
VENDA EM CARTA FECHADA
Insolvência de “Paula Cristina Rocha Martins Ramos Bastos”

Processo de Insolvência N.º  845/19.8T8STS, Tribunal da Comarca do Porto - Santo 
Tirso, Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 2
Nos autos acima identificados procede-se à venda, extrajudicial, mediante aceitação de 
propostas em carta fechada, dos seguintes bens integrados na massa insolvente:

BENS IMÓVEIS
½ Fracção designada pela letra “Q”, destinada à habitação, com entrada pelo 106 e lugar 
“Q” de estacionamento automóvel na cave com 17m2 e entrada pelo nº 124. Tipologia 
T2, com área de integrante das fracções de 184 m2. Sito em Rua Avenida 25 de Abril, 
n.º 106, S. Cosme, 4420-352 Gondomar. Descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Gondomar, freguesia de Gondomar (S. Cosme), sob o registo  nº 659/19871214 – Q e 
inscrito na matriz urbana sob o artigo n.º 13441– Gondomar. Com o valor patrimonial de  
58.088,45€. Valor-Base: € 45 588,24.

REGULAMENTO
1. A abertura das propostas realiza-se a 22 de Novembro de 2019, pelas 10:00 no 
escritório  do ilustre  Administrador de Insolvência, sito em Avenida do Brasil, n.º 29 - 1º 
C, 2735-671, S. Marcos, Cacém.
2. As propostas deverão ser enviadas para a morada (indicada no ponto 1), podendo ser 
remetidas via CTT, através de correio registado. Estas deverão ser remetidas ao Exmo. 
Sr. A.I., Dr. Avelino José Machado Martins ou ser entregues pessoalmente no referido 
endereço, até à hora marcada para a sua abertura. 
3. Só serão consideradas as propostas recebidas até ao dia 20 de Novembro de  2019, 
via CTT através de correio registado
4. As propostas deverão conter: identificação do proponente (nome ou denominação 
social, morada, n.º contribuinte, telefone e e-mail); valor oferecido por extenso, e o en-
velope no exterior deve identificar nome e o n.º do processo, assinalado com a menção 
proposta em carta fechada.
5. A proposta deverá ser acompanhada de cheque de caução emitido à ordem da Massa 
Insolvente de  Paula Cristina Rocha Martins Ramos Bastos, no montante correspon-
dente a 20% do valor proposto.
6. Poderão ser aceites propostas acima dos 85% do valor base.
7. A adjudicação será feita à proposta de maior valor acima do valor mínimo estabelecido.
8. Verificando-se mais do que um proponente, com propostas válidas de igual valor, pro-
ceder-se-á a uma licitação entre os proponentes. Estando apenas um dos proponentes 
do maior valor, poderá esse cobrir a proposta dos outros. Caso nenhum esteja presente 
serão notificados para no prazo de máximo de 24 horas, ou no próximo dia útil até às 
19:00, remeter nova proposta (superior ao valor remetido anteriormente) ao Ilustre A.I., 
via correio electrónico ou entrega em mão, na morada do Ilustre A.I.
9. Os bens serão vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, livres de 
ónus ou encargos.
10. Em caso de adjudicação dos bens, o remanescente do preço será pago na data da 
escritura compra e venda, para o bem imóvel e no prazo de 5 dias para os bens móveis 
11. A Escritura do bem imóvel deverá celebrar-se no prazo de 60 dias.
12. Ao encarregado da venda será pago o valor de 5%, acrescido ao respectivo IVA à 
taxa legal em vigor, sob o valor de adjudicação.
13. Após a adjudicação dos bens, o proponente terá que proceder ao pagamento dos 
serviços prestados pela encarregada de venda.
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CONTACTOS
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