
 

 

FORMULÁRIOÊDEÊPROPOSTA 

InsolvênciaÊdeÊCarlosÊMiguelÊMendesÊdosÊSantosÊNunes 

ProcÊNºÊ2013/22.2T8CBRÊ-ÊTJCÊdeÊCoimbra,ÊJuízoÊdeÊComércioÊdeÊCoimbra,ÊJuizÊ3 

Data: ___/____/2022 

NomeÊdoÊProponente: _________________________________________________________________________________________________ 

NIF/NIPC: ___________________________________ Doc. Iden ficação n.º: _________________-________Validade: _____/_____/________ 

Morada:_____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Contactos Tel.: ______________________________ / Tlm. ______________________________ 

Email: _____________________________________________@__________________________ 

Serve a presente, para propor a Vª Ex.ª, salvo melhor proposta, a aquisição dos bens infra descritos e em venda no processo de insolvência 

melhor supra iden ficado, pelo(s) seguinte(s) valor(es): 

BensÊMóveis 
VALORÊDAÊ 
PROPOSTA 

(€) 

  
VALORÊPORÊEXTENSO 

(euros) 
  

VerbaÊ1:ÊDescrição:Ê 
Marca:ÊÊMini, modelo UKL-L (MINI Clubman Cooper D)           
Matrícula:ÊAB-65-MQ 
Categoria:ÊVeículo ligeiro de passageiros                                    
QuadroÊn.ºÊWMWLR910002D43000 
Cilindrada:Ê1995cm3 de 
AnoÊ(1ªÊmatricula)Ê: 2015/10 
KmsÊregistadosÊnoÊodómetro:ÊÊ197.640 km 
Cor:ÊPreta e outras 
Observaçôes:Ê1Ê–ÊVeiculo importado da Alemanha , matriculado 
em Portugal em 2020/06;Ê2Ê-ÊÊVendido no estado de uso e condi-
ções em que se encontra. 

  

__________________________________________________ 

(Assinatura (e carimbo quando aplicável) do proponente) 

 AosÊvaloresÊdeÊadjudicaçãoÊdoÊbemÊimóvelÊsupraÊmencionadoÊacresceÊ10%Ê+ÊIVA,ÊreferenteÊaosÊserviçosÊprestadosÊpelaÊSolven umÊ–ÊLeilõesÊeÊVendasÊJudiciais,ÊLda. 



 

 

1.CondiçõesÊGerais 
1.1. Os interessados deverão apresentar por carta/email/fax as 
suas propostas à Solven umÊ–ÊLeilõesÊeÊVendasÊJudiciaisÊUnipes-
soalÊLda., u lizando para o efeito a N/ minuta de formalização de 
Proposta contendo a referência “Proposta ao PI nº 
2013/22.2T8CBR – Insolvência de Carlos Miguel Mendes dos San-
tos Nunes – AI VR”, ou podem ainda entregá-la em mão no escritó-
rio da Solven um sito na Praça Marquês de Marialva, Edi cio Ros-
sio, Nº10, 2.º, Sala 16, 3060-133 Cantanhede, acompanhada de 
documento de iden ficação do proponente e cer dão comercial se 
aplicável. 
1.2. As propostas terão de conter, sob pena de serem excluídas, os 
seguintes elementos: iden ficação do proponente/nome ou deno-
minação social, morada, contribuinte (N.I.F./N.I.P.C.), telemóvel, 
telefone e email; iden ficação do processo e das verbas e valores 
oferecidos, por extenso, expresso em euros. Encontra-se disponí-
vel no site www.solven um.pt o formulário de proposta. 
1.3. Até à primeira data fixada para a mostra dos bens, o catálogo 
de venda poderá sofrer alterações. 
1.4. A mostra dos bens é aberta ao público. É obrigatório o preen-
chimento do registo de visitas. 
1.5. Os bens são vendidos no estado sico e jurídico em que se 
encontram, sem garan as de quaisquer vícios que possam surgir 
ou que eventualmente existam, livres de ónus e encargos, sendo 
da responsabilidade dos promitentes-compradores todos os custos 
inerentes à compra, nomeadamente as obrigações fiscais. As foto-
grafias são meramente ilustra vas podendo não corresponder à 
realidade. 
1.6. Através da apresentação de Propostas, os interessados assu-
mem ter conhecimento e aceitação do regulamento geral de ven-
da/condições gerais de venda, assim como, terem inspecionado os 
bens e conhecerem as suas caracterís cas, declinando-se qualquer 
responsabilidade pelos seus estados de conservação, funciona-
mento ou situação, bem como, qualquer descrição incorreta da 
informação constante no catálogo/anúncio e que possa induzir a 
erro. 
1.7. A desistência pelo proponente, depois de rececionada a Pro-
posta, implica a perda do direito à aquisição dos bens não poden-
do o mesmo par cipar numa eventual segunda fase da venda. 
1.8. Podem ser apresentadas Propostas de montante inferior ao 
mínimo estabelecido para venda. 
1.9. São apenas aceites Propostas pela globalidade das verbas. 
1.10. A adjudicação dos bens será feita às Propostas de maior va-
lor, reservando-se ao Ex.mo Sr. Administrador da Insolvência e 
Ilustre Comissão de Credores o direito de não adjudicar propostas 
de valor inferior ao valor mínimo fixado. Prevê-se o prazo máximo 
de quinze dias, a par r da data final de receção de propostas, para 
obtenção de parecer quanto às propostas apresentadas e conse-
quente comunicação aos proponentes. 
1.11. Em caso de empate serão os proponentes no ficados, via 
carta ou email para apresentarem, caso pretendam, uma nova 
proposta, no prazo máximo de 48 horas, após a receção da no fi-
cação. 
1.12. Qualquer situação de incumprimento imputável ao compra-
dor, determinará a perda dos montantes já pagos seja a que tulo 
for, podendo ser promovido perante o juiz o arresto em bens sufi-
cientes para garan r o valor em falta, acrescido das custas e des-
pesas, sem prejuízo de procedimento criminal. 

