Feira de Maio
21 a 24 de maio de 2020

Boletim de Proposta

NOME
MORADA
TELEMÓVEL

CÓDIGO POSTAL
EMAIL

CONTRIBUINTE

JUNTE A SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA (não dispensa a leitura do Edital)
Num envelope fechado e opaco, com os documentos pessoais, que servirá para todas as propostas em seu nome, e no
exterior indicar o nome e número(s) de lugar(es) a que concorre, devem constar os seguintes elementos:
 Boletim de proposta;
 Cartão de identificação de pessoa coletiva, certidão do registo comercial ou código de acesso à certidão
permanente;
 Declaração de início de atividade atualizado com o CAE – Rev3;
 Certidão comprovativa de que a sua situação perante a Administração Fiscal se encontra regularizada;
 Certidão comprovativa de que a sua situação perante a Segurança Social se encontra regularizada;
 Declaração sob compromisso de honra em como não tem dívidas ao Município da Moita;
Por cada lugar a que concorre, deverá apresentar outro envelope fechado e opaco, os documentos específicos para cada
sector de atividade com a indicação do nome e número de lugar, onde devem constar os seguintes elementos:
 Proposta de preço;
 Memória descritiva dos equipamentos a instalar, com as dimensões e acompanhada de foto;
 Título de propriedade sobre o equipamento ou documento de cedência da sua exploração;
 Cheque caução endossado à ordem do Município da Moita com a data de 24 de maio de 2020;
 Cartão de feirante (quando aplicável) com data de validade igual ao posterior a 12 de maio de 2013; ou
 Título de exercício de Atividade de Feirante ou Vendedor Ambulante (quando aplicável); ou
 Mera comunicação prévia para a atividade de Feirante ou Vendedor Ambulante (quando aplicável) para os
CAE 47810, 47820 e 47890;

Para os devidos efeitos declaro que ao formalizar a minha candidatura para a Feira Regional de Maio, tenho
conhecimento das normas legais em vigor, bem como as publicadas no Edital da Feira Regional de Maio, aprovado
em reunião de câmara de 12 de fevereiro de 2020.
Assinatura

________________________________________

