
 

DECLARAÇÃO PARA LICITAÇÃO PELA INTERNET 

 

Declaro, para todos efeitos legais, que conheço e aceito as Condições Gerais de Licitação pela Internet dos Leilões 

praticadas pela EuroEstates – Mediação Imobiliária, Lda., contribuinte nº 503 853 143, com sede na Av. Eng. Duarte 

Pacheco Torre 2, 5º Piso, Sala 4 – Complexo das Amoreiras, 1070 – 102 Lisboa, titular do Alvará de mediação imobiliária 

com o nº 1827, emitida pelo IMOPPI em 06/06/2015, com seguro de responsabilidade civil conforme apólice nº 

0009360494 junto da Companhia de Seguros TRANQUILIDADE, S.A, e que se encontram disponíveis no endereço 

eletrónico da empresa. Mais declaro que, em caso de incumprimento, por minha parte, das referidas Condições 

Gerais, perderei a favor da EuroEstates a caução de € 2.000 que nesta data presto a favor da mesma. Nos casos 

restantes (não licitação de qualquer imóvel, ou adjudicação de um ou mais lotes), a caução será devolvida. 

Anexo os seguintes elementos: 

Cópia do bilhete de identidade (BI) ou cartão de cidadão (CC) (próprio e do cônjuge se aplicável), 

Cópia do número de identificação fiscal (próprio e do cônjuge se aplicável), 

Certidão Permanente Comercial (em caso de pessoa coletiva), 

Caução 

Indicam-se ainda os elementos seguintes (que fazem parte do registo online): 

Imóvel Lote (Imóveis que pretendo licitar):  

Nome: 

Número Cartão de Cidadão:                                                               Validade:     ___/____/______           NIF: 

Endereço: 

Telefone Fixo: 

Telefone móvel: 

Endereço de e-mail:  

Regime de casamento (se aplicável): 

 

 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (ao abrigo do Regulamento EU 2016/679): 

 

FINALIDADE E MINIMIZAÇÃO: Os dados pessoais agora recolhidos e tratados são os minimamente indispensáveis, de acordo com as 

formalidades a que estamos legalmente obrigados (Lei nº83/2017) e nos termos do Regulamento do presente leilão.  

CONSERVAÇAO E DESTRUIÇAO: Os dados pessoais agora recolhidos e tratados serão conservados pelo período de um ano após a 

realização do leilão, para a eventualidade de serem necessários para outras diligências relacionadas com este mesmo leilão, findo 

os quais serão destruídos. 

 

(local, data e assinatura igual à do C.C.) 

______________, aos _____, de ____________ de dois mil e _________. 

_________________________ 

                                                      (Assinatura do titular) 

Faça parte da Euro Estates. Queremos continuar a mantê-lo informado do que fazemos e como fazemos. 

Nome:____________________________________________________________________________________________________ 

Telemóvel:______________________ Email_________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________________________________ 

 
Autorizo o tratamento dos meus dados pessoais pela Euro Estates – Mediação imobiliária, Unip., Lda., nos termos do Regulamento nº2016/679 em 
vigor,  para fins comerciais, relacionados com a atividade imobiliária, nomeadamente para os seguintes fins: envio de catálogos de “Leilões Euro Estates”, 
envio de newsletters e envio de SMS.   

O titular fica desde já informado dos seus direitos de oposição, acesso, retificação e eliminação dos seus dados pessoais, nos termos previstos no Regulamento 
nº2016/679.  

____/___/____                
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__________________________ 

(Assinatura do titular) 


