Proposta
Insolvência de “Arménio Manuel Dias Bagulho e Ana Cristina António Correia Bagulho” - Processo nº
3124/21.7T8VFX

Identificação do proponente:
NIPC/NIF:
Morada:
Contacto:
Email
Serve a presente, para propor a V/Exa. a minha melhor oferta, para aquisição do bem relativo ao
processo supra identificado:
Identificação dos Bens

Verba

Valor Base

VERBA Nº 1: Prédio urbano situado na Rua das
Marianas, Casal das Eiras, composta por casa de
habitação de R/C, 1º andar e pátio, inscrito na matriz
urbana com o artigo matricial 1616, da freguesia de
Carnota e descrito na Conservatória do Registo Predial
de Alenquer sob o nº 1004, da freguesia de Carnota.
Com área total de 93,70 m2, área de coberta de 82,00
m2 e área descoberta de 11,70 m2. Com o valor
patrimonial de 82.234,20 Euros determinado em 2019.
VERBA Nº 2: Prédio urbano composto por casa r/c que é
palheiro, arrecadação e logradouro, sito no Casal das
Eiras em Carnota, inscrito na matriz urbana sob o artigo
1397 da freguesia de Carnota e descrito na
Conservatório do Registo Predial de Alenquer sob o nº
1031 da freguesia de Carnota. Área total de 130,00 m2,
área coberta de 120,00 m2 e área descoberta de 10,00
m2. Valor patrimonial de €15.458,45 determinado no ano
de 2018.

1

97692.65 €

Valor Proposto

Valor por
extenso:

Nota: Ao valor da adjudicação acresce uma comissão de 5% para imóveis e 10% para bens móveis, acrescida de IVA à taxa em vigor, referente ao
pagamento dos serviços prestados pela VAMGO- Gestão de Ativos e Comércio, S.A.
Ao valor proposto acresce IVA à taxa legal em vigor.

Data: ____/____/____
Declaro que tomei conhecimento e aceito integralmente as condições de venda.
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