
Proposta de aquisiÇão de activos no âmbito de processo de insolvência

Exmo. Sr. Administrador Judicial

Dr. Nuno Oliveira da Silva

Quinta do Agrelo, Rua do Agrelo, 236

477 0-831 Castelões, VNF

Processo de lnsolvência

Ribeiro & J. Freitas Lda No do Processo. 205/20'STBGMR

lnstância, Secção e Juízo: Tribunal Judicial da Comarca de Braga-Juizo de comercio de Guimaraes-Juiz 3

ldentificação do Proponente

Nome: Desfileprodigio lmportaçao Exportaçao Lda

Morada: Rua do Sete no209 Cod. postal: 4485

Validade:

840 Vilar do Pinheiro

NtF/NtpC: 510936903

Email : desfileprodigio@gmail.com Telefone/Telemovel : 9 1 1 57 4064

Esta é uma proposta para a aquisição da globalidade dos bens.
(Qualquer interessado que apresente uma proposta global, deverá obrigatoriamente discriminar o valor oferecido para cada verba/lote, sob pena de

a mesma poder ser rejeitada)

Lote(s)A/erba(s) Valor proposto Lote(s)/Verba(s) Valor proposto

rc2re

Valor da caução apresentada: 350€

Autorizo a pessoa abaixo indicada a receber a caução não necessária para assegurar a eventual aquisição:

(preencher com os dados da pessoa autorizada a receber a cauçáo apenas se a mesma não for o própno pÍoponente oiJ na eventualidade de o proponente ser uma entidade empresarial)

Nome:

Recebi a caução:

Com a apresentação desta proposta declaro que aceito os Termos e Condiçoes definidos para esta diligência de venda.

Castelôes

F#pDlGlo
Unip. Lda

tD.:

A preencher pelo Administrador Judicial

Tipo de caução apresentada Valor da caução:

Numerário

Cheque Visado ou Bancário

Garantia Bancária

5s

448ffi40 Vilar do Pinheiro

20-02-2020

BI/CC



DUPLICADO DE RECIBO

As í6 horas e 10 minutos do dia 20 de fevereiro de 2020, foi recepcionada uma

proposta no âmbito da venda de activos da Massa lnsolvente dos processos de

insolvência de "Ribeiro & J. Freitas Lda," que corre os seus termos sob o no

205/20.gTgGMR do Tribunal Judicial da comarca de Braga ' Juízo de

Comércio de Guimarães'Juiz 3.

Nury_Oliveira da Sitva

?
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