




























Anexo III

PROPOSTA PARA CANDIDATURA AO PROCEDIMENTO DE HASTA PÚBLICA
DO DIREITO DE ARRENDAMENTO DE QUIOSQUE PARA VENDA DE PRODUTOS

FRUTÍCOLAS (FRESCOS E SECOS), SITO NO LARGO MESTRE AFONSO
DOMINGUES, NA VILA DA BATALHA

Exmº Senhor Presidente da Câmara Municipal da Batalha,

(Nome, ou firma e sede)_________________________________________________________, (Morada)______
________, _____-____, _________, portador do CC/BI nº _______________________válido até___/___/____,
com o  NIF  nº____________,  propõe-se  arrendar  o  quiosque  para  venda  de  produtos  frutícolas
(frescos e secos), sito no Largo Mestre Afonso Domingues, na Vila da Batalha, pela quantia de
___________________€, (indicar por extenso) ______________________________________________________,
a que se refere o anúncio datado de ___/___/____, afixado nos lugares públicos do costume e
publicado  no  jornal_________________________,  sujeitando-se  às  condições  estabelecidas  no
respectivo  Regulamento  de  Hasta  Pública  para  Adjudicação  do  Direito  de  Arrendamento  de
Quiosque  para  venda de  produtos  frutícolas  (frescos  e  secos),  sito  no  Largo Mestre  Afonso
Domingues, na Vila da Batalha.

Declaro ainda que, relativamente aos fatores constantes do artigo 5º do referido Regulamento,
me encontro na seguinte situação:

1- Contributo para a promoção de Produtos Endógenos

1.1 Produtor Local............................................................. Sim □....... Não □
Para atestar a condição de produtor agrícola local, o (a) candidato(a) deverá apresentar comprovativo de registo da
atividade  nas  finanças  com  Classificação  de  Atividade  Económica  (CAE)  correspondente  à  condição  de
produtor/operador hortofrutícola.

1.2 Diversidade de oferta de produtos frutícolas (frescos e secos) da região, número de espécies 
frutícolas a expor no local de venda:

Até 3 espécies...........................................................................................□
De 4 a 7 espécies.............................................................................□
De 8 a 10 espécies..........................................................................□
De 11 a 13 espécies.........................................................................□
Mais de 13 espécies........................................................................□
Para atestar a diversidade de oferta de produtos frutícolas,  frescos e secos,  o(a)  candidato(a) deverá apresentar
relação dos produtos a expor e identificação da sua origem (número matricial do terreno de produção).

1.3 Experiência comprovada na exploração de atividade de venda de produtos frutícolas:

Candidato sem experiência..........................................................□



Candidato com experiência até 1 ano.....................................□
Candidato com experiência superior a 1 ano e até 3 anos........□
Candidato com experiência superior a 3 anos.....................□
Para atestar a experiência  na exploração da atividade de  venda de produtos frutícolas,  o(a)  candidato(a)  deverá
apresentar comprovativo emitido por entidade pública ou privada.

1.4 Na qualidade de pessoa singular/proponente, e nos termos do Artigo 8º do Regulamento de
Hasta Pública para Adjudicação do Direito de Arrendamento de Quiosque para venda de produtos
frutícolas (frescos e secos), sito no Largo Mestre Afonso Domingues, na Vila da Batalha, procedo
à entrega de cópia dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do Número de Identificação Fiscal, NIF;
b) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão
c) Documento de identificação equivalente, se pessoa singular estrangeira.

1.5 Na qualidade de pessoa coletiva/proponente, e nos termos do Artigo 8º do Regulamento de
Hasta Pública para Adjudicação do Direito de Arrendamento de Quiosque para venda de produtos
frutícolas (frescos e secos), sito no Largo Mestre Afonso Domingues, na Vila da Batalha, procedo
à entrega de cópia dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal;
b) Fotocópia da Certidão atualizada da Conservatória do Registo Comercial ou Código de 
certidão permanente;
c) Fotocópia de documento equivalente, se pessoa coletiva estrangeira.

Mais declara, que se obriga a cumprir o disposto no Regulamento supra citado e condições da
hasta pública para arrendamento de Quiosque pela Câmara Municipal da Batalha, as quais foram
previamente consultadas.

Batalha, de dezembro de 2015.

O Proponente,

______________________________


