
V E N D A

Oportunidade  de  Negócio

FARO   -   ALGOZ   

Insolvência  de
UNICOFA – Cooperativa  Abastecedora de  Produtos  Alimentares, CRL

  FLORENTINO  MATOS  LUIS, Administrador de Insolvência, com escritório na Avenida Almirante Gago
Coutinho, 48-A  - 1700-031  LISBOA, nomeado nos Autos de Insolvência nº. 3080/10.7TBFAR, a correr termos
pelo 2º. Juízo Cível do Tribunal  Judicial de Faro,   em que foi declarada insolvente  UNICOFA – Cooperativa
Abastecedora  de  Produtos  Alimentares, CRL.., faz saber que, por deliberação da Comissão  de Credores, vai
proceder à  venda no estado físico e jurídico em que se encontram,  por  negociação particular  e  por  meio de
propostas que serão remetidas em carta fechada, dos seguintes bens:

IMÓVEIS – FARO
CASH - Areal  Gordo

-----Prédio Urbano, composto por edifício de dois pisos e logradouro, constituído por dois armazéns,  um
com duas naves e duas casas de banho e outro com três naves e duas casas de banho e no 1º. andar  com
escritórios e casas de banho, com a área total de 5.000 m2, sendo 2.678 m2  de área coberta e 2.322 m2 de
área descoberta,  descrito na C.R.P. Faro sob a ficha nº.  1857/19930106 da freguesia da Sé e inscrito na
matriz sob rtº. 6859 da mesma freguesia--------------------------------------------------------------------------------.

Fazem parte deste imóvel todos os bens móveis afectos ao mesmo, entre os quais, mobiliário de escritório,
equipamento  informático,  bem  como   um  empilhadores  a  gás,  da  marca  Toyota  mod.  S18S  ,  dois
empilhadores a bateria  da marca  Toyota,  sendo um mod. 15 e outro lateral  retráctil,  um porta-paletes a
bateria da marca Crown c/ torre e seis porta-paletes manuais--------------------------------------------------------.

Consigna-se que o indicado valor corresponde ao somatório do atribuído ao imóvel acrescido de 10% para os 

 bens móveis.                                    

Barros

-----Prédio rústico, composto de terra de cultura  com amendoeiras e oliveiras,  com a área total de 4.760
m2, sito em Barros,  descrito na C.R.P. Faro sob a ficha nº.  1416/19960909 da freguesia de Conceição e
inscrito  na matriz sob o artº. 66, da Secção D, da mesma freguesia.-------------------------------------------------
 

IMÓVEIS  -  ALGOZ
-----Prédio Urbano, denominado por Lote nº. 4, composto por lote de terreno destinado a comércio,  com a
área  total  de 3.012 m2,  sito em Amoreira,  descrito na  C.R.P.  Silves sob a  ficha  nº.  3876/20091216 da
freguesia de Algoz e inscrito na matriz sob o artº. 3707-P da mesma freguesia ------------------------------------

-----Prédio Urbano, denominado por Lote nº. 6, composto por lote de terreno destinado a comércio,  com a
área  total  de 3.978 m2,  sito em Amoreira,  descrito na  C.R.P.  Silves sob a  ficha  nº.  3878/20091216 da
freguesia de Algoz e inscrito na matriz sob o artº. 3709-P da mesma freguesia.------------------------------------

-----Prédio rústico, composto de terra de cultura arvense, com a área total de 6.607 m2, sito em Amendoeira,
descrito na C.R.P. Silves sob a ficha nº. 3872/20091216 da freguesia de Algoz e inscrito na matriz  sob o
artº.  70, da Secção AJ (parte) da mesma freguesia.

Para efeito da apresentação das propostas,  os bens   podem  ser  vistos mediante marcação pelos 
telefones  218406953  ou  917247040.
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REGULAMENTO:

• As propostas serão remetidas, até ao dia   10 / 07 / 2014  que inclui a data do registo de expedição dos CTT,
remetidas em envelope fechado, por sua vez introduzido em carta registada, dirigida ao Administrador da Insolvência de
UNICOFA – Cooperativa  Abastecedora de Produtos Alimentares;  CRL,  Florentino  Matos  Luis,  com escritório na
Avenida Almirante Gago Coutinho, nº. 48-A, 1700-031  LISBOA.

• As propostas deverão  conter:  nome ou denominação completa da entidade proponente; morada ou sede social;
número de contribuinte ou de pessoa colectiva; representante, em caso de pessoa colectiva, indicação de telefone e/ou fax
de contacto e valor oferecido por extenso.

• A abertura das propostas realizar-se-à  no dia  15 / 07 / 2014, nas instalações da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo
do Algarve,   sito na   Av. Maria  Lizarda  Palermo,   em Moncarapacho,   pelas  16H00,  perante  o Administrador  da
Insolvência e os Senhores Credores que pretendam assistir, onde deverão comparecer os proponentes, condição para que
as s/ propostas sejam aceites. Serão excluídas as propostas que não contenham  todos os elementos solicitados.

• Desde que exista mais que um proponente com propostas válidas para os mesmos bens serão estes  convidados a
licitarem entre si, cujo valor base de licitação será o da melhor proposta recebida, o que se fará  (no mesmo local)   pelas
16H30    do referido dia.  

• Se os bens forem adjudicados,  o(s) promitente(s) comprador(es) entregará(ão) um cheque  referente a 20% do
valor do preço, a título de sinal e os restantes 80%, no ato da escritura; 

• As competentes escrituras de compra e venda, serão realizadas no prazo máximo de 60 dias, em data, hora e local
a notificar ao comprador.

• Se não for possível realizar  a escritura por razões imputáveis ao promitente comprador,  este perderá o sinal  já
entregue e atrás referido.

• Serão de conta do comprador todos os encargos legais decorrentes da compra, designadamente o IMT,  escritura e
registos. São igualmente por conta do comprador os encargos de emolumentos com o cancelamento dos ónus existentes.

• Caberá ao Meretíssimo Juíz do processo de insolvência, a resolução de todas e quaisquer questões surgidas, que
não estejam contempladas no presente regulamento.

O  Administrador  da  Insolvência
(Florentino  Matos  Luis)
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