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Termos da venda a realizar, tendo por objecto as verbas nºs 1, 

2, 3, 5 e 6: 
1. Valor Base: o valor a anunciar para a venda corresponde ao valor de 

arrolamento dos bens, salvaguardando-se que o valor da verba nº 6 é de Euros 

40.000,00 

2. Manifestação de interesse na aquisição dos bens: 

a. Os interessados na aquisição deverão apresentar proposta em carta 

fechada 

b. As propostas devem incluir obrigatoriamente todas as verbas objecto da 

venda 

3. Abertura das propostas:  

a. As propostas serão remetidas/entregues ao Administrador da 

Insolvência mediante recibo, cabendo à Comissão de Credores presidir 

ao acto de abertura das mesmas, na presença do Administrador da 

Insolvência e outras 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 

4. Local, dia e hora para abertura das propostas: Na sede da sociedade 

“Rui Faria & Filhos, Lda”, sita na Rua Serafim Cruz, nº 743, 

freguesia de Santa Maria de Avioso, concelho da Maia, em 16 de 

Março de 2007 pelas 15 horas; 

5. Dia e hora limites para aceitação de propostas: início da diligência de 

venda; 

6. Conteúdo das propostas: devem conter no interior o nome, morada, número 

de identificação fiscal, número de bilhete de identidade, valor unitário proposto 

para cada verba (não incluindo os respectivos impostos) e assinatura do 

proponente;  
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7. Deliberação sobre as propostas: O Administrador da Insolvência deliberará 

sobre as propostas apresentadas, mediante parecer favorável dos membros da 

Comissão de Credores; 

8. Pagamento do preço: O pagamento do preço e respectivos impostos 

acontecerá no prazo máximo de dez dias a contar da data de adjudicação 

O Administrador da Insolvência 

(Nuno Oliveira da Silva) 

Castelões, 15 de Fevereiro de 2007 
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Escritórios: 
Verba nº 1: 1 Secretária em folheado; 2 secretárias p/ computador c/ rodas em folheado em 

folheado; 1 Secretária p/ computador em folheado; 1 Armário c/ 2 prateleiras em folheado; 2 

Armários c/ 4 prateleiras; 1 Armário c/ 2 prateleiras e 2 portas em folheado; 2 Mesas de 

apoio; 1 Secretária em folheado; 1 Armário em madeira c/ varias prateleiras e portas; 3 

Cadeiras em tecido preto c/ rodas, 1 Cadeira em tecido preto; 1 Cadeira em cabedal castanho 

c/ rodas; 1 Fax marca SHARP modelo F.O.- 2100 S. nº 0910715X; 1 Impressora LEXMARK, 

modelo 2601, S. nº 04351610595; 1 Desumidificador Marca FAGOR, modelo DH 275; 1 

Calculadora; 1 Impressora H.P. LASERJET, modelo 1100 S. nº FRGR086656; 1 Aquecedor a 

óleo marca DELONGHI; 1 Monitor marca SAMTRON, modelo 56E, S. nº 

PN15HMET812355M; 2 Telefones s/ fios; 1 Fax marca PHILIPS, modelo HFC21; 1 

Telefone; 1 Fotocopiador marca XEROX, modelo 1012; 1 Máquina de escrever eléctrica 

marca INTERNACIONAL, modelo 150X; 1 Telemóvel marca SIEMENS modelo A50; 1 

Telemóvel marca PHILIPS modelo SAVVY; Telemóvel marca ALCATEL, tudo avaliado 

em Seiscentos e Trinta e Cinco Euros…………………………………………………635,00  

Verba nº 2: 1 Secretária em folheado; 1 Mesa em folheado redonda; 1 Armário em 

folheado c/ 3 gavetas; 1 Armário em folheado c/ 2 prateleiras e 2 portas; 3 Cadeiras em 

cabedal preto; 1 Cadeira em metal cromado; 1 Cadeira em tecido c/ rodas; 1 Armário em 

folheado c/ 1 estante; 1 Aquecedor a óleo marca SAVANA; 2 Calculadoras; tudo avaliado 

em Cento e Trinta e Cinco Euros……………………...………………………………135,00 

Verba nº 3: 1 Armário em madeira c/ varias prateleiras e gavetas; 1 Armário em folheado 

c/ 3 estantes; 1 Secretária em folheado c/ estantes; 1 Guarda roupas em madeira; 1 Armário 

em madeira c/ 2 estantes e 2 portas; 1 Armário de arrumos c/ 2 portas; 1 Armário em madeira 

c/2 gavetas e 2 portas; 1 Mesa de apoio em madeira; 2 Cadeiras c/ tampo em folheado; 1 

Microondas da marca SAMSUNG, modelo M633; 1 Aquecedor a óleo da marca FRAU; 2 

Colunas de som da marca LABTEC, modelo CS-150; 1 Impressora da marca HP, modelo 

640-C; 1 Auto rádio marca KENWOOD, modelo KRC-377 R; 1 Auto rádio marca 

GRUNDIG, modelo SC303; 1 Rádio da marca DELCOM, modelo DR355; 1 Telefone da 

marca SIEMENS; 1 Telefone s/fios da marca SIEMENS; 1 Fax da marca TOSHIBA, modelo 
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TF132; 1 Calculadora da marca JOHNSON WAX; 1 Scanner da marca XEROX, modelo XC 

355; 1 Carrinho de transporte de materiais em metal; 1 Banca em metal; 1 Mesa em folheado 

redonda; 1 Escada em metal; 1 Cilindro de água quente da marca TERMOLAR; tudo 

avaliado em Trezentos e Vinte e Seis Euros………………….……………………….326,00 

Verba nº 4: A quantia de Euros 1.491,68, da qual Euros 1.400,00 encontra-se titulada pelos 

cheques nº 0698275710, 9498275711, 8598275712 e 7698275713, datados de 10/11/2006, 

10/12/2006, 10/01/2007 e 10/02/2007, respectivamente, cada um deles no valor de Euros 

350,00 e sacados sobre a conta de “José Manuel Silveirinha Pacheco” no “Banco BPI”, e 

Euros 91,68 em dinheiro……………………………………………………………….1.491,68 

 

Equipamento Circulante: 
Verba nº 5: Viatura pesada da marca VOLVO, modelo FL 612 L-56 KH, com a matricula 

87-20-LQ, nº de quadro YV2E4C3A0WB207913 e com uma grua da marca Huab; 6 Pneus de 

camião novos; tudo avaliado em Vinte mil Euros…………………………………...20.000,00 

 

Exterior: 
Verba nº 6: Lote de diversa madeira – tola (274 m3), sapeli (185 m3), carvalho (31 m3), 

kambala (32 m3), afizélia (22 m3), mogno (9 m3) e andiroba (11 m3) – avaliada em Setenta 

Mil Euros…………………………………………………………………………….70.000,00 

 

Todos os bens aqui descritos encontram-se na sede da empresa devedora, sita na Rua Serafim 

Cruz, nº 743, freguesia de Santa Maria de Avioso, concelho da Maia, encontrando-se à guarda 

do Administrador da Insolvência. 

 

O Administrador da Insolvência 

 

____________________________________ 
(Nuno Oliveira Silva) 

 

Castelões, 17 de Fevereiro de 2006 
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