Insolvência de “Fabicat

– Calçados, Unipessoal, Lda.”

Processo nº 521/18.9T8AMT do Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 3

Termos e condições da venda a realizar, tendo por objecto os bens
móveis apreendidos a favor da massa insolvente:
1. Modalidade da Venda: a venda será realizada através da modalidade de negociação
particular, devendo os interessados apresentar as suas propostas através de carta
fechada;

2. Valor Mínimo de Venda: os valores a anunciar para a venda correspondem aos valores
constantes na relação no final deste documento;

3. Manifestação de interesse na aquisição dos bens: os interessados na aquisição
deverão apresentar proposta em carta fechada;

4. Entrega e abertura das propostas:
a. As propostas poderão ser entregues em mão no escritório do Administrador da
Insolvência, sito na Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236, Castelões (Vila Nova
de Famalicão) mediante recibo, ou remetidas via postal em envelope
devidamente fechado (dentro de outro envelope) e identificado com a
designação de “Proposta” e o número do processo (a recepção das mesmas
terá que cumprir o prazo limite acima referido) para a seguinte morada: Apartado
6042, 4774-909 Pousada de Saramagos, cabendo ao Administrador da Insolvência
proceder à abertura das mesmas, na presença das entidades interessadas;
b. Se o preço mais elevado for oferecido por mais de um proponente, abre-se logo
licitação entre eles, salvo se declararem que pretendem adquirir os bens em
compropriedade.

5. Local, dia e hora para a abertura das propostas: escritório do Administrador
da Insolvência, sito na Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236, Castelões, Vila Nova de
Famalicão (4770-831), pelas 11 horas do dia 15 de Junho de 2018.

6. Dia e hora limites para a aceitação de propostas: as propostas deverão ser
entregues atá o início da diligência de abertura das propostas;

7. Conteúdo das propostas:
a. Nome, morada, número de identificação fiscal, número de bilhete de identidade;
b. Valor proposto para o Lote;
c. Cheque bancário ou visado, emitido à ordem da massa insolvente, no montante
correspondente a pelo menos 20% do valor da proposta;
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d. Assinatura do proponente.

8. Deliberação sobre as propostas: O Administrador da Insolvência deliberará sobre a
adjudicação das mesmas, mediante autorização prévia do Tribunal;

9. Pagamento do preço: O pagamento do preço acontecerá em dois momentos:
a. Com a aceitação da proposta, pagamento de pelo menos 20% do preço;
b. O restante, no prazo de 10 dias a contar da comunicação da decisão da adjudicação

10. Outras condições:
a. Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, sem
garantias de quaisquer vícios que possam surgir ou que eventualmente existam;
b. Presume-se que os interessados tenham inspecionado os bens e conhecem as suas
características, declinando-se qualquer responsabilidade pelo seu estado de
conservação ou funcionamento, assim como, qualquer descrição incorreta da
informação constante da relação dos bens e que possa induzir em erro;
c. As propostas, uma vez apresentadas, só podem ser retiradas se a sua abertura for
adiada por mais de 90 dias depois do dia designado;
d. A desistência pelo proponente, depois de aberta a respectiva proposta, implica a
perda da caução a favor da massa insolvente;
e. O não cumprimento de alguma das condições definidas para a venda pelos
proponentes implica a rejeição liminar das respectivas propostas;
f. O eventual comprador deverá proceder ao levantamento dos bens até ao dia
29 de Junho de 2018, data da entrega do imóvel;
g. A apresentação de propostas pressupõe que o respectivo proponente conhece e
aceita integralmente as condições da venda.

O Administrador da Insolvência

(Nuno Oliveira da Silva)
Castelões, 04 de Junho de 2018
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Lote

