
  Processo nº435/17.0T8MDL – Comarca de Bragança – Juízo de Competência Genérica de Mirandela – Juiz 2  
  Insolvência de Manuel José Colmeais e Lúcia Prazeres Pereira Colmeais 

 

 

Proposta 

Identificação do proponente:_________________________________________________________________  

Morada:_________________________________________________________________________________ 

NIPC/NIF: ____________________________Contacto:________________ E-mail: _____________________ 

Serve a presente, para propor a V/Exa. a minha melhor oferta, para aquisição do bem relativo ao processo 

supra identificado: 

Identificação dos Bens Valor proposto 

VERBA Nº 5 - Direito e ação que o insolvente detém 

na herança ilíquida e indivisa aberta por óbito de sua 

mãe, Maria dos Santos, falecida no estado de casada 

com António Manuel de Colmeais, sob o regime de 

comunhão geral de bens, são beneficiários da herança 

o cônjuge sobrevivo e quatro filhos, incluindo o 

insolvente (3/20). 

VALOR BASE: 2.397,37 € 

 

 

 

 

Valor por extenso: 

 

 

 

Nota: Ao valor da adjudicação acresce uma comissão de 10% acrescida de IVA, à taxa em vigor, refereente ao pagamento dos serviços prestados  

Data:____ /____/_____  

Declaro que tomei conhecimento e aceito integralmente as condições de venda. 

 

__________________________________________ 
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Proposta 

 

 

Identificação do proponente:_________________________________________________________________  

Morada:_________________________________________________________________________________ 

NIPC/NIF: ____________________________Contacto:________________ E-mail: _____________________ 

Serve a presente, para propor a V/Exa. a minha melhor oferta, para aquisição do bem relativo ao processo 

supra identificado: 

Identificação dos Bens Valor proposto 

Prédio urbano composto por casa de habitação com 

dois andares, situado na Rua do Fiolhal, da freguesia 

de Vale de Asnes, do concelho de Mirandela, do 

distrito de Bragança, inscrito na matriz sob o artigo 

52, da referida freguesia e descrito na Conservatória 

do Registo Predial de Mirandela sob o no 1013 da 

freguesia de Vale de Asnes. Área Privativa:100m2 

Área Dependente:100m2 Área Total:100m2 Nota: 

Prédio em condições muito deficientes de habitação. 

Os bens móveis não integram a venda. 

VALOR BASE: 9.847,25 € 

 

 

 

 

Valor por extenso: 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Nota: Ao valor da adjudicação acresce uma comissão de 10% acrescida de IVA, à taxa em vigor, refereente ao pagamento dos serviços prestados  

Data:____ /____/_____  

Declaro que tomei conhecimento e aceito integralmente as condições de venda. 

__________________________________________ 


