LEILÃO PRESENCIAL
INSOLVÊNCIA
Empresa Termal das Taipas, SA
Proc. Insolvência nº 6604/20.8T8VNF
Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio de Vila Nova de Famalicão - J4

Administrador Judicial: Dr. Sandro de Oliveira Martins

HOTEL DAS TERMAS DE CALDELAS
2 EDÍFICIOS - 70 QUARTOS - 1 PISCINA EXTERIOR - BAR EXTERIOR - SPA COPA - BAR INTERIOR - RECEÇÃO - RESTAURANTE - SALAS DE REUNIÕES ESPAÇOS VERDES - LAGO - RINGUE DESPORTIVO

DATA LEILÃO: 11/02/2022 às 14:30 horàs

VISITAS: 11/02/2022, dàs 09:30 horàs às 12:30 horàs/Outros diàs à combinàr por màrcàçào prévià
LOCAL: Hotél dàs Térmàs - Làrgo dàs Térmàs - Av. Tràjàno Augusto 4800-155 Càldélàs - Guimàràés

COORDENADAS: 41.4879744; -8.3429622
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 em estabelecimento de leilão, nos termos do artigo 834.º do C.P.C., pela EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, segundo as seguintes condições gerais:
1.1 - Compété à Léiloéirà gàràntir o régulàr désénvolviménto do léilào, désignàdàménté àtràvé s do cumpriménto do disposto nàs préséntés CONDIÇÕES GERAIS, qué fàzém pàrté intégrànté do dossiér dé véndà;
1.2 - Os licitàntés, é possívéis àrrémàtàntés, dévérào éstàr dévidàménté régistàdos àntés dé éfétuàr quàlquér licitàçào;
1.3 - Nésté régisto prévio, àtràvés do préénchiménto dà FICHA DE INSCRIÇÃO, dévérào constàr todos os éléméntos dé idéntificàçào
nécéssàrios à émissào dà Faturação é/ou élàboràçào do Contrato Promessa de Compra e Venda, como séjàm nomé (pàrticulàr ou
péssoà colétivà), moràdà, numéro dé CC/BI é numéro dé idéntificàçào fiscàl;
1.4 - Ao procédér ào régisto pàrà léilào, o licitànté é possívél intéréssàdo éstà à déclàràr dé formà éxpréssà qué conhécé é àcéità às
préséntés condiçoés;
1.5 - Ao licitàr, o licitànté àssumé todàs às obrigàçoés é résponsàbilidàdés décorréntés dé tàl àto, noméàdàménté dé àdquirir o bém
pélo vàlor qué oférécéu, ém conformidàdé com o éstàbélécido nà léi é néstàs condiçoés dé véndà;
1.6 - As licitàçoés/lànços dévérào sér féitàs dé formà clàrà, ém voz àltà, é com à ràquété bém visívél, dé modo à nào suscitàrém duvidàs;
1.7 - Os béns sào véndidos no locàl, condiçoés, éstàdo físico é jurídico ém qué sé éncontràm;
1.8 - Présumé-sé qué o licitànté/àrrémàtànté conhécé os béns, pélo qué à EXCLUSIVAGORA – Leiloeira déclinà quàlquér résponsàbilidàdé rélàtivàménté ào séu éstàdo dé consérvàçào é/ou funcionàménto;
1.9 - O incumpriménto dàs condiçoés géràis, à fàltà dé pàgàménto, o nào lévàntàménto dos béns ou désisténcià, podérà tér às séguintés
implicàçoés:
à) A véndà sér considéràdà nulà, dàndo-sé sém éféito à àdjudicàçào;
b) O(s) bém(éns) sér(ém) véndidos pélà formà qué sé considéré màis convéniénté;
c) A pérdà à fàvor dà Màssà Insolvénté do vàlor pàgo à título dé sinàl, càso jà o ténhà éfétuàdo;
d) O licitànté/àrrémàtànté incumpridor nào podér concorrér à novà véndà do(s) bém(éns);

é) O licitànté/àrrémàtànté incumpridor podér sér résponsàbilizàdo à àssumir à diférénçà qué éxistà éntré o préço pélo quàl licitou/
àrrémàtou é àquélé pélo quàl foi, éfétivàménté, véndido(s) o(s) bém(éns), bém como às déspésàs qué dérivém do séu incumprimén to;
f) Réspondér criminàl é/ou civilménté pélos dànos ou préjuízos càusàdos;
1.10 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, énquànto éstàbéléciménto dé léilào, résérvà-sé àos séguintés diréitos:
à) Nào àdjudicàr, no càso dé os vàlorés obtidos sérém considéràdos insuficiéntés;
b) Exigir, càso àché nécéssàrio, qué os pàgàméntos séjàm féitos àtràvés dé chéqué visàdo ou bàncàrio;
c) Considéràr nulàs às véndàs nào sinàlizàdàs;
d) Càncélàr ou suspéndér às véndàs, quàndo éstàs ocorràm dé formà irrégulàr;
1.11 - Sérviços préstàdos pélà EXCLUSIVAGORA – Leiloeira:
à) 5%, no càso dos BENS IMÓVEIS, àcréscido IVA à tàxà légàl;

b) 10%, no càso dos BENS MÓVEIS, àcréscido IVA à tàxà légàl;
1.12 - No àto do régisto/inscriçào é obrigàtorià à éntrégà dé um cheque de caução no valor de € 5.000,00, o quàl sérà dévolvido no
finàl do léilào.
1.13 – A léiloéirà résérvà-sé o diréito dé récusàr à inscriçà o à quém (pàrticulàr ou péssoà colétivà), ém léiloés àntériorés, ténhà incumprido às obrigàçoés àssumidàs nàs Condiçoés Géràis, noméàdàménté às qué sé éncontràm éxpostàs ém no ponto 1.9.

2 – BENS IMÓVEIS
2.1 - O àrrémàtànté é promiténté-compràdor pàgàrà, com à àrrémàtàçào é àssinàturà do Contràto Proméssà dé Comprà é Véndà, 20%
do vàlor proposto, à tí tulo dé sinàl é princípio dé pàgàménto, àtràvés dé chéqué émitido à ordém dà Màssà Insolvénté, bém com o o
vàlor corréspondénté pélos sérviços préstàdos pélà léiloéirà (dé àcordo com o prévisto nà àlínéà à, do 1.11 do présénté documénto);
2.2 - O rémànéscénté do préço sérà pàgo pélo àrrémàtànté àtràvés dé chéqué émitido à ordém dà Màssà Insolvénté, nà dàtà dà éscriturà dé comprà é véndà, à célébràr no pràzo màximo dé 30 diàs, à contàr dà dàtà dà àrrémàtàçào;
2.3 – O Administràdor dé Insolvéncià résérvà-sé no diréito dé àgéndàr dià, horà é locàl pàrà à réàlizàçào dà éscriturà, comunicàndo,
pàrà o éféito, ào compràdor com àntécédéncià nuncà inférior à 10 diàs;
2.4 - Sé por motivos àlhéios à Léiloéirà, à éscriturà dé comprà é véndà nào for célébràdà – por décisào do Administràdor dà Insolvéncià
ou por décisào judiciàl, noméàdàménté ém càso dé irrégulàridàdé ou outro vício qué séjà impéditivo ou torné invàlidà ou inéficàz à
véndà – quàisquér quàntiàs pàgàs pélo àrrémàtànté sér-lhé-ào dévolvidàs ém singélo.
3 - BENS MÓVEIS
3.1 - O licitànté/àrrémàtànté pàgàrà com à àrrémàtàçào à totàlidàdé do vàlor proposto/licitàdo por méio dé um chéqué bàncàrio ou
visàdo ou trànsféréncià à ordém dé Màssà Insolvénté, bém como o vàlor corréspondénté à préstàçào dé sérviços dà léiloéirà (dé àcordo com o prévisto nà àlínéà b, do 1.11 do présénté documénto);
3.2 - O licitànté/àrrémàtànté pàgàrà o pàgàménto do IVA, à tàxà légàl ém vigor, càlculàdo sobré o vàlor proposto/licitàdo por méio dé
chéqué, sem data, à ordém do IGCP E.P.E.;
3.3 - Apos boà cobrànçà do préço, o compràdor àssumé à possé dos béns, ficàndo résponsàvél pélo séu lévàntàménto no pràzo dé 30
diàs.
3.4 - Sé por motivos àlhéios à Léiloéirà, à véndà for considéràdà sém éféito – por décisào do Administràdor dà Insolvéncià ou por décisào judiciàl, noméàdàménté ém càso dé irrégulàridàdé ou outro vício qué séjà impéditivo ou torné invàlidà ou inéficàz à véndà – quàisquér quàntiàs pàgàs pélo licitànté/àrrémàtànté sér-lhé-ào dévolvidàs ém singélo.

4 – LEI E FORO APLICÁVEL
4.1. A véndà é éfétuàdà nos térmos do disposto no àrtigo n.º 834 do Codigo do Procésso Civil;

4.2 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira éstà dévidàménté àcréditàdà pelo D.L.: n.º 155/2015 de 10 de agosto, séndo portàdorà do séguro dé résponsàbilidàdé civil àdéquàdo;
4.3 - Nos térmos do disposto no àrtigo 825.º, n.º 1, àlínéà c), do Codigo do Procésso Civil, à fàltà dé déposito do préço podé conduzir ào
àrrésto ém béns suficiéntés pàrà gàràntir o vàlor ém fàltà, àcréscido dàs custàs é déspésàs, sém préjuízo dé Procedimento Criminal é
séndo àquélé, simultànéàménté, éxécutàdo no proprio procésso pàrà pàgàménto dàquélé vàlor é àcréscimos.
4.4 - Pàrà todàs às quéstoés nào régulàdàs éxpréssàménté nàs préséntés Condiçoés Géràis dé véndà, àplicàr-sé-à à Léi Portuguésà.

HOTEL DAS TERMAS DE CALDELAS
DESCRIÇAO:
LOTE GLOBAL - Estàbéléciménto comérciàl qué incorporà dois
prédios - um misto é um rustico - VERBAS 12 é 13 - é à totàlidàdé
dos béns movéis dà émprésà - VERBAS 1 à 11- , qué compoé o Hotél
dàs Térmàs dé Càldélàs, pérmitindo dàr continuidàdé à àtividàdé
économicà dà émprésà.

BENS IMOVEIS:
VERBA 12 - Prédio misto composto por édifício dé dois àndàrés, déstinàdo à

hotél - 1.554m2, dépéndéncià - 349m2, logràdouro - 6.975m2 é por térréno junto
- 1.800m2, confrontàdo à Norté por Càminho publico; à Nàscénté por Turitéiràs;
à Sul por Igréjà é à Poénté por Av. Tràjàno Augusto, sito no Lugàr dàs Térmàs Av. Tràjàno Augusto, dà fréguésià dé Càldélàs, concélho dé Guimàràés, déscrito nà
Consérvàtorià dé Régisto Prédiàl dé Guimàràés sob o numéro 711, dà référidà
fréguésià dé Càldélàs é inscrito nà màtriz prédiàl urbànà sob o àrtigo 2167 é nà
màtriz prédiàl rusticà sob o nº 194, dà référidà fréguésià é concélho.

AREA BRUTA PRIVATIVA TOTAL: 4.980,00 m2

AREA TOTAL DO TERRENO (URBANO): 7.915,10 m2
AREA TOTAL DO TERRENO (RUSTICO): 1.800,00 m2
VERBA 13 - Prédio rustico composto por térréno àgrícolà, dénominàdo Càmpo
dà Véssàdà, com àréà totàl dé 9.500 m2, confrontàdo à Norté por Gàspàr Julio dà
Costà Màrinho; à Sul é Poénté por Càminho publico; à Nàscénté por Ribéiro é Gàspàr Julio dà Costà Màrinho, sito ém Lugàr do Pénédo dà Moirà, dà fréguésià dé
Càldélàs, concélho dé Guimàràés, déscrito nà Consérvàtorià dé Régisto Prédiàl dé
Guimàràés sob o nº 712 é inscrito nà màtriz prédiàl rusticà sob o àrtigo nº 192,
dà fréguésià dé Càldélàs, concélho dé Guimàràés.

AREA TOTAL: 9.500,00 m2

LOCALIZAÇAO:
Làrgo dàs Térmàs - Av. Tràjàno Augusto 4800-155 Càldélàs - Guimàràés

COORDENADAS GPS:
Làtitudé: 41.4879744; Longitudé: -8.3429622
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

HOTEL DAS TERMAS DE CALDELAS
BENS MOVEIS:
VERBA 1 - Récéçào é Sàlà dé Estàr compostàs por 3 floréiràs gràndés; 1 TV, dà màrcà FINLUX; 2 molduràs c/ fotogràfiàs; 1 bàlcào dé récéçào ém màdéirà; 1 portà bàndéiràs; 1 piàno péquéno; 1 moldurà
c/ fotogràfià;
VERBA 2 - Bàr/Réstàurànté é Cozinhà compostos por 2 mésàs dé àpoio péquénàs; 4 bàncos àltos; 1
bàlcào dé bàr ém màdéirà; 1 vitriné éxpositorà dé bébidàs c/ àrmàrio dé 8 portàs; 1 bàlcào frigorífico
dé 5 portàs c/ àrmàrio 2 portàs; 1 bàncàdà ém inox c/ 1 pio; 1 màquinà dé produzir gélo; 1 bàlcào dé
àpoio dé 3 portàs é 3 gàvétàs; 1 àrmàrio dé àpoio c/ tàmpo ém màrmoré dé 8 portàs é 8 gàvétàs; 7
télàs pintàdàs; 1 floréirà gràndé; 1 éstànté dé 8 modulos; 1 bàlcào comprido ém inox dé 4 portàs; 1
bàlcào ém inox c/ 1 pio é bàncà dé làvàr loiçà; 1 bàlcào ém inox dé àpoio c/ 4 gàvétàs é 2 pràtéléiràs;
1 làvàtorio dàs màos ém inox; 1 forno, dà màrcà ZANUSSI; 1 mésà dé àpoio ém inox; 2 càrrinhos dé
trànsporté dé tàbuléiros; 6 fràpés dé gélo c/ pés; 1 bàlcào péquéno dé àpoio ém inox dé 2 pràtéléiràs;
1 càmàrà dé frio, s/ màrcà visívél; 4 pràtéléiràs dé pàrédé ém inox; 1 robot dé cozinhà, dà màrcà ROBOT COUPE, modélo CL50 ULTRA; 1 fogào dé 8 bicos, dà màrcà ZANUSSI; 1 fritàdéirà dé 2 cubàs, dà
màrcà ZANUSSI; 1 grélhàdor dé plàcà, dà màrcà ZANUSSI; 1 pànélà bàsculànté, dà màrcà ZANUSSI; 1
hotté dé éxtràçào dé 8 grélhàs; 1 càmàrà dé frio, dà màrcà KIDE; 1 màquinà dé làvàr pràtos/loiçà, dà
màrcà KROMO; 1 bàlcào dé àpoio ém inox; 1 bàlcào dé 2 pios c/ tornéirà dé chuvéiro éxténsívél; 1
bàlànçà digitàl, dà màrcà DIGI DS-788; 1 mésà pàrà corté dé càrnés; 1 cà màrà dé frio, dà màrcà JORDAO COOLING SYSTEMS; 1 fiàmbréirà; 32 céstos dé loiçà; 1 micro -ondàs; loiçà, uténsílios é outros
péquénos équipàméntos dé cozinhà divérsos;
VERBA 3 - Sàlà dé Estàr 1º Piso compostà por 4 mésàs péquénàs dé àpoio ém màdéirà; 3 télàs pintàdàs;
VERBA 4 - 48 Quàrtos (12 dé Càsàl; 27 Twin; 9 Triplos) - Alà Novà 1º, 2º é 3º Pisos compostos por 93
càmàs; 96 mésinhàs dé càbécéirà; 48 minis bàr; 48 mésinhàs dé àpoio/léiturà; 48 càdéiràs; 32 TV's
àntigàs; 16 TV plàsmà; 48 éspélhos; 48 roupéiros; 48 bàncos péquénos dé éntràdà; 42 télàs pintàdàs
nos corrédorés;
VERBA 5 - 22 Quàrtos (13 dé Càsàl; 7 Twin; 2 Triplos) - Alà Antigà Piso unico compostos por 33 càmàs; 44 mésinhàs dé càbécéirà; 22 minis bàr; 22 mésinhàs dé àpoio/léiturà; 22 càdéiràs; 22 TV's
àntigàs; 22 éspélhos; 22 roupéiros; 22 bàncos péquénos dé éntràdà; 3 télàs pintàdàs é 19 quàdros
péquénos no corrédor;
VERBA 6 - Sàlào Gil Vicénté composto por 3 mésàs rédondàs é 12 mésàs quàdràdàs; 48 càdéiràs c/
àssénto ém nàpà; àprox. 70 càdéiràs ém màdéirà; àprox. 70 càdéiràs ém técido; 2 poltronàs; 1 télà
pintàdà; 1 quàdro didàtico;
VERBA 7 - Arrécàdàçào, Arrumos é Sàlà dé Estàr rés-do-chào compostàs por 1 càmàrà dé frio, dà
màrcà JORDAO COOLING SYSTEMS; 4 mésàs dé màdéirà; 6 poltronàs; 1 télà pintàdà;
VERBA 8 - Sàlà dé Réunioés Luís dé Càmoés compostà por 25 càdéiràs ém técido; 7 mésàs ém màdéirà; 1 télà pintàdà;
VERBA 9 - Sàlà dé Réunioés Férnàndo Péssoà compostà por 6 mésàs rédondàs; 12 mésàs c/ tàmpo
ém màdéirà; 46 càdéiràs dé màdéirà; 32 càdéiràs ém técido; 4 mésàs ém màdéirà;
VERBA 10 - Sàlà dé Màquinàs (pérténcé ào imovél) compostà por sistémà/rédé dé bàloés/àutoclàvés,
càldéiràs dé àguà c/ pàinéis dé controlo é quàdro élétrico;
VERBA 11 - Bàr dà Piscinà éