MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Proposta de Aquisição de Veículos Motorizados
Edital n.º 107/2018, de 18 de abril
DADOS DO/A PROPONENTE* (empresa em nome individual ou coletiva carece de comprovativo de registo, se aplicável)

Nome/Denominação Social:
Código
Postal:

Morada/Sede:
Localidade:

NIPC:

Código CAE:
Contatos:

Código Certidão Permanente do Registo Comercial:

Tlf./Tlm.

_________________

e-mail

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório

DADOS PESSOAIS DO(S) REPRESENTANTE(S) DO/A PROPONENTE*

(se aplicável)

Nome:
Morada:

Código Postal:

Localidade:
Contatos:

BI/CC:
Tlf./Tlm.

_________________

________________

NIF:

_______ - ____
______________

e-mail

Qualidade em que outorga:
* Todos os campos são de preenchimento obrigatório

Nome:
Morada:

Código Postal:

Localidade:
Contatos:

BI/CC:
Tlf./Tlm.

__________________

________________

NIF:

_______ - ____
______________

e-mail

Qualidade em que outorga:
DOCUMENTOS ENTREGUES

 Cópia da Certidão Permanente do Registo Comercial (caso seja aplicável e não tenha fornecido o código para a respetiva consulta)
 Cópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade e Número de Contribuinte do proponente ou dos legais representantes da
empresa, ou declaração emitida pelo(s) interessado(s) onde constem esses dados

 Certidão comprovativa de que o proponente tem a sua situação regularizada perante a Segurança Social
 Certidão comprovativa de que o proponente tem a sua situação regularizada perante a Autoridade Tributária
 Outros Documentos: _____________________________________________________________________________________
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MUNICÍPIO DE ALMODÔVAR
PROPOSTA DE PREÇO DE LICITAÇÃO* (assinalar com “X” o(s) veículo(s) aos quais se pretende apresentar proposta)
Valor Base de Licitação
Assinalar

N.º

Matrícula
Numérico

Extenso

1

95-HI-63

€

2

91-EN-03

€

3

90-EN-20

€

4

91-EN-27

€

5

90-EN-75

€

6

91-EN-16

€

7

90-EN-87

€

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório

OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO/A PROPONENTE/ADQUIRENTE
Além do pagamento do valor adjudicado pela aquisição do bem móvel, o Proponente/Adquirente obriga-se ainda a
cumprir com todos os ónus e obrigações inerentes a essa Aquisição, constantes do Edital n.º 107/2018, de 18 de abril e
respetivo Programa de Procedimentos.

DECLARAÇÃO DE HONRA (deverá assinalar com X cada um dos campos obrigatórios, sob pena de exclusão da presente candidatura)
 Para os devidos efeitos, declaro que tenho conhecimento integral do teor do Edital n.º 107/2018, de 18 de abril e aceito
todas as condições, direitos e obrigações que sobre mim incidirão, em caso de adjudicação, tendo consciência que o não
cumprimento das citadas obrigações implicará a caducidade da Adjudicação, sem direito a qualquer indemnização, e sem
prejuízo do recurso aos meios judiciais para ressarcimento de eventuais danos causados. Mais declaro serem verdadeiros
todos os documentos entregues e verdadeiras todas as declarações prestadas* (campo obrigatório).
 Declaro ainda que presto o meu consentimento para o tratamento informático dos dados pessoais constantes do
presente formulário, autorizando que o Município de Almodôvar insira esses dados em base apropriada, para os fins
constantes do Edital n.º 107/2018, de 18 de abril * (campo obrigatório).

_________________________________, _________ de _______________________ de ________
Assinatura do/a Proponente
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