
Receção Propostas

Abertura/Divulgação
16.10.2018

23.10.2018 às 14h30

Insolvência: Cano Bravo, Canalização e Climatização, Unipessoal, Lda.

Comarca de Lisboa, Lisboa - Inst. Central   | Proc. N.º 323/14.1TYLSB - 1ª Sec. Comércio - J5

Local: Moita - Abreu Pequeno

GPS: 38.644426, -8.968126 

Local de Abertura de Propostas: Montijo - Rua Manuel Tiago N.º 81
Gestor: R. Moreira - 966 683 481‘‘Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vai ser colocado em venda por Carta Fechada, o bem arrolado a favor da massa insolvente.”

Visitas/Marcação Seg. a Sex.

PAVILHÃO DE R/C E 1º PISO DESTINADO A COMÉRCIO E SERVIÇOS

V. Ú
nica/Valor M

ínim
o

€ 422.000,00

Existe um contrato de locação nanceira imobiliária, sendo que a adjudicação
cara condicionada à aceitação do banco na qualidade de proprietário 

1) LC Premium, Lda. Os interessados deverão apresentar as suas propostas, reduzidas a escrito, à , para a morada: Apartado 98, 6201 - 909 Covilhã, 
até ao dia 16/10/2018, através de subscrito fechado contendo no envelope a identificação de “Proposta de Insolvência de Cano 
Bravo,Canalização e Climatização, Unipessoal, Lda.“, ou entregues em mão, no escritório do Administrador de Insolvência sito na Rua Manuel 
Tiago N.º 81 no Montijo, impreterivelmente até as 14h30 do dia 23/10/2018, excluindo-se todas as propostas recebidas fora desse prazo.

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, fax e e-mail; b) Identificação do bem e respectivo valor oferecido por extenso, expresso em euros; c) 
Indicação de que o proponente conhece e aceita as condições de venda.

3) As propostas serão excluídas caso algum subscrito se encontrar aberto ou revelar indícios de ter sido violado ou a proposta não estar devidamente 
identificada com os elementos do processo presentes no ponto (1).  

4) As propostas serão abertas/divulgadas no dia 23/10/2018 às 14h30, no escritório do Administrador de Insolvência sito na Rua Manuel 
Tiago N.º 81 no Montijo, podendo estar presentes todos os proponentes, não sendo impeditivo à concretização do acto da venda a ausência de 
algum deles.

5)  LC  Juntamente com a proposta deverá ser enviado um cheque caução, no valor correspondente a 5% do valor anunciado à ordem da
Premium, Lda. sob pena de exclusão da proposta.

6) O bem é vendido no estado físico e jurídico em que se encontra, livre de ónus ou encargos, após aceitação da venda pelo credor, proprietário do 
mesmo no âmbito de contrato de locação financeira imobiliária, a manifestar por escrito no prazo de 8 dias a contar da data de abertura de 
propostas.

7) Com a adjudicação do imóvel, o adjudicatário pagará à massa insolvente 20% do valor da venda a título de sinal e princípio de pagamento, 
bem como 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à , referente aos serviços prestados na promoção e LC Premium, Lda.
venda do bem, devendo o remanescente de 80% ser liquidado aquando da realização da escritura de compra e venda.
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