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ANEXO II
(Documentos que instruem as candidaturas)

Artigo 5.o n. 4

Cada candidatura deverá ser instruída, sob pena de exclusão, com os documentos

infra elencados:

a) <Candidatura para venda>> - conforme modelo I do Anexo VI - por candidato;

b) <<Proposta de preço> - conforme modelo II do Anexo VI - por candidato.

c) Declaração de compromisso de honra, conforme modelo III do Anexo VI;

d) Comprovativo do cumprimento, perante a Autoridade Tributária e Aduaneira,

da declaração de início da atividade de Promoção Imobiliária - por candidato;

e) Ceftidão comercial de teor de matrícula e de todas as inscrições em vigor,

válida (pessoas coletivas) - por candidato;

D Cópia de documento de identificação civil e de cartão de contribuinte fiscal do

candidato (pessoa singular) - por candidato;

g) Cópia de procuração com poderes expressos para a venda de bens imóveis

(se aplicável) - por candidato;

h) Certidão comprovativa de situação tributária regularizada - por candidato;

i) Certidão comprovativa de situação contributiva regularizada - por candidato;

j) Lista de todas as frações habitacionais, arrecadações e garagens

(acompanhada de um mapa resumo com as respetivas áreas) que compõem o

edifício ou empreendimento de habitação coletiva correspondente ao lote a

que se candidatam - por Lote;

k) Lista identificativa dos Lotes objeto da presente ofefta pública a que o

candidato se candidatou ou pretende candidatar - por candidato;

l) Caderneta predial atualizada, do terreno onde o candidato se propõe, em caso

de adjudicação, a construir o edifício ou empreendimento de habitação

coletiva - por Lote;

Rua Dr. Pestana Júnior, 6 o 9064-506 Funchal o Telf: 291 2O7 220 e Fax'. 291 225 161 . www.ihm.pt o ihm@ihm.pt
Capital Social: 10 500 000,00 Euros o Número Único Fiscal, de Pessoa Colectiva e de Matrícula na CRC do Funchal, 511035365



s. R,

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADETRA
! ç

{-

Eillr
t{í - n VESï|I|ENTOS HABITACIOÌ.IA lS

DA MADEHA, EPERAM

m) Certidão permanente de teor de descrição predial e de todas as inscrições em

vigor, do terreno onde o candidato se propõe, em caso de adjudicaçã0, a

construir o edifício ou empreendimento de habitação coletiva - por Lote;

n) Cópia de contrato-promessa do terreno onde o candidato se propõe, em caso

de adjudicação, a construir o edifício ou empreendimento de habitação

coletiva (se aplicável) - por Lote;

o) Cópia de Informação Prévia, emitida pela respetiva Câmara Municipal para o

Edifício de Habitação / Empreendimento de Habitação a construir, nos termos

dos aftigos 14o e seguintes do Decreto-lei n.o 555/99, de 16 de dezembro, na

sua redação em vigor, contendo informação sobre - por Lote:

i. A volumetria, alinhamento, cércea e implantação da edificação e dos

muros de vedação;

ii. Projeto de arquitetura ou estudo prévio, e memória descritiva;

iii. Mapa com quadro de áreas das frações a construir;

iv. Programa de utilização das edificações, incluindo a área total de

construção a afetar aos diversos usos e o número de fogos e outras

unidades de utilização, com identificação das áreas acessórias, técnicas

e de seruiço;

v. Infraestruturas locais e ligação às infraestruturas gerais;

p) Cópia do projeto de arquitetura ou estudo prévio, e memória descritiva;

q) Elenco das características do empreendimento ao nÍvel da qualidade,

conforme modelo IV do anexo VI - por cada Lote;

r) Mapa com quadro de áreas das frações a construir, conforme modelo V do

Anexo VI - por cada Lote;

s) Envelope contendo a <<Proposta de Preço>>, nos termos previstos no ponto 5

do aftigo 5.o - por Lote.

Os modelos supra referidos encontram-se disponÍveis no local de entrega das

candidaturas, mencionado no n.o 3 do artigo 5.o do presente regulamento, bem

como no sÍtio da internet www.ihm.p!.
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