1

Descrição dos Bens

Valor Mínimo

Mesa de reuniões de forma oval com 6 cadeira em pele, 3 móveis expositores e 1 sofá em
pele de 1 lugar
2 secretárias com 1 cadeira rotativa azul, 1 armário em chapa com portas de correr, 1
armário em chapa com portas de correr em vidro, 1 Pc sem marca visível com teclado e
rato, 1 monitor da marca PHILIPS, 1 impressora da marca HP F2180 e 1 destruidora de
papel da marca STAPLES
1 Máquina de coser de solas (Betolage) da marca ELETRONICA 78, nº de serie
MON.COS/02
1 Máquina de coser de solas da marca MEC-VAL, modelo CS 87, nº serie 871008, do ano
de 1997
1 Máquina de formar canos da marca EUROMACAL, nº se serie 743
1 Máquina de acabamento de cortina de água sem marca visível
1 Máquina escovadeira sem marca visível
1 Máquina de enformar luvas sem marca visível, com 4 postos
1 Máquina de contrafortes de 2 postos da marca VIFAMA V92
1 Máquina de contrafortes de 4 postos da marca INTERNACIONAL
1 camara a frio da marca STEMA, modelo TR 19, nº serie 5522
1 Máquina de tirar forma da marca, sem marca visível de cor verde
1 Prensa de colar solas da marca IRON FOX, modelo AS 1800, nº serie 100391
1 Balancé de ponte da marca ATOM, modelo HSP 588, nº de serie 854
1 Balancé de ponte da marca ATOM, modelo SE 25
1 Máquina de igualizar da marca CAMOGA, modelo CN 412 IGU/01, nº serie 412AO687
1 Máquina timbrar da marca SANTOS E PIRES, 0252
Euros 17.000,01
1 Máquina vergar gaspear da marca GELMINI, nº serie 838804477
1 Máquina facear de contrafortes da marca ELLEGI
1 Máquina facear normal da marca ELLEGI
1 Máquina facear da marca FAV
1 Máquina de orlar da marca SAGITTA, modelo RP 67F3B, nº serie 675423
1 Máquina de costura automática da marca PFAFF, nº serie 744-4B-L
1 Máquina de costura automática da marca PFAFF
1 Máquina de interpelar M-105
1 Máquina de fazer golf da marca PFAFF, nº serie 744-4B-L
1 Máquina de costura ZIG ZAG da marca PFAFF, nº serie 239888
1 Máquina de costura plana da marca PFAFF, nº serie 463
1 Máquina de costura de 2 agulhas de coluna da marca ADLER, modelo 268 FA -203S, nº
serie 441120
1 Máquina de costura de 2 agulhas de coluna da marca GLOBAL, modelo ZJ9620-D3, nº
serie 700011020
1 Máquina de costura de 2 agulhas de coluna da marca PFAFF, modelo 574
1 Máquina de costura de 1 agulha de coluna da marca PFAFF, modelo 1987
1 Máquina de dar cola da marca RHODE, nº serie 13223
1 Máquina de meter ganchos
1 Máquina de meter ilhós da marca JPS
1 Máquina de aparar da marca COLLI, modelo FGB-2
1 Máquina de colar testeiras sem marca visível
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Lote

Descrição dos Bens

Valor Mínimo

1 Máquina de colar fita da marca SAGITTA, modelo SCA, nº serie 1020276
1 Máquina de lavar solas da marca IRON FOX, modelo A 180, nº serie 536899
1 Máquina lixadeira sem marca visível de cor cinza
1 Máquina de riscar solas da marca LEIBOCK, modelo S74-A, nº serie 1200605
1 Máquina sifione sem marca visível
1 forno a quente da marca ELETRÓTECNICA BC, modelo 211, nº serie 00/070/1
1 humificador da marca ELVI
1 transportadora da marca EUROSCARPA, de cor verde do ano de 2012, nº serie N.E.M-12
1 Máquina sifione, sem marca visível
Cerca de 10 carrinhos com rodas de apoio, cerca 13 mesas de apoio, 3 estantes de 3
módulos, 1 estante de 1 módulo, 1 estante de 1 módulo e 3 passadeiras de apoio as
máquinas
1 Máquina de contrafortes sem marca visível, avariada
1 relógio de ponto digital
1 compressor da marca MATTEI, 1 depósito de ar comprimido da marca RUBETE 177, com
capacidade para 290 litros e 1 secador de ar da marca PDE 15
1 compressor da marca MATTEI pequeno
1 módulo de estantes azuis e amarelas, 1 porta paletes da marca KENTRUCK e 1 escadote
em alumínio
1 Máquina de centrar MOLINA BIANCHI
1 Reboque da marca REBOAL, de cor laranja

Total dos bens

17 000,01 €

Administrador da Insolvência: Contactos para informações:
Dr. Nuno Oliveira da Silva
Quinta do Agrelo
Rua do Agrelo, 236
4770-831 Castelões VNF

Telefone/Fax: 252 921 115
E-mail: vendas@nunooliveiradasilva.pt
Http://www.nunooliveiradasilva.pt

Os bens poderão ser vistos, mediante marcação prévia até ao dia 11 de
Junho de 2018.

Digitally signed by Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da Silva (Assinatura)
DN: givenName=Nuno Rodolfo da Nova, sn=Oliveira da Silva,
title=Administrador Judicial - 366, c=PT, o=MJ, ou=CAAJ,
ou=Administrador Judicial - 366, cn=Nuno Rodolfo da Nova Oliveira da
Silva (Assinatura)
Date: 2018.06.04 17:24:57 +01'00'
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