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FREGUESIA DA VILA DE CUCUJÃES 

 

Programa do procedimento de hasta pública para o arrendamento de três 
espaços comerciais em imóveis da Freguesia da Vila de Cucujães 

CONDIÇÕES GERAIS DO PROCEDIMENTO HASTA PÚBLICA 

1. PROCEDIMENTO-OBJETO 

Pretende-se com este procedimento de HASTA PÚBLICA fazer o arrendamento para fins 
não habitacionais de três espaços comerciais identificados no ponto 3, das condições 
gerais, adotando para o procedimento e contrato, com as devidas adaptações, os trâmites 
previstos nos artigos 60.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, o 
Código Civil, o NRAU e restante legislação aplicável. 

2. ENTIDADE CONTRATANTE 

A entidade contratante é a Freguesia da Vila de Cucujães, sendo o procedimento da Hasta 
Pública conduzido por uma Comissão composta por três elementos, um dos quais presidirá, 
designados pelo Presidente da Junta de Freguesia de Cucujães. 

3. IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS ESPAÇOS A ARRENDAR 

3.1 O presente procedimento visa arrendar os três espaços comerciais, abaixo 
identificados: 

 

N.º Espaços 
Comerciais 

Localização Matriz e Inscrição Área 
Total 

Ramo de 
Atividade 

1 Loja n.º 1 
Largo da Igreja, 
Vila de Cucujães 

Artigo Urbano da Freguesia 
de Cucujães n.º 4872 

Descrição 3113 / O. Azeméis 
11,69m2 

Estabelecimento 
comercial nos 
termos do programa 
do procedimento da 
hasta pública. 

2 Loja n.º 2 
Largo da Igreja, 
Vila de Cucujães 

Artigo Urbano da Freguesia 
de Cucujães n.º 4872 

Descrição 3113 / O. Azeméis 
11,69m2 

Estabelecimento 
comercial nos 
termos do programa 
do procedimento da 
hasta pública. 

3 Loja n.º 3 
Largo da Igreja, 
Vila de Cucujães 

Artigo Urbano da Freguesia 
de Cucujães n.º 4872 

Descrição 3113 / O. Azeméis 
11,69m2 

Estabelecimento 
comercial nos 
termos do programa 
do procedimento da 
hasta pública. 
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3.2 Os espaços a arrendar destinam-se a estabelecimentos de venda de velas, flores e 
outros artigos de área cemiterial, localizam-se no Largo da Igreja, e designados por “Loja 
1”, “Loja 2” e Loja 3”, por um período inicial de 12 (doze) meses, renovável por períodos 
sucessivos de 12 (doze) meses, se nenhuma das partes se opuser à sua renovação com a 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias sobre o período inicial ou qualquer uma 
das suas renovações e restantes condições a estabelecer no contrato a ser celebrado ao 
abrigo do Código Civil, NRAU e condições constantes no presente programa de hasta 
pública, que fará parte integrante do contrato de arrendamento. 

3.3 Os espaços serão arrendados no estado de conservação em que se encontram, não 
podendo o arrendatário alegar vícios ou defeitos para a não celebração do contrato. 

3.4 A Freguesia da Vila de Cucujães, não se responsabilizará por qualquer desconformidade 
face ao que os próprios candidatos retirarem das visitas aos locais. 

4. VALOR BASE DA RENDA E CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 

4.1 O valor base da renda dos espaços objeto da presente hasta pública é no momento de 
50 € (cinquenta euros) cada. 

4.2 Os critérios da adjudicação serão os seguintes e com as seguintes proporções: 

- estar registado como vendedor ambulante há pelo menos 1 ano - 35 

- ser residente na freguesia - 35 

- ser residente noutra freguesia do concelho (apresentar o atestado de residência) - 20 

- não ser explorador a qualquer título em unidade comercial fixa - 10 

No caso de empate inicia-se um procedimento de licitação, a realizar em ato público, nos 
termos dos artigos seguintes e com lances mínimos de 25 € (vinte e cinco euros), por cada 
loja.  

INTERVENIENTES 

5.1 Todos os interessados, que tenham apresentado proposta, podem intervir podendo 
licitar pelo valor mínimo indicado no ponto 4.1 das condições gerais. 

