
 

 

CONDIÇÕES DA VENDA 
 

1)  Os interessados deverão apresentar as suas propostas, com a identificação “Proposta Insolvência de 

”José Nunes Henriques & Filhos, Lda”, reduzidas a escrito e dirigidas ao Administrador da Insolvência. 

a) Através de carta remetida a Vias & Rumos, Lda, para a morada: Rua Francisco Pereira da Silva, nº 28 

2410-105 Leiria, até ao dia 14/10/2019, ou entregues em mão, no dia e local de abertura de propostas, 

impreterivelmente até 10 minutos antes do início da abertura das propostas. 

2) As propostas serão abertas/divulgadas no escritório de Vias & Rumos, Lda, na morada acima referida, no 

dia 16/10/2019 às 15h, só podendo estar presentes os proponentes, não sendo impeditivo à concretização do ato 

da venda a ausência de algum deles. 

3) 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 oferecido por extenso, expresso em euros; 

c) Juntamente com a proposta deverá ser enviado, sob pena de exclusão da proposta: 

c.1) Cheque, no valor correspondente a 20% do valor da proposta, à ordem de Massa Insolvente de José 

Nunes Henriques & Filhos, Lda; 

c.2) Cheque, correspondente a 5% do valor da proposta, acrescido de 23% de iva, emitido à ordem de Vias 

& Rumos, Lda. 

d) Indicação de que o proponente conhece e aceita as condições de venda. 

4) Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram. 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
Os seus dados pessoais são apenas utilizados com vista à realização de marketing de produtos e serviços 

comercializados por Vias & Rumos, Lda. 

Os seus dados pessoais não são transmitidos a outros nem são utilizados para fins diferentes daqueles para que 

nos deu o consentimento. 

O titular de dados pode retirar o seu consentimento a qualquer momento. 
 

INFORMAÇÕES: 
 

 

Dia de visita:  marcação prévia 

 

 Minuta de proposta:   
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