




 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

(Alínea a) do n.º 1 do artigo 81.º, DL 18/2008) 
 

1 - Vítor Manuel Carreira Antunes, casado, natural de Leiria, residente em Rua das 

Indústrias n.º 81-B, 2420-124, Caranguejeira, conselho de Leiria, portador do Bilhete de 

Identidade n.º 9498072, com identificação fiscal 153 911 425, na qualidade de 

representante legal de VITOR M. C. ANTUNES, LDA, com o número fiscal de 

contribuinte n.º 504 936 280, com sede em Rua das Indústrias n.º 81-B, 2420-124, 

Caranguejeira, conselho de Leiria, capital social 55.000 Euros, com o número de 

matrícula n.º 6910 da conservatória do registo comercial de Leiria, adjudicatário no 

procedimento de Ajuste Directo: “Construção e Beneficiação de Equipamentos – 

Piscinas Descobertas de Sousel”, declara, sob compromisso de honra, que a sua 

representada: 

a) Não se encontra em estado de insolvência, em fase de liquidação, dissolução ou 

cessação de actividade, sujeita a qualquer meio preventivo de liquidação de patrimónios 

ou em qualquer situação análoga, nem tem o respectivo processo pendente; 

b) Não foi objecto de aplicação de sanção administrativa por falta grave em matéria 

profissional; 

c) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do n.º 1 do 

artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, no artigo 45.º da Lei n.º 

18/2003, de 11 de Junho, e no n.º 1 do artigo 460.º do Código dos Contratos Públicos; 

d) Não foi objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do n.º 1 do 

artigo 627.º do Código do Trabalho; 

e) Não foi objecto 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; 

f) Não prestou, a qualquer título, directa ou indirectamente, assessoria ou apoio técnico 

na preparação e elaboração das peças do procedimento. 



 
2 — O declarante junta em anexo os documentos comprovativos de que a sua 

representada 28 não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do 

artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestação de falsas declarações 

implica a caducidade da adjudicação e constitui contra -ordenação muito grave, nos 

termos do artigo 456.º do Código dos Contratos Públicos, a qual pode determinar a 

aplicação da sanção acessória de privação do direito de participar, como candidato, 

como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou concorrente, em 

qualquer procedimento adoptado para a formação de contratos públicos, sem prejuízo da 

participação à entidade competente para efeitos de procedimento criminal. 

 

Caranguejeira, 8 de Agosto de 2011 



Serviço de Finanças de LEIRIA-1. - [1384]

O Chefe de Finanças

(José Manuel Ferreira Agostinho)

CERTIDÃO

José Manuel Ferreira Agostinho com a categoria de Chefe de Finanças do quadro da Direcção Geral dos

Impostos, a exercer funções no Serviço de Finanças de LEIRIA-1..

CERTIFICA que,

VITOR M C ANTUNES UNIPESSOAL LDA

504936280

Face aos elementos disponíveis no sistema informático de gestão e controlo de processos de execução fiscal,

tem a sua situação tributária regularizada, nos termos da alínea a), do art. 2º do D.L. 236/95, de 13 de Setembro,

uma vez que, não é devedor perante a Fazenda Pública de quaisquer impostos ou prestações tributárias e

respectivos juros.

A presente certidão é válida por 6 meses por força da alínea a), nº 2 do art. 3 do D. L 236/95, de 13 de

Setembro.

Por ser verdade e ter sido solicitada emite-se a presente certidão em 18 de Fevereiro de 2011.

Elementos para validação

Nº Contribuinte:

Cód. Validação:

504936280

5FAKJ33LTW3R

Para validar esta certidão aceda ao site www.portaldasfinancas.gov.pt, seleccione a opção "Validação Doc." e introduza o nº de contribuinte e código de validação acima
mencionados. Verifique que o documento obtido corresponde a esta certidão.









 
 
 
Município de Sousel 
Praça da República 
7470-220 Sousel 
 

 

Nossa Referência:    Oficio N.º: 01 

Assunto: Entrega de Documentos de Habilitação 

Empreitada: “Construção e Beneficiação de Equipamentos – Piscinas Descobertas 

de Sousel”, 

Sua Referência: Oficio: 05470 

Data: 29 de Julho de 2011 

 
Exmos. Srs. 

 

Conforme solicitado e de acordo com o vosso ofício acima referido, vimos desta forma 

proceder á entrega dos documentos de habilitação relativos à referida empreitada. 

De referir que o valor da garantia bancária apresentada é de 10% do valor da empreitada 

correspondendo desde já ao reforço de caução. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos 

 
O Gerente 
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