ANÚNCIO
V. N. Famalicão – Inst. Central – 2ª Sec. Comércio-J3
Processo de Insolvência n.º 973/11.8TBVVD
VENDA DE IMÓVEIS
Nos autos acima identificados foi designado o dia 30 de Julho 2015,
pelas 16:00 horas, para abertura de propostas por carta fechada que
sejam entregues pelos interessados na compra dos bens da massa
insolvente.
As propostas devem ser recepcionadas no escritório do Administrador
da Insolvência, sito na Rua Bernardo Sequeira, n.º 78, 1.º, 4710-358
Braga, até à hora da abertura das propostas, cabendo ao
Administrador de Insolvência proceder à sua abertura na presença de
quaisquer interessados.
As condições de venda (aqui dadas por reproduzidas) são as
constantes do processo onde poderão ser consultadas ou solicitadas
para o contacto infra indicado, sendo os bens vendidos nas condições
físicas e jurídicas em que se encontram e tal como estão descritos no
auto de apreensão.
Conteúdo das propostas:
a) Todos os elementos de identificação necessários, designadamente,
nome, morada, número de contribuinte, cópia do bilhete de
identidade / cartão de cidadão ou certidão de registo permanente
(no caso de pessoa colectiva, devendo nesta situação ser junta
identificação do representante que subscreve a proposta);
b) Valor proposto para a verba;
c) Cheque bancário ou visado, emitido à ordem das massas
insolventes de “João Narciso Vilas Boas & Filho, Lda.”, no montante
correspondente a 20% do valor da proposta, ou garantia bancária no
mesmo valor;
d) Assinatura do proponente.
e) Declaração que conhece e aceita as condições de venda.
É designado o dia 23 de Julho, pelas 10:30 horas para os bens
poderem ser vistos. Marcações de Visitas e demais condições de
venda: a serem solicitadas para nelsonpinto@nadv.pt;telef: 253609330.
BENS EM VENDA
Verba nº 2 – Prédio urbano – Fracção “B”, correspondente a
dependência na sub-cave, lado norte, destinado a armazém, sito no
Pelourinho, na freguesia de Prado (S. Miguel), concelho de Vila Verde,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o
número 722/20001031 - B, inscrito na matriz predial com o artigo 473,
com valor base de € 115.000,00, aceitando-se propostas pelo valor
mínimo de -----------------------------------------------------------------€ 97.750,00
Verba nº 4- Prédio rústico, com área total (descoberta) de 330 m2, sito
em Fáfias ou Reguengo, freguesia e concelho de Vila Verde, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Vila Verde sob o número
759/19960408, omisso na matriz, com o valor base de € 29.000,00,
aceitando-se propostas pelo valor mínimo de--------------------€ 24.650,00

O Administrador de Insolvência
Nuno Albuquerque

