ANÚNCIO
Amarante - Inst. Central - Sec. Comércio - J1
Processo de Insolvência n.º 1314/15.0T8AMT
Venda por negociação particular mediante a apresentação de
propostas em carta fechada
Propostas até 13.04.2017 - 16:00h
As propostas devem ser recepcionadas no escritório da Administradora
da Insolvência, sito na Rua Bernardo Sequeira, n.º 78, 1.º, 4710-358
Braga, até à hora da abertura das propostas, cabendo à
Administradora de Insolvência proceder à sua abertura na presença
de quaisquer interessados.
As condições de venda (aqui dadas por reproduzidas) são as
constantes do processo e poderão ser consultadas ou solicitadas para
o contacto e/ou no link infra indicado, sendo o bem vendido nas
condições físicas e jurídicas em que se encontra e tal como está
descrito 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 emitido à ordem da massa insolvente de “José Alves Ribeiro
e outro(s)”, 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 07/04/2017, 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, ou em:
http://n-insolvencias.com/insolvencias/1314150t8amt;
BENS EM VENDA
Verba n.º 1 - Prédio urbano, composto por casa de um pavimento,
anexo e quintal – Norte, João de Sousa Alves Ribeiro; Sul e Nascente,
caminho Poente, herdeiros de Arlindo Ribeiro Soares, sito no lugar de
Tapados, freguesia de Vila Boa de Quires, concelho de Marco de
Canaveses, descrito na Conservatória do Registo Predial de Marco de
Canaveses sob o número MIL NOVECENTOS E DEZASSEIS – VILA BOA DE
QUIRES e inscrito na respetiva matriz sob o artigo 3593º., com o valor
base de venda -----------------------------------------------------------------€ 18.501,12
Verba n.º 2 - Veículo automóvel da marca Peugeot, com a matrícula
62-69-AU, em mau estado de conservação (avariado), no valor de --------------------------------------------------------------------------------------------------- € 50,00

A Administradora de Insolvência
Deolinda Ribas

