
 

 

ANEXO VII 

 

(Modelo de declaração de idoneidade)  

 

 

__________________________ (nome da empresa, do administrador ou gerente) com o 

___________________________(Documento de identificação civil ou comercial), com 

sede/residência em (endereço, localidade, região e país se residente fora de Cabo Verde) 

declara, sob compromisso de honra, que cumpre integralmente os requisitos de 

idoneidade exigíveis para o exercício da exploração/operação de jogos de fortuna ou azar, 

porquanto: 

a) Se encontra devidamente habilitado(a) para o exercício da respetiva atividade;  

b) Tem a sua situação regularizada relativamente à Autoridade Tributária e à 

Previdência Social; 

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

atividade, nem tem o respetivo processo pendente;  

d) Não foi condenado(a), por sentença transitada em julgado, por qualquer delito que 

afete a sua honorabilidade profissional/empresarial (para o que junta quando for 

o caso o Certificado de Registo Criminal ou doccumento equivalente do Estado 

de que o declarante seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento 

principal); 

e) Não foi objeto de aplicação da sanção acessória prevista no artigo 190.º do CCP, 

ou outra suscptível de gerar o mesmo impedimento. 

 

O/A 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.  

 Quando a entidade adjudicante o solicitar, o/a declarante compromete-se a apresentar 

documentos comprovativos de qualquer das situações referidas nesta declaração.  

O/A 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 a anulação da adjudicação que eventualmente lhe seja 

efetuada, consoante o caso.  

 

 

No caso de agrupamentos, adaptar a declaração e juntar os seguintes documentos: 

a) Acordo de constituição do agrupamento contendo a denominação social das 

empresas constituintes, respectivas sedes, capitais sociais e direitos e obrigações 

de cada empresa para com o agrupamento; 



b) Declaração contendo a identificação completa de todos os membros do 

agrupamento candidato, com endereço, telefone, fax, número do cartão de pessoa 

colectiva ou equivalente e nomes dos titulares dos corpos gerentes e de outras 

pessoas com poderes para obrigar a empresa perante a entidade pública 

contratante, bem como a indicação da representante comum designado para 

representar o agrupamento, assim como os endereços para onde dirigir toda a 

correspondência; e demais contactos; 

c) Cópias dos contratos de sociedade dos membros do agrupamento em vigor à data 

de apresentação da proposta; 

d) Por cada empresa concorrente ou membro do agrupamento, certificados do registo 

criminal de todos os seus representantes legais ou documentos equivalentes, 

emitidos pela autoridade judicial ou administrativa competente do Estado de que 

a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; 

e) Por cada empresa concorrente ou membro do agrupamento, documento 

comprovativo da regularização da situação contributiva para com a previdência 

social e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente 

do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento 

principal;  

f) Por cada empresa concorrente ou membro do agrupamento, documento 

comprovativo da regularização da situação tributária perante o Estado e, se for o 

caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de 

que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal. 

 

 

_________________________(local), __________________ (data), 

 

 

______________  (todas as assinaturas ou em representação e com poderes para obrigar) 

 