5.2 No caso de pessoas coletivas, os respetivos representantes devem vir munidos de 
instrumentos de poderes para o ato. 

6. IMPOSTOS E OUTROS ENCARGOS E DESPESAS 

O adjudicatário obriga-se a requerer e instruir, a expensas suas, todos os pedidos de 
licenças, autorizações ou aprovações necessários ao cumprimento das obrigações legais 
inerentes ao presente procedimento, à formalização do contrato de arrendamento e 
exercício da atividade no locado, designadamente os indicados no caderno de encargos ou 
outros gerados com a atividade, assim como com o apetrechamento do locado e despesa 
com o pessoal, não assumindo o Senhorio qualquer responsabilidade em caso de não 
pagamento. 
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7. LOCAL E DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1 A proposta deverá ser entregue nas instalações da Junta de Freguesia de Cucujães, sita 
na Rua do Mosteiro, n.º 2223, 3720-350 Vila de Cucujães, contacto: 256890210. 

7.2 A proposta deverá ser entregue até ao penúltimo dia útil anterior à realização da praça.  
 
8. MODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

8.1 A proposta deverá ser elaborada de acordo com o modelo constante no anexo III, deve 
indicar o valor da renda e vir devidamente assinada: 

i) Pelo concorrente ou por representante legal que tenha poderes para obrigar: 

ii) No caso da apresentação por um agrupamento deve ser assinada pelo representante 
comum dos membros que o integram, devendo ser juntos à mesma os instrumentos de 
mandato emitidos por cada um dos membros ou, não existindo representante comum, 
deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos representantes. 

8.2 A proposta deve ser acompanhada obrigatoriamente dos seguintes documentos, sob 
pena de exclusão: 

a) Cópia do cartão de cidadão do candidato ou na falta deste, do bilhete de identidade e 
do cartão de contribuinte; 

b) Fotocópia simples da certidão de registo comercial emitida pela conservatória do 
registo comercial, válida e atualizada (no caso de se tratar de uma pessoa colectiva); 

c) Documento comprovativo de que a situação tributária do candidato se encontra 
regularizada; 

d) Documento comprovativo de que a situação do candidato se encontra regularizada 
perante a Segurança Social; 

e) Comprovativo em como o candidato exerce a actividade de vendedor ambulante há 
mais de um ano; 

f) Em caso de representação do candidato no ato público e praça da hasta pública em que 
terá lugar a licitação, a procuração ou ata do órgão social estatutariamente competente 
para delegar poderes num gerente ou administrador para representar isoladamente a 
pessoa coletiva, nos casos em que esta se obrigue pela assinatura de 2 (dois) ou mais 
membros do órgão de gestão; 

g) Declaração do candidato de aceitação do conteúdo de todos os elementos patenteados 
no presente procedimento, elaborada em conformidade com o modelo constante no 
anexo V e devidamente assinada conforme indicado no 8.1. 

8.3 Todos os documentos referidos nas alíneas anteriores são necessariamente redigidos 
em língua portuguesa. 
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8.4 A proposta deverá ser entregue entre as 09h e as 12.30h e das 14h e às 16:00 horas, 
pelos concorrentes ou seus representantes legais, na Junta de Freguesia de Cucujães, na 
morada indicada no ponto 7.1. 

8.5 A proposta deve ser apresentada em subscrito fechado identificando-se no exterior do 
mesmo o proponente e a hasta pública a que respeita, que por sua vez é encerrado num 
segundo subscrito dirigido à Comissão da Hasta Pública com a inscrição: 
“ARRENDAMENTO DOS ESPAÇOS COMERCIAIS DA FREGUESIA DA VILA DE CUCUJÃES”. 

8.6 Não serão admitidas propostas remetidas via postal ou por correio eletrónico; 

8.7 O prazo de validade das propostas é de 90 (noventa) dias, contados da data do ato 
público. 

8.8 O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por mais 90 (noventa) 
dias, se os candidatos nada requererem em contrário. 

8.9 Não são admitidas propostas de candidatos que se encontrem em litígio com a 
autarquia ou para com ela tenham dívidas. 

9. ELEMENTOS DISPONÍVEIS E ESCLARECIMENTOS 

9.1 Todos os elementos disponíveis sobre os espaços a arrendar estarão disponíveis para 
consulta no local indicado no Ponto 7.1, nos dias e na hora normal de expediente. 

9.2 O programa do procedimento da hasta pública e documentos relativos aos espaços a 
arrendar podem ser consultados e obtidos no site da internet em www.jfcucujaes.pt . 

9.3 Qualquer esclarecimento relativo aos espaços a arrendar deve ser requerido por 
correio eletrónico para: jfcucujaes@gmail.com , ou por carta, pelos interessados, até ao 10.º 
(décimo) dia útil a contar da publicação do anúncio, devendo a comissão responder no 
prazo de 10 (dez) dias úteis. 

