
 
 

 

DECLARAÇÃO SOB COMPROMISSO DE HONRA 
 

 

A/O _________________________________________ com sede em _______________________ 

NUIT______________ (doravante denominado de “o Proponente”), apresentou sua Proposta, (doravante 

denominada “Proposta”), para a gestão de uma infraestrutura (UNIDADE DE PRDUÇÃO DE ALEVINOS 

DE TILAPIA NILOTICA E RAÇÃO PARA PEIXE) no distrito de LUGELA-ZAMBEIZA de acordo com 

as instruções fornecidas nos TdR e no anuncio de concurso lançado pelo Projecto Agrismart e seus 

representantes. 

 

DECLARA 

 

Não encontrar-se em nenhuma das seguintes condições: 

a) Que esteja em situação de falência ou objecto de um processo de falência, de liquidação, de cessação 

de actividade, ou sujeito a qualquer outro meio preventivo de liquidação de património ou em 

qualquer outra situação análoga resultante de um processo da mesma natureza nos termos da 

legislação e regulamentação nacionais; 

b) Que tenha sido condenada por sentença transitada em julgado por qualquer delito que afecte a sua 

honorabilidade profissional; 

c) Que tenha cometido uma falta grave em matéria profissional, comprovada por qualquer meio que o 

beneficiário possa apresentar; 

d) Que tenha sido sancionada por qualquer órgão ou instituição do Estado, com a proibição de contratar 

em razão de prática de acto ilícito em procedimento de contratação, durante o prazo de vigência da 

sanção; 

e) Que tenha o controlo directo ou indirecto, de pessoas colectivas enquadradas nas situações 

mencionadas na alínea c);  

f) Que seja pessoa responsável por decisão a ser proferida no concurso;  

g) Que tenha defraudado o Estado ou envolvida em falências fraudulentas de empresa;  

h) Cujo capital tenha proveniência comprovadamente ilícita;  

i) Que não tenha cumprido as suas obrigações relativamente ao pagamento das contribuições para a 

segurança social ou as suas obrigações relativamente ao pagamento de impostos de acordo com as 

disposições legais do país em que se encontrem estabelecidos, do país do beneficiário ou ainda do 

país em que deva ser executado o contrato (ANEXAR Quitação das Finanças e INSS); 

j) Que tenha sido condenada por sentença transitada em julgado por fraude, corrupção, participação 

numa organização criminosa ou qualquer outra actividade ilegal que prejudique os interesses 

financeiros da Autoridade Contratante; 

 

O PROPONENTE ASSUME TODAS AS RESPONSABILIDADES PENAIS E MORAIS DE EVENTUAIS 

DECLARAÇÕES FALSAS, 

 

Nome     _______________________ 

 

Data    _______________________ 

 

Assinatura e carimbo _______________________ 

 

 


