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CONDIÇÕES DE VENDA 
 

1) Os interessados deverão apresentar as suas propostas, reduzidas a escrito, com a identificação “Proposta 

Insolvência de Ulisses & Irmão, Lda“, através de subscrito remetido a Vias & Rumos, Lda., para a morada: 

Rua Francisco Pereira da Silva, nº 28, 2410-105 LEIRIA, ou através de e-mail geral@viaserumos.pt 
 

2) As propostas deverão conter, sob pena de serem excluídas, os seguintes elementos: 

a) Identificação do proponente: nome ou denominação social, morada, número de contribuinte, telefone e e-

mail; 

b) Identificação da verba e respetivo valor proposto por extenso, expresso em euros. Indicação de que o 

proponente conhece e aceita as condições de venda. 

3) O imóvel é vendido no estado físico e jurídico em que se encontra. 

4) Com a adjudicação do imóvel, o adjudicatário pagará: 

a) 20% do valor da venda, à ordem de Massa Insolvente de Ulisses & Irmão, Lda; 

b) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à ordem de Vias & Rumos, Lda, referente aos 

serviços prestados na promoção e venda do imóvel; 

c) Os restantes 80% serão liquidados aquando da realização da escritura de compra e venda. 

7)   A escritura de compra e venda, será marcada pelo Administrador de Insolvência, com a antecedência 

mínima de 15 dias. 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES: 
 

 

Dia de visita: Com marcação prévia 

 

Ref. NP3.001.1117 
 
 
 
 

 Minuta de proposta:   

 

mailto:geral@viaserumos.pt
https://viaserumos.pt/pt/get-storage-pdf-file/Minuta_Proposta_Ulisses_Irmao.pdf
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IMÓVEL PATAIAS 
RUA DE ALCOBAÇA, Nº 18, 

2445-020 PATAIAS 
GPS: 39.652201, -8.983628 

Verba nº 1         Descrição 

 

Prédio urbano composto por pavilhão destinado a indústria de mobiliário e logradouro, situado em 

Pataias Gare, Rua de Alcobaça, nº 18, freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça, com a área 

coberta de 4.948m2 e área descoberta de 5.694m2, a confrontar a Norte com Emílio Duarte e 

António Henriques de Figueiredo, a Sul com João Pereira e António Henriques Figueiredo, a 

Nascente com estrada e Ulisses da Luz Cardoso e a Poente com João Pereira. Inscrito na matriz 

predial urbana sob o art.º 3034 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Alcobaça sob o nº 

1269. 

 

Valor mínimo 233.750,00€ 
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PROPOSTA 
 

EXMO SENHOR ADMINISTRADOR  

DA INSOLVÊNCIA DE ULISSES & IRMÃO, LDA 

 

Data: ___ /__ / 2019 

 

Processo nº: 2947/05.9TBACB 

Comarca de Leiria 

2ª Sec. Comércio de Alcobaça – J2 

 

Proponente: ____________________________________________________________________  

NIPC: ______________  

Morada: _______________________________________________________________________  

Contacto(s)/E-mail: ______________________________________________________________  

 
 

 

Exmos. Senhores: 

 

 

Vimos por este meio apresentar a nossa oferta para o bem imóvel, abaixo identificado:  

 

BEM IMÓVEL 

Verba n.º Valor mínimo € Valor da proposta € Valor da proposta por extenso 

1 233.750,00€ 
  

 

 
Segue em anexo: 

cheque nº __________ s/ B______ no valor de _________ correspondente a 20% da proposta, passado à 

ordem da massa insolvente. 

cheque nº __________ s/ B______ no valor de _________ correspondente a 5% do valor da proposta, 

acrescido de 23% de IVA, passado à ordem de Vias & Rumos, Lda. 

 

Para os devidos efeitos, declaramos que tomamos conhecimento e aceitamos integralmente as 

condições de venda. 

 

 

 

________________________________ 

(Assinatura) 
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