ORDEM DE COMPRA
LICITAÇÃO TELEFÓNICA
Leilão _______ Data _________
SOCIEDADE COMERCIAL DE LEILÕES “O PREGÃO”, LDA.
Rua Miguel Lupi 12 A/D • 1200-725 Lisboa • Portugal • Tel (+ 351) 21 395 47 81 • Fax (+ 351) 21 395 51 15 • info@cml.pt • www.cml.pt
Pessoa Colectiva 503 556 858 • Matriculada na Conservatória do Registo Comercial sob o mesmo número • Capital Social de € 120.000
Autorização DGAE para o exercício da actividade leiloeira de 23.11.2015 • Apólice de Seguro de Resp. Civil Hiscox € 200.000 nº 2503667
Representantes legais: Miguel Cabral de Moncada - NIF 153528362 • Pedro Maria de Alvim - NIF 180311336
___________________________________________________________________________________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS • Recebida por …………………….……………….……………. Data …..……...……....………… Hora …..……...…..……..…
PREENCHER EM MAIÚSCULAS S.F.F.
Nome ______________________________________________________________________________________________________
Nome para factura __________________________________________________________ Número de cliente _________________
Morada ____________________________________________________________________________________________________
Localidade _____________________________________________ CP ________________________ País _____________________
Telefone (1º) ___________________________________________ (2º) _________________________________________________
Email ______________________________________________________________________________________________________
Cartão de cidadão / BI ___________________________________ N I Fiscal _____________________________________________
NOVO CLIENTE?
Banco _________________________________________________ Agência _____________________________________________
Conta nº ___________________________________________________________________________________________________
Gerente de conta _______________________________________ Telefone _____________________________________________
Queiram licitar em meu nome o(s) bens(s) adiante identificado(s) pelo(s) valor(es) indicado(s) (comissão excluída) no leilão acima
referido. Esta ordem de compra será executada, a título de cortesia, pela Cabral Moncada Leilões ao melhor preço permitido
pela licitação da praça ou por outras ordens de compra, se as houver.
Conheço e aceito integralmente as “Condições Negociais” em vigor, disponíveis nas instalações da Cabral Moncada Leilões, em
todos os catálogos e no website www.cml.pt, que aqui se dão por reproduzidas. Sendo bem sucedido na compra de algum ou
alguns bens, pagarei uma comissão sobre o preço de arrematação, por escalões, a qual inclui IVA à taxa legal de 23%, conforme
adiante se indica:
• até € 300 (inclusive): 24,60%
• na parte que exceda € 300 e até € 1.000 (inclusive): 22,14%
• na parte que exceda € 1.000 e até € 3.000 (inclusive): 18,45%
• na parte que exceda € 3.000 e até € 20.000 (inclusive): 14,76%
• na parte que exceda € 20.000: 12,30%
Informações importantes:
EXECUÇÃO DE ORDENS DE COMPRA (OC) – Este serviço, prestado a título de cortesia aos compradores que não possam estar presentes, é
confidencial e gratuito; a Cabral Moncada Leilões efectuará todas as diligências razoáveis ao seu alcance para a sua correcta e pontual execução;
todavia, nem a Cabral Moncada Leilões nem os seus representantes, trabalhadores ou colaboradores poderão, em caso algum, ser
responsabilizados por qualquer erro ou omissão, ainda que culposos, que eventualmente possa ocorrer na sua execução.
Sendo recebida mais do que uma OC com o mesmo valor prevalecerá a OC que primeiro for recebida; poderão ser aceites OC transmitidas
telefonicamente desde que sejam confirmadas e assinadas, em tempo útil, via fax ou email; não serão executadas OC sem que o comprador preste,
de forma clara e legível, todas as informações necessárias; não são aceites OC que não estabeleçam um limite superior máximo.
Por favor assegure-se de que as suas OC nos chegam com a maior antecedência possível e pelo menos três horas antes do início do leilão – pode
não ser possível executar OC recebidas em momento posterior e / ou depois de iniciado o leilão.
Pagamento e levantamento dos bens – Deve ser efectuado nos dez dias seguintes à data da compra; por favor note que não são aceites cartões
de crédito; multibanco disponível; os cheques deverão ser emitidos à ordem de Cabral Moncada Leilões; todas as transferências bancárias deverão
indicar o nº do leilão, o nº do lote e o nº de licitação do cliente.
Banco BPI, S.A.; Conta: Sociedade Comercial de Leilões “O Pregão”, Lda. – IBAN: PT 50 0010 0000 5034 1370 0014 2 – SWIFT Code: BBPIPTPL

Assinatura __________________________________________________________________________________________________

Lote nº

Título ou descrição do lote

Valor máximo de licitação
Excluindo comissão e IVA

VERIFIQUE AS SUAS OFERTAS
Assinatura ____________________________________________________________________________________________________