9.4 No dia da realização da praça, os esclarecimentos prestados pela Comissão, a 
requerimento dos interessados, serão disponibilizados aos restantes interessados. 

10. VISITA AOS ESPAÇOS A ARRENDAR 

10.1 Durante a fase de elaboração da proposta, os candidatos poderão visitar os espaços e 
realizar os reconhecimentos tidos por indispensáveis à elaboração da mesma. 

10.2 As visitas a que se refere o número anterior devem ser requeridas por escrito à Junta 
de Freguesia da Vila de Cucujães, durante o primeiro terço do prazo previsto para 
apresentação de propostas. 

11. LOCAL, DATA E HORA DA PRAÇA: 

O local, data e hora da praça, constará de anúncio a ser publicitado no site da entidade 
contratante na internet em www.jfcucujaes.pt e num jornal a ser superiormente indicado. 

12. TRAMITAÇÃO DO ATO PÚBLICO 

12.1 Declarado aberto o ato público, a Comissão procede à identificação da hasta pública e 
à abertura dos subscritos recebidos nos termos do Ponto 8 do presente programa. 
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12.2 A Comissão procede, depois, à leitura da lista de candidatos elaborada de acordo com 
a ordem de entrada das propostas entregues na Junta de Freguesia da Vila de Cucujães. 

12.3 Seguidamente, a Comissão procede à identificação dos candidatos e dos seus 
representantes. 

12.4 De seguida, interrompe-se o ato público para a Comissão proceder, em sessão privada, 
à análise dos documentos de habilitação apresentados pelos candidatos. 

12.5 A Comissão rubrica os documentos mencionados no ponto anterior e procede à sua 
análise, deliberando sobre a admissão ou exclusão dos candidatos que se enquadrem numa 
das seguintes situações: 

a) A não apresentação de qualquer dos documentos exigidos no ponto 8 das condições 
gerais do procedimento de hasta pública; 

b) A não apresentação da proposta até à data limite fixada no ponto 7.2, das condições 
gerais do procedimento de hasta pública; 

c) A apresentação de proposta sob condição ou que envolva alterações ou variantes das 
condições de arrendamento. 

12.6 Reaberto o ato público, a Comissão transmite as deliberações tomadas, dando-se 
continuidade àquele ou fixando-se dia e hora para a continuação do mesmo. 

12.7 Caso seja dada continuidade ao ato público é aberta a praça iniciando-se a licitação a 
partir do valor mais elevado apresentado nas propostas admitidas. 

12.8 No ato público da praça, procede-se à licitação verbal entre os candidatos, que podem 
ser os próprios ou os seus representantes devidamente legitimados com poderes bastantes 
para o efeito, nos termos do ponto 5.2. das condições gerais do procedimento de hasta 
pública. 

12.9 Os lanços mínimos são de 25,00€ (vinte e cinco euros). 

12.10 A licitação termina quando tiver sido anunciado por três vezes o lanço mais elevado 
e este não for coberto. 

12.11 No final da praça, a Comissão procede à adjudicação provisória dos espaços a 
arrendar ao candidato que tenha apresentado o lanço mais elevado e elabora o respetivo 
“Auto de Arrematação” que deve ser assinado pelos membros da Comissão e pelo 
adjudicatário provisório. 

13. MODALIDADE DE PAGAMENTO E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE 
ARRENDAMENTO 

13.1 O adjudicatário provisório deve proceder ao pagamento imediato do valor referente a 
duas rendas a título de caução, que serão devolvidas no fim do contrato, após a verificação 
do cumprimento pontual do contrato. 

13.2 A Junta de Freguesia de Cucujães, emitirá documento de quitação das quantias 
entregues. 
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13.3 A decisão de adjudicação definitiva ou de não adjudicação compete à Junta de 
Freguesia, devendo dela ser notificado os adjudicatários provisórios, no prazo de 20 (vinte) 
dias úteis a contar da adjudicação provisória. 

13.4 O contrato de arrendamento deverá ser celebrado no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias úteis a contar da data de adjudicação definitiva. 

13.5 Caso o prazo referido no número anterior não seja cumprido, por facto imputável ao 
adjudicatário, a adjudicação fica automaticamente sem efeito, revertendo o montante 
entretanto entregue a título caução, a favor da Freguesia da Vila de Cucujães. 

13.6 Ocorrendo o descrito no ponto anterior, será consultado o candidato que apresentou 
o segundo valor mais elevado pelo arrendamento. 

14. NÃO ARRENDAMENTO OU DESISTÊNCIA DO ADJUDICATÁRIO 

14.1 A Junta de Freguesia pode, por motivos de interesse público, deliberar pela não 
adjudicação definitiva, sem que assista ao adjudicatário o direito a qualquer indemnização, 
com exceção da devolução, em singelo, das quantias entregues. 

14.2 Ocorrendo a desistência do adjudicatário, este perderá para a Junta de Freguesia, as 
quantias já entregues. 

14.3 No caso previsto no número anterior, e caso a Junta de Freguesia assim o determine, 
poderá o arrendamento dos espaços ser adjudicado ao interessado que tenha apresentado 
a proposta ou o lanço imediatamente inferior ao valor da arrematação. 

14.4 Devido a imposição legal ou razões de interesse público, poderá a Junta de Freguesia 
deliberar pela anulação do procedimento de arrendamento dos espaços da freguesia, 
devendo a decisão ser notificada a todos os candidatos no prazo de 10 dias, a contar da 
data em que tiver sido deliberada. 

14.5 O procedimento de hasta pública poderá ainda ser anulado ou não haver adjudicação 
quando: 

a) As propostas apresentadas não sejam aceitáveis; 
b) Sejam detetados erros relevantes no processo de hasta pública; 

c) Pelo incumprimento, por parte do adjudicatário, dos procedimentos ou obrigações 
previstas nas condições gerais do procedimento de hasta pública e no caderno de 
encargos. 

14.6 Em caso de revogação do despacho de adjudicação ou de não adjudicação por causa 
imputável ao adjudicatário, pode o arrendamento ser adjudicado ao interessado que tenha 
apresentado a proposta, ou lanço, imediatamente inferior ao valor da arrematação. 

15. FALSAS DECLARAÇÕES OU FUNDADO INDÍCIO DE CONLUIO ENTRE OS 
PROPONENTES 

A prestação de falsas declarações ou o fundado indício de conluio entre os proponentes 
implica, consoante o caso, a exclusão da proposta apresentada ou a caducidade da 
adjudicação que eventualmente sobre ela recaia, a qual pode determinar a aplicação da 
sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, como concorrente 
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ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento 
adotado para a formação de contratos a realizar pela Freguesia da Vila de Cucujães, sem 
prejuízo da participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

CADERNO DE ENCARGOS 

1. ÂMBITO DA APLICAÇÃO 

1.1 Ao contrato de arrendamento não habitacional a celebrar entre a Freguesia da Vila de 
Cucujães, e o adjudicatário, aplica-se as cláusulas gerais do presente caderno de encargos, 
restantes obrigações resultantes do programa do concurso, da proposta apresentada, do 
NRAU, do Código Civil e restante legislação aplicável. 

1.2 Os espaços municipais a arrendar são os espaços comerciais designados por “Loja 1”, 
“Loja 2” e Loja 3”, que fazem parte dos imóveis da Freguesia da Vila de Cucujães, sitos no 
Largo da Igreja, na Freguesia da Vila de Cucujães, melhor identificados no ponto 3.1 das 
condições gerais do programa da hasta pública de arrendamento. 

1.3 O contrato a celebrar será por um período inicial de 12 (doze) meses, renovável por 
períodos sucessivos de 12 (doze) meses, se nenhuma das partes se opuser à sua renovação 
com a antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias sobre o seu período inicial ou 
qualquer uma das suas renovações. 

1.4 Os espaços da Freguesia da Vila de Cucujães, a arrendar serão entregues, na data da 
celebração do contrato de arrendamento, com as infraestruturas básicas, sendo vedado ao 
adjudicatário adaptar, beneficiar, ampliar ou transformar a arquitetura existente sem 
prévia autorização da Freguesia da Vila de Cucujães, salvo as necessárias obras para 
adaptação do locado à atividade a exercer. 

2. OBRIGAÇÕES DO ARRENDATÁRIO 

Para além do estipulado no articulado do presente Caderno de Encargos, constituem 
obrigações do arrendatário: 

2.1 Manter em funcionamento a loja arrendada. 

2.2 Proceder ao pagamento das despesas com os consumos de água e energia elétrica 
efetuados em cada uma das lojas. 

2.3 Fazer as obras de conservação e adaptação e instalar os equipamentos necessários para 
o bom funcionamento dos espaços locados; 

2.4 Não dar aos espaços arrendados outra utilização que não a do objeto do contrato de 
arrendamento; 

2.5 O cumprimento de todas as normas legais em termos de higiene, segurança, 
salubridade e ambiente relativamente à atividade a desenvolver, procurando não interferir 
com o funcionamento normal das instalações municipais; 

2.6 O licenciamento do equipamento, se a ele houver lugar; 
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2.7. Substituir, os bens móveis, por outros com idênticas características e finalidades que, 
em caso de avaria, roubo ou deterioração, fiquem inutilizados, devendo esse facto ser 
comunicado à Junta de Freguesia, para a devida inventariação; 

2.8. Findo o contrato, restituir, no prazo estipulado, os espaços arrendados, livres, e 
devolutos de pessoas e bens em perfeito estado de conservação e limpeza, assim como de 
todos os bens móveis e chaves, sob pena de indemnização pelos prejuízos que possa haver 
e eventual retenção da caução. 

3. OBRIGAÇÕES DA FREGUESIA DA VILA DE CUCUJÃES  

3.1 Cumprir as obrigações previstas no Código Civil, nos termos do disposto no regime 
jurídico do arrendamento urbano, com a redação dada pela Lei n.º 31/2012, de 14 de 
agosto. 

4. OUTRAS INFORMAÇÕES 

4.1 A primeira mensalidade do contrato de arrendamento é paga pelo arrendatário no ato 
da celebração do contrato e as seguintes serão pagas mensalmente, na Secretaria da Junta 
de Freguesia de Cucujães, ou outro meio acordado pelas partes. 

4.2 O valor mensal de renda será atualizado, automática, sucessivamente e anualmente, 
com base no coeficiente de atualização anual fixado pelo Instituto Nacional de Estatística, 
sendo a primeira atualização efetuada decorrido que seja o prazo de 1 (um) ano sobre a 
outorga do contrato de arrendamento. 

4.3 Fica expressamente proibida a sublocação, no todo ou em parte, dos espaços 
arrendados, sem consentimento prévio da Freguesia da Vila de Cucujães. 

4.4 Além disso, não poderá o arrendatário ceder ou permitir o uso, total ou parcial, 
temporário ou definitivo das partes dos espaços arrendados, a terceiros, nem poderá o 
arrendatário ceder a sua posição contratual, sem autorização expressa da Freguesia da Vila 
de Cucujães. 

4.5 O não pagamento da renda por período superior a 3 (três) meses confere à Freguesia 
da Vila de Cucujães, o direito de resolução do contrato, o qual é precedido do direito de 
audiência. 

4.6 O arrendatário responderá por todos os atos de vandalismo, furto ou avarias que 
recaiam sobre os espaços arrendados ou os equipamentos neles instalados. 

4.7 No período de vigência do contrato, e por mútuo acordo, as partes poderão alterar o 
seu âmbito sempre que ocorra uma alteração anormal das circunstâncias, nos termos 
gerais do direito. 

4.8 Em tudo o que não estiver especialmente previsto, aplica-se o NRAU e o Capítulo IV do 
Título Il do Livro Il do Código Civil, não obstante os poderes de autoridade conferidos às 
autarquias locais pelo n.º 2 do artigo 126º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto. 

 

 



Programa de hasta pública para arrendamento de três espaços comerciais em imóveis da Freguesia da Vila de Cucujães         Pág. 9 

 

ANEXO I - PLANTA DE LOCALIZAÇÃO  

E ANEXO II - PLANTA DAS LOJAS (PÁG.10) 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA 

 

______________________________________ (Nome, número de documento de identificação e 

morada), na qualidade de representante legal de (1) ________________________e (firma, número 

de identificação fiscal e sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de 

identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento das condições 

do programa da hasta pública, respetivas condições gerais e caderno de encargos do 

procedimento de hasta pública para o arrendamento do conjunto de três espaços 

comerciais, designados por “Loja 1”, “Loja 2” ou “Loja 3”, propõe, sob compromisso de 

honra, a pagar o montante mensal de _______________________________ (2). 

 

______(Local), _______ (data) 

 

__________________________________ (assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas. No caso de o concorrente ser uma pessoa 
singular, suprimir a expressão «na qualidade de representante legal de». 

(2) Valor expresso por algarismos e por extenso. 
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

1-_________________________ (nome, número de documento de identificação e morada), na 
qualidade de representante legal de (1) ............... (firma, número de identificação fiscal e 
sede ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e 
sedes), tendo tomado inteiro e perfeito conhecimento dos elementos patenteados no 
presente processo, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se 
obriga a executar o contrato e as obrigações decorrentes do presente processo, em 
conformidade com o conteúdo dos mencionado elementos patenteados neste processo, 
relativamente aos quais declara aceitar, sem reservas, todas as suas cláusulas. 

2- Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar à 
execução dos referidos contratos, ao disposto na legislação portuguesa aplicável. 

3- Mais declara, sob compromisso de honra, que: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, declarada por sentença judicial, em fase de 
liquidação, dissolução ou cessação de atividade, sujeitas a qualquer meio preventivo 
de liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, nem tem o respetivo 
processo pendente, salvo quando se encontrar abrangida por um plano de insolvência, 
ao abrigo da legislação em vigor; 

b) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por qualquer crime que 
afete a sua honorabilidade profissional (4) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de 
administração, direção ou gerência não foram condenados por qualquer crime que 
afete a sua honorabilidade profissional (5, 6); 

c) Não foi objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 
profissional (7) [ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 
gerência não foram objeto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em 
matéria profissional (8,9) 

d) Tem a sua situação regularizada relativamente a contribuições para a segurança social 
em Portugal (ou no estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento 
principal) (10) 

e) Tem a sua situação regularizada relativamente a impostos devidos em Portugal (ou no 
Estado de que é nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (11); 

f) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do artigo 
21º do Decreto-Lei 433/82 de 27 de Outubro, na alínea b) do n.º 1 do artigo 71.º da Lei 
n.º 19/2012, de 8 de Maio, e no n.º 1 do artigo 460º do Código dos Contratos Públicos, 
durante o período de inabilidade fixado na decisão condenatória (12); 

g)  Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 
562º do Código do Trabalho (13); 
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h) Não foi objeto de aplicação, há menos de dois anos, de sanção administrativa ou 
judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento 
de impostos e contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das 
normas que imponham essa obrigação, em Portugal (ou no Estado de que é nacional 
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal) (14); 

i) Não foi condenado(a) por sentença transitada em julgado por algum dos seguintes 
crimes (15)[ou os titulares dos seus órgãos sociais de administração, direção ou 
gerência não foram condenados por alguns dos seguintes crimes (16, 17); 

j) Participação em atividades de uma organização criminosa, tal como definida no n.º 1 
do artigo 2º da ação Comum n.º 98/773/JAI, do Conselho; 

ii) Corrupção, na aceção do artigo 3º do Ato do Conselho de 26 de Maio de 1997 e do n.º 1 
do artigo 3.º da Acão Comum n.º 98/742/JAI, do Conselho; 

iii) Fraude, na aceção do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses 
Financeiros das Comunidades Europeias; 

iv) Branqueamento de capitais, na aceção do artigo 1.º da Diretiva n.º 91/308/CEE, do 
Conselho, de 10 de Junho, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para 
efeitos de branqueamento de capitais; 

j) Não prestou, a qualquer título, direta ou indiretamente, assessoria ou apoio técnico na 
preparação e elaboração das peças do procedimento que lhe confira vantagem que 
falseie as condições normais de concorrência. 

4 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 
implica, consoante o caso, a sua exclusão do procedimento, a não adjudicação definitiva ou 
ser a adjudicação considerada sem efeito. 

... (local), ... (data), ... [assinatura]. 
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(1) - Aplicável apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas 

(2) - No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressão “a sua 
representada” 

(4)  - Indicar se, entretanto ocorreu a respectiva reabilitação 

(5)  - Indicar se, entretanto ocorreu a respectiva reabilitação 

(6) - Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva 

(7) - Indicar se, entretanto ocorreu a respectiva reabilitação 

(8) - Indicar se, entretanto ocorreu a respectiva reabilitação 

(9) - Declarar consoante os concorrentes seja pessoa singular ou pessoa coletiva 

(10) - Declarar consoante a situação 

(11) - Declarar consoante a situação 

(12) - Declarar se, entretanto, decorreu o período fixado na decisão condenatória 

(13) - Declarar se, entretanto, decorreu o período fixado na decisão condenatória 

(14) - Declarar consoante a situação 

(15) - Indicar se, entretanto ocorreu a respectiva reabilitação 

(16) - Indicar se, entretanto ocorreu a respectiva reabilitação 

(17) - Declarar consoante o concorrente seja pessoa singular ou pessoa coletiva 

 


