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Anexo I - Termos e condições para apresentação de propostas 

para a aquisição do estabelecimento da sociedade “Têxteis Luís 

Simões, S.A.” 

1. Valor Mínimo de Venda do estabelecimento: Euros 3.128.399,00 (três milhões, 

cento e vinte e oito mil, trezentos e noventa e nove euros) 

2. Manifestação de interesse na aquisição do estabelecimento: os interessados 

na aquisição deverão apresentar proposta em carta fechada; 

3. Entrega e abertura das propostas: 

a. As propostas são entregues em mão no escritório do Administrador Judicial 

Provisório, sito na Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236, Castelões (Vila Nova de 

Famalicão) mediante recibo, dentro da hora que antecede a sua abertura, cabendo 

ao Administrador Judicial Provisório proceder à abertura das mesmas, na presença 

das entidades interessadas em assistir à diligência; 

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; 

c. As licitações terão de ser feitas com lances de valor mínimo de Euros 50.000,00 

(cinquenta mil Euros). 

4. 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 16 horas, dia 1 de Julho de 2019. 

5. Dia e hora limites para a aceitação de propostas: as propostas terão de ser 

entregues em mão na hora que antecede o início da diligência de abertura 

das propostas, ou seja, entre as 15 horas e as 16 horas do dia 1 de Julho de 2019, não 

sendo aceites outras formas de envio/entrega das propostas. 

6. Conteúdo das propostas: 
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a. Nome, morada e número de identificação fiscal da entidade proponente; 

b. Cópia do pacto social da entidade proponente, caso esta não seja uma entidade 

individual 

c. Certidão permanente da entidade proponente, caso esta não seja uma entidade 

individual 

d. Valor proposto para a aquisição do estabelecimento; 

e. Cheque bancário ou visado, ou garantia bancária “On First Demand” sem prazo 

estabelecido, emitido a favor da “Têxteis Luís Simões, S.A.”, de valor igual ou superior 

a 10% do valor proposto para a aquisição do estabelecimento; 

f. Assinatura do proponente. 

7. Outras condições: 

a. O não cumprimento pelos proponentes de qualquer das condições aqui definidas 

implica a rejeição imediata das respectivas propostas; 

b. A apresentação de propostas pressupõe que o respectivo proponente conhece e 

aceita integralmente as condições aqui definidas. 

 

Barcelos, 3 de Junho de 2019 

O Administrador Judicial Provisório 

 

Nuno Oliveira da Silva 
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nsilva
Caixa de texto
Valor pendente desta factura: Euros 7.552,04
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