
 

 

CONDIÇÕES DA VENDA 

 

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

Insolvência Godimpério Sociedade Construções, 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, o adjudicatário pagará: 

a. 20% do valor da venda do imóvel, e princípio de pagamento à ordem de “Massa Insolvente 

Godimpério – Sociedade de Construções, Lda”; 

b. 5% do valor da venda do imóvel, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à ordem de “Vias & Rumos, 

Lda”, referente aos serviços prestados na promoção e venda do bem. 

c. Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da escritura de 

compra e venda. 

d. Se por motivos alheios à Vias & Rumos, Lda, a venda for considerada sem efeito, por quem de direito, 

as quantias recebidas serão devolvidas em singelo. 

5) O não pagamento do preço, ou desistência poderá ter as seguintes implicações: 

a. A venda ser considerada sem efeito; 

b. Não poder concorrer a nova venda; 

c. Responder criminal e ou civilmente pelos danos ou prejuízos causados; 

d. Não reaver a caução. 
 

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: Por marcação prévia 
 
Registar-se em: https://www.viaserumos.pt/pt/registar: 
 
Ref. NP2.008.0119 
 

CONTACTOS:   (+351) 244 828 092        geral@viaserumos.pt         www.viaserumos.pt 
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