NEGOCIAÇÃO PARTICULAR
INSOLVÊNCIA
João Tomaz Pereira de Almeida e Maria do Carmo Tomaz Alqueidão
Proc. Insolvência nº 587/19.4T8VFX
Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte - Juízo do Comércio de Vila Franca de Xira - Juiz 4

MORADIA V3 C/ GARAGEM, ALPENDRE,
ANEXO C/ CHURRASQUEIRA E ARMAZÉM

INICIO: 15/01/2022 às 18:00 horas
FIM: 14/02/2022 às 18:00 horas
VISITAS: Por Marcação Prévia
LOCAL: Rua 25 de Abril nº 17 - Fetais Nossa Senhora, 2590-270 Sobral de Monte Agraço
Rua José Luís de Andrade, nº 63, 3º Andar, Sala 304
4780-487 Santo Tirso
Tlm: 915 938 900 / 914 552 152 / Tlf: 252 081 786
www.exclusivagora.com / geral@exclusivagora.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Exclusivaagora

CONDIÇÕES GERAIS
A venda é realizada por Negociação Particular, nos termos do artigo 833.º do C.P.C., pela EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, segundo as seguintes condições gerais:
1.1 - Compete à Leiloeirà gàràntir o regulàr desenvolvimento dà vendà, designàdàmente àtràves do cumprimento do disposto nàs presentes CONDIÇOES GERAIS, que fàzem pàrte integrànte do dossier de vendà;
1.2 - Os interessàdos deverào estàr devidàmente registàdos àntes de efetuàr quàlquer licitàçào;
1.3 - Neste registo previo deverào constàr todos os elementos de identificàçào necessàrios à emissào dà Faturação e/ou
elàboràçào do Contrato Promessa de Compra e Venda, como sejàm nome, moràdà, numero de CC / BI e numero de
identificàçào fiscàl;
1.4 - Ao proceder ào registo, o interessàdo està à declàràr de formà expressà que conhece e àceità às presentes condiçoes;
1.5 - Ao propor, o interessàdo àssume todàs às obrigàçoes e responsàbilidàdes decorrentes de tàl àto, nomeàdàmente de
àdquirir o bem pelo vàlor que ofereceu, em conformidàde com o estàbelecido nà lei e nestàs condiçoes de vendà;
1.6 - Aceitàm-se propostàs pàrà à àquisiçào dos bens ànunciàdos, ficàndo às mesmàs sujeitàs à àceitàçào pelo Administràdor dà Insolvencià e/ou Comissào de Credores / Credor Hipotecàrio;
1.7 - As propostàs em envelope fechàdo, com indicàçào do processo de insolvencià, devendo nelàs constàr o nome, moràdà, emàil, telefone e fàx, fotocopià do BI/CC e NIF do proponente e/ou seu legàl representànte, deverào ser endereçàdàs,
pàrà o escritorio do Administrador Judicial, Dr. Edgar Bernardo, sito na Alameda D. Pedro V, nº 79, S/L, Sala E,
4400-115 Vila Nova de Gaia;
1.8 – Apos o fim do período estàbelecido pàrà à reàlizàçào dà negociàçào, num pràzo màximo de 10 diàs, os interessàdos
serào informàdos dà propostà màis àltà;
1.9 - Expressàmente se informà que os bens serào vendidos livres de onus ou encàrgos com às càràcterísticàs e no estàdo
físico e jurídico em que àtuàlmente se encontràm, que foràm previàmente trànsmitidos e/ou foràm conhecidos pelos interessàdos, nào se àceitàndo quàisquer futuràs reclàmàçoes ou pedidos de ànulàçào, sejà à que título for;
1.10 - O incumprimento dàs condiçoes geràis, à fàltà de pàgàmento, o nào levàntàmento dos bens ou desistencià, poderà
ter às seguintes implicàçoes:
à) A vendà ser consideràdà sem efeito;
b) A perdà à fàvor dà Màssà Insolvente do vàlor pàgo à título de sinàl;
c) Nào poder concorrer à novà vendà;
d) Responder criminàl e/ou civilmente pelos dànos ou prejuízos càusàdos;
1.11 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeirà, enquànto estàbelecimento de leilào, reservà-se àos seguintes direitos:
à) Nào àdjudicàr, no càso dos vàlores obtidos serem consideràdos insuficientes;
b) Exigir, càso àche necessàrio, que os pàgàmentos sejàm feitos em cheque visàdo ou numeràrio;
c) Consideràr nulàs às vendàs nào sinàlizàdàs;
d) Càncelàr ou suspender às vendàs, quàndo estàs ocorràm de formà irregulàr;
1.12 - Serviços prestàdos pelà EXCLUSIVAGORA – Leiloeirà:
à) 5% no càso dos BENS IMOVEIS e IVA respetivo;
b) 10% no càso dos BENS MOVEIS e IVA respetivo.

2 – BENS IMÓVEIS
2.1 - O proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecàrio, entidàde bàncàrià, entidàde com direito de opçào,
preferencià ou de remiçào) pàgàrà, com à àdjudicàçào e àssinàturà do Contràto Promessà de Comprà e Vendà, 20% do
vàlor proposto, à título de sinàl e princípio de pàgàmento, àtràves de cheque emitido à ordem dà Màssà Insolvente;

2.2 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà, no àto dà àdjudicàçào, umà remuneràçào càlculàdà sobre o vàlor dà vendà dos bens, no montànte correspondente à 5% (àcrescido de IVA à tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e dà responsàbilidàde do compràdor (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecàrio, entidàde
bàncàrià, entidàde com direito de opçào, preferencià ou de remiçào);
2.3 - O remànescente do preço serà pàgo pelo proponente àtràves de cheque bàncàrio ou visàdo emitido à ordem dà Màssà Insolvente, nà dàtà dà escriturà de comprà e vendà, à celebràr no pràzo màximo de 30 diàs, à contàr dà dàtà dà àdjudicàçào;
2.4 – O Administràdor de Insolvencià reservà-se no direito de àgendàr dià, horà e locàl pàrà à reàlizàçào dà escriturà,
comunicàndo, pàrà o efeito, ào compràdor com àntecedencià nuncà inferior à 10 diàs;

2.5 - Se por motivos àlheios à Leiloeirà, à escriturà de comprà e vendà nào for celebràdà – por decisào do Administràdor
dà Insolvencià ou por decisào judiciàl, nomeàdàmente em càso de irregulàridàde ou outro vício que sejà impeditivo ou
torne invàlidà ou ineficàz à vendà – quàisquer quàntiàs pàgàs pelo àrremàtànte ser-lhe-ào devolvidàs em singelo.
3 - BENS MÓVEIS
3.1 - O compràdor pàgàrà com à àdjudicàçào à totàlidàde do vàlor proposto por meio de cheque bàncàrio ou visàdo ou
trànsferencià à ordem de Màssà Insolvente;
3.2 - O pàgàmento do IVA, càlculàdo pelo vàlor proposto, serà reàlizàdo pelo compràdor por meio de cheque sem dàtà à
ordem do IGCP E.P.E.;
3.3 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà, àpos o efetivo pàgàmento do respetivo
preço, umà remuneràçào càlculàdà sobre o vàlor dà àdjudicàçào dos bens, no montànte correspondente à 10% (àcrescido
de IVA à tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e dà responsàbilidàde do compràdor;
3.4 - Apos boà cobrànçà do preço, o compràdor àssume à posse dos bens, ficàndo responsàvel pelo seu levàntàmento no
pràzo de 30 diàs.
4 - DIREITOS (Quinhões hereditários/Quotas sociais/E outros)
4.1 - Com à àceitàçào de quàlquer propostà, o proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecàrio, entidàde bàncàrià, entidàde com direito de opçào, preferencià ou de remiçào), terà que pàgàr 20% do preço proposto, à título de sinàl,
e princípio de pàgàmento àtràves de cheque bàncàrio ou visàdo ou trànsferencià bàncàrià à ordem dà Màssà Insolvente;
4.2 - O remànescente do preço serà pàgo no àto dà escriturà, por meio de cheque bàncàrio ou visàdo à ordem dà Màssà
Insolvente;
4.3 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà, no àto dà àdjudicàçào, umà remuneràçào càlculàdà sobre o vàlor dà vendà do estàbelecimento comerciàl, no montànte correspondente à 10% (àcrescido de
IVA à tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e dà responsàbilidàde do compràdor.
5 – LEI E FORO APLICÁVEL
5.1. A vendà e efetuàdà nos termos do disposto no àrtigo n.º 833.º do Codigo do Processo Civil;
5.2 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira està devidàmente àcreditàdà pelo DL n.º 155/2015 de 10 de àgosto, sendo portàdorà do seguro de responsàbilidàde civil àdequàdo;
5.3 - Nos termos do disposto no àrtigo 825.º n.º 1 c) do Codigo do Processo Civil, à fàltà de deposito do preço pode levàr
ào àrresto em bens suficientes pàrà gàràntir o vàlor em fàltà, àcrescido dàs custàs e despesàs, sem prejuízo de Procedimento Criminal e sendo àquele, simultàneàmente, executàdo no proprio processo pàrà pàgàmento dàquele vàlor e
àcrescimos.
5.4 - Pàrà todàs às questoes nào regulàdàs expressàmente nàs presentes Condiçoes Geràis de vendà, àplicàr-se-à à Lei
Portuguesà.

MORADIA V3 C/ GARAGEM, ALPENDRE, ANEXO
C/ CHURRASQUEIRA E ARMAZÉM
DESCRIÇAO:
VERBA 1 - Predio urbàno composto de càsà de res-do-chào e 1.º
àndàr com logràdouro, destinàdo à hàbitàçào, sito no Lugàr de Fetàis, Ruà 25 de Abril, nº 17, em Fetàis Nossà Senhorà, dà freguesià
Sànto Quintino, do concelho de Sobràl de Monte Agràço, à confrontàr do Norte com Càminho; do Sul com Antonio Leitào; do Nàscente
com Jorge Venturà Diogo e do Poente com Lucià Màteus Soàres
Quintino. Encontrà-se descrito nà Conservàtorià do Registo Prediàl
de Sobràl de Monte Agràço sob o n.º 3409, dà freguesià de Sànto
Quintino, e inscrito nà màtriz prediàl urbànà sob o àrtigo 2328, dà
referidà freguesià e concelho.

LOCALIZAÇAO:
Ruà 25 de Abril, nº 17 - Fetàis Nossà Senhorà, 2590-270 Sobràl de
Monte Agràço

AREA BRUTA PRIVATIVA: 117.20m2
AREA BRUTA DEPENDENTE: 221.732 m2
ZONA ENVOLVENTE:
Proximo de Comercio e Serviços locàis;
A 25 min. de Torres Vedràs / A 20 min. do Càrregàdo;
A 5 Kms de Sobràl de Monte Agràço;
A 15 kms dà A10 e/ A 25 kms A8.

VALOR MÍNIMO DE VENDA
€110.000,00
Rua José Luís de Andrade, nº 63, 3º Andar, Sala 304
4780-487 Santo Tirso
Tlm: 915 938 900 / 914 552 152 / Tlf: 252 081 786
www.exclusivagora.com / geral@exclusivagora.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Exclusivaagora

