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Junta de Freguesia de Silves 

 

FICHA DE CANDIDATURA PARA HASTA PÚBLICA DE OCUPAÇÃO DE BANCAS 

NO MERCADO MUNICIPAL DE SILVES 

CANDIDATURA   INDIVIDUAL    COLETIVA 

Exmº. Senhor Presidente  

Identificação do candidato: 

Nome ________________________________________________________________ 

Morada  ______________________________________________________________ 

Código Postal  ________-_____ ___________________________________________ 

Telefone ______________________________________________________________ 

Email  ________________________________________________________________ 

Nif. ________________ C. C. nº _________________validade _____/______/_______ 

Requer a V. Exa. 

Em conformidade com o estipulado no edital nº 2MERC/2022 de 18 maio de 2022, e no 

Regulamento do Mercado Municipal, VEM REQUERER a V. Exª, a participação na hasta 

publica para a ocupação de bancas, no Mercado Municipal de Silves. 

A proposta deve ser apresentada de acordo com o Edital, Caderno de Encargos e 

Regulamento do Mercado até às 15:00h, do dia 20/06/2022. 

 

Identificação das lojas a que se candidata – Assinalar com X a opção pretendida. 

 

Banca A7, destina-se à comercialização de Produtos hortícolas e frutícolas. 

Banca B3, destina-se à comercialização de Produtos hortícolas e frutícolas.  

Banca B7, destina-se à comercialização de Produtos hortícolas e frutícolas.  

 

Valor base de licitação cada banca: 75,00 € (setenta e cinco euros) 

 

Valor da proposta é de _________________€ 

Valor da proposta por extenso: __________________________________________ 

Informação Serviço: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Junta de Freguesia de Silves 

 

Meios de Notificação 

Autorizo o envio de eventuais notificações decorrentes desta comunicação para: 

 

 Email        Endereço Postal 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Proteção de Dados 

 

 Autorizo a Junta de Freguesia de Silves a utilizar os dados fornecidos na 

presente Ficha de Candidatura, no âmbito do processo a que se destina, bem como os 

contactos pessoais para a comunicação no âmbito deste e de outros processos. 

 

Declaro que tomei conhecimento do teor do Regulamento do Mercado Municipal de 

Silves, assim como das condições do presente Programa de Procedimento da Hasta 

Pública, aceitando todas as suas determinações. Mais declaro que as informações 

constantes nesta Ficha de Candidatura correspondem à verdade. 

 

 

 

 

Data: _______/ ______/ _________ 

 

Assinatura do Candidato: _______________________________________________ 

 

Anexar: declaração de situação regularizada de Finanças e Segurança Social e 

CC/BI (OBRIGATÓRIO) 


