FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS
PROPOSTAS REDUZIDAS A ESCRITO ATÉ 28/06/2019

Insolvência de Albicine - Empresa de Espectáculos, Lda.

PROCESSO N.º 231/14.6TBCTB COMARCA DE CASTELO BRANCO – FUNDÃO – INST. CENTRAL – SEC. COMÉRCIO – J1

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome / Designação Social

NIF/NIPC

ן____________________________ן ן________________________________________________________________ן
Morada

ן__________________________________________________________________________________________ן
Localidade					

Código Postal 		

Telefone

 ן____________ן ן__________________________________________ן- ן________________________________ן ן_________ן
Pessoa de Contacto

Telemóvel

Email

ן___________________________________________ן ן_________________________ן ן_____________________________ן
CHEQUE APENSO À PROPOSTA - CHEQUE CAUÇÃO
Valor do Cheque					

Nº do Cheque

Banco

ן___ןן___ן.ן___ןן___ןן___ן.ן___ןן___ןן___ן, ן___ןן___ןEUROS ן__________________________ן ן_______________________ן

LISTAGEM LOTE A LOTE DOS BENS PARA VENDA
Ref.

Valor Mínimo/Base

IMO1040

50.000,00 €

Valor da Proposta

Valor por Extenso

€

Euros

Os participantes na venda, ao apresentarem a sua proposta, assumem expressamente conhecer e aceitar sem reservas o regulamento geral de venda - condições
gerais de venda, bem como, que seja a GAIP – Consultores a decidir quaisquer dúvidas que possam advir na interpretação e aplicação das referidas regras.
Face às exigências legais sobre Politica de Privacidade e Tratamento de Dados Pessoais, nos termos do Regulamento Geral de Protecção de Dados (EU) 2016/679, de 27 de
abril, do Parlamento Europeu e do Conselho, a firma Gaip - Consultores, Unipessoal, Lda., com o nipc 511267940, adoptou as medidas estritamente necessárias, adequadas,
pertinentes e técnicas, com vista a assegurar a confidencialidade dos dados pessoais, por forma a que os mesmos não sejam visualizados, transponíveis, alterados ou por
qualquer outra forma de tratamento ilícito ou utilizados para além do que seja lícito, transparente e necessário, no âmbito do citado Regulamento e dentro do período temporal
necessário para a gestão da relação contratual e de acordo com as normas legais. Com vista ao imperativo legal foi nomeado um encarregado de protecção de dados.

Assinatura (e Carimbo) do Proponente

Data

___________________________________________________

________ / ________ / ________

Aos valores apresentados acresce, quando aplicável, IVA à taxa legal em vigor.
Aos valores de adjudicação acresce 5% + IVA para os bens imóveis e 10% + IVA para os bens móveis, referentes aos serviços prestados pela GAIP.

Mediadora Interveniente*

Licença AMI

Telemóvel

ן____________________ןן___________________ןן_________________________________________________ן
*Consultar condições de mediadoras intervenientes em gaip.pt
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