1.13. Se por mo vos alheios à nossa vontade, a venda for conside-
rada sem efeito, por quem de direito, as quan as recebidas serão 
devolvidas em singelo 
  
2.Móveis 
2.1. Em caso de aceitação e adjudicação dos bens, o proponente 
será no ficado no dia ú l seguinte para proceder, no prazo de 5 
dias, ao pagamento da totalidade do valor oferecido, e respe vo 
IVA à taxa legal em vigor quando aplicável, assim como o montan-
te de 10% + IVA referente aos serviços prestados pela Solven umÊ–Ê
LeilõesÊeÊVendasÊJudiciaisÊUnipessoal,ÊLda. 
2.2. Caso não seja possível no ficar os proponentes, ou caso estes 
não procedam ao pagamento dos valores em causa no prazo es -
pulado, as propostas serão excluídas, perdendo o direito à aquisi-
ção dos bens e não podendo o proponente par cipar numa even-
tual segunda fase da venda. 
2.3. Os bens móveis serão levantados após boa cobrança das quan-

as em causa. A Solven um fixará a data e hora para o levanta-
mento dos bens, disponibilizando-se 1 (um) dia para o efeito, de-
vendo os proponentes proverem os meios necessários para o le-
vantamento dos bens no período máximo de 10 dias, no caso dos 
mesmos se encontrarem nas instalações da Solven um. Ultrapas-
sado o limite de levantamento dos bens, haverá lugar ao pagamen-
to de 5,00€ + IVA por cada dia de armazenamento e parqueamen-
to, nas instalações da Solven um. 
2.4. O não cumprimento ou a não conclusão dos trabalhos na data 
estabelecida, determina o pagamento de uma penalização à Sol-
ven um pelas despesas geradas, no valor de 250,00€ acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor, por cada dia de calendário em atraso. O 
não levantamento integral dos bens no período estabelecido pode-
rá determinar a reversão dos bens por levantar para a Massa Insol-
vente e a perda da totalidade das quan as pagas e sem direito a 
qualquer indemnização. 
2.5. É da responsabilidade do comprador o levantamento e trans-
porte dos bens. É igualmente da responsabilidade do comprador a 
preservação do estado dos imóveis no qual se encontram deposi-
tados os bens, bem como o pagamento de eventuais despesas que 
resultem dos prejuízos originados. 
2.6. Na eventualidade de, em resultado das caracterís cas e di-
mensões dos bens, ser necessário alterar a estrutura existente do 
imóvel, nomeadamente dos acessos, afim de proceder ao levanta-
mento dos bens, a responsabilidade dos trabalhos de alteração e 
reposição do imóvel nas condições em que este se encontrava 
antes do levantamento dos mesmos é do comprador, assim como 
todos os custos inerentes. 
2.7. A venda é efetuada através de Negociação Par cular (art.º 
886, nº1 alínea d) e art.º 905 ambos do CPC), pela Solven um – 
Leilões e Vendas Judiciais Unipessoal Lda., en dade devidamente 
acreditada pelo D.L. n.º 155/2015 de 10 de Agosto, portadora do 
seguro de responsabilidade civil no valor de 200.000,00€, Apólice 
n.º 2506599, Hiscox Insurance Company, Ltd.. 
2.8. Para a resolução de qualquer conflito emergente é designado 
o foro da comarca competente. 
  

                                
  

Rubrica: 
 
___________________ 


