
 

 

 
 
ORDEM DE COMPRA 
 
 
LICITAÇÃO TELEFÓNICA 
 

 
Leilão__________________________________ Data_____________________________________  
 
GALERIAS DA VANDOMA – Comércio de Antiguidades e Leilões, Lda. 
Rua Mouzinho da Silveira, n.º 175 a 183, Porto – Portugal – Tele.: (+351)222001286 
info@galeriasdavandoma.com – www.galeriasdavandoma.com 
Pessoa Coletiva 500630143 – Matriculada na Conservatória do Registo Comercial – Capital Social 
de 10.000.00€ - Autorização do DGAE para o Exercício de Atividade de Leiloeira – Apólice de 
Seguro de Responsabilidade Civil – Hiscox – 200.000.00€ 
 
A PREENCHER PELOS SERVIÇOS – RECEBIDO POR ________________________________________ 
DATA __________________________ HORA ___________________________ 
PREENCHER EM MAIÚSCULAS S. F. F. 
 
CLIENTE: 
NOME COMPLETO _________________________________________________________________ 
MORADA ________________________________________________________________________ 
LOCALIDADE _________________________________ CÓDIGO POSTAL ___________ – _________ 
PAÍS _____________________ NIF: ____________________ C. C. / B. I.: _____________________ 
TELE.: ____________________________ EMAIL: ________________________________________ 
 
NOVO CLIENTE? 
BANCO __________________________________________________________________________ 
AGÊNCIA ________________________________________________________________________ 
 
GALERIAS DA VANDOMA – COMÉRCIO DE ANTIGUIDADES E LEILÕES, LDA., com sede na Rua 
Mouzinho da Silveira, n.º 175 a 183, no Porto, informa que a sua direção de correio eletrónico, 
assim como o resto dos dados de carácter pessoal que nos facilite, serão objeto de tratamento 
automatizado nos nossos ficheiros, com a finalidade de gerir a agenda de contactos da nossa 
empresa. Poderá em qualquer momento exercer o direito de acesso, retificação, oposição e 
cancelamento com base na Lei de Proteção de Dados. 

 
ASSINATURA________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

LEILÃO / DATA ____________________________________________________________________ 

 

LOTE N.º BREVE DESCRIÇÃO DO LOTE LICITAÇÃO MÁXIMA   
(valor sem comissão e IVA) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

ASSINATURA________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

VERIFIQUE AS SUAS OFERTAS ANTES DE ASSINAR 

 

Queiram licitar em meu nome o(s) bens(s) anteriormente identificado(s) pelo(s) valor(es) 
indicado(s) (comissão de leilão e IVA excluídos) no leilão supra citado. Esta Ordem de Compra será 
executada, a título de cortesia, pela GALERIAS DA VANDOMA – Comércio de Antiguidades e 
Leilões, Lda., 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 
GALERIAS DA VANDOMA – Comércio de Antiguidades e Leilões, Lda., bem como, no website 
www.galeriasdavandoma.com, que aqui se dão por reproduzidas. 

Sendo bem sucedido na compra de algum ou alguns bens, pagarei uma comissão de leilão de 17% 
sobre o valor de arrematação, acrescido de IVA 23% sobre a comissão de leilão. 

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 GALERIAS DA VANDOMA 
Comércio de Antiguidades e Leilões, Lda., efectuará todas as diligências razoáveis ao seu alcance 
para a sua correcta e pontual execução, todavia, nem a GALERIAS DA VANDOMA – Comércio de 
Antiguidades e Leilões, Lda., 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 Ordem de Compra com o mesmo valor, prevalecerá a Ordem de 
Compra que primeiro for recebida. Poderão ser aceites Ordens de Compra transmitidas 
telefonicamente (a partir do valor de 30€), desde que sejam confirmadas e assinadas, em tempo 
útil, via email. Não serão executadas Ordens de Compra sem que o comprador preste, de forma 
clara e legível, todas as informações necessárias. 

Por favor assegure-se de que as suas Ordens de Compra nos chegam com a maior antecedência 
possível até pelo menos quatro horas antes do início do leilão – pode não ser possível executar 
Ordens de Compra recebidas em momento posterior e /ou depois de iniciado o leilão. 

Pagamento e recolha dos bens deverá ser efectuado nos dez dias seguintes à data de realização do 
leilão, por favor note, que não serão aceites pagamentos na forma de cartão de crédito nem de 
cheque, todas as transferências bancárias deverão indicar o número de lote, designação do leilão e 
nome do cliente. 

BANCO: Santander Totta 

NIB (Bank ID Number): 0018 2101 02019313020 06 

IBAN (International Banking Account Number): PT50 0018 2101 02019313020 06 

BIC (Bank Identification Code): TOTAPTPL 

 

 

 
ASSINATURA ________________________________________________________________________________________________ 

 

 


