social 

c) Não se encontra em estado de falência, de liquidação ou de cessação de atividade, 

nem tem o respetivo processo pendente;  

d) não tenha sido condenada, por sentença transitada em julgado, por qualquer delito que 

afete a sua honorabilidade profissional; 

e) não tenha sido objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea g) do n.º 1 

do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, com a redação introduzida 

pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de setembro.  

2 - O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações implica a 

exclusão da proposta apresentada, bem como da participação à entidade competente para 

efeitos de procedimento penal.  

3 - Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga-se a apresentar 

documentos comprovativos de qualquer das situações referidas no n.º 1 desta declaração.  

4 - O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a não apresentação dos documentos 

solicitados nos termos do número anterior, por motivo que lhe seja imputável, determina a sua 

exclusão do procedimento ou da anulação da adjudicação que eventualmente lhe seja 

efetuada, consoante o caso. (ver nota 4)]. 

 

(nota 1) Identificação do concorrente pessoa singular ou do/s representante/s legal/ais do concorrente, se se 

tratar de pessoa coletiva.  

 

(nota 2) Só aplicável a concorrentes pessoas coletivas. 

 

(nota 3) No caso de concorrente pessoa singular suprimir a expressão «a sua representada».  

 

(nota 4) Assinatura do concorrente pessoa singular ou do/s representante/s legal/ais do concorrente, se se tratar 

de pessoa coletiva.  

 

 


