Município de Alfândega da Fé — Câmara Municipal
DIVISÃO JURÍDICA E DE RECURSOS HUMANOS (DJRH)
FORMULÁRIO - PROPOSTA
ANEXO I
PROCEDIMENTO CONCURSAL
HASTA PÚBLICA
VENDA DE UMA HABITAÇÃO SITA NO BAIRRO TRÁS CASTELO
IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE

Nome:
BI/Cartão de Cidadão:

Data:

Estado Civil:

Emissão:

Contribuinte nº

Morada:
Código Postal:
Telefone:

Localidade:
Fax:

E-mail:

Vem apresentar a seguinte proposta:
Preço Proposto
(igual ou superior ao valor base de licitação constante no artigo 8º do
Regulamento e abaixo transcrito)
Prédio urbano inscrito na matriz predial urbana nº 1920,
freguesia de Alfândega da Fé, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alfândega da Fé
sob o nº 888/19970325

€______________,_______

ARTIGO 8.º
VALOR BASE DE LICITAÇÃO
1. O valor base de licitação é: € 30.316,00 (trinta mil trezentos e dezasseis euros).
2. O valor anteriormente indicado resultou de avaliação previamente realizada ao imóvel por técnico devidamente habilitado, da qual resultou uma redução
comparativamente às habitações da mesma natureza que se encontram no mercado, tendo em conta a necessidade de investimento, p elo comprador, para
repor as condições de habitabilidade do referido imóvel.

Documentos que se juntam à presente proposta:
a)

Documento identificativo do concorrente;

b)

Declaração patrimonial (imóveis) actualizada das Finanças;

c)

Declaração de honra do concorrente que ateste não ser proprietário de qualquer habitação no concelho de Alfândega da
Fé e a aquisição do prédio destina-se a habitação própria (Anexo II).

O concorrente, ao juntar cópia do cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade, consente que a entidade adjudicante, através dessa
cópia, proceda ao tratamento administrativo dos dados pessoais, limitado ao fim do procedimento.
Não concordando com a junção à proposta de cópia de cidadão ou Bilhete de Identidade, o concorrente deve apresentar perante o
júri do procedimento o respetivo documento de identificação para confirmação dos dados pessoais.

Alfândega da Fé, _____ de ___________________ de _______
Assinatura

_______________________________________________________
mfranco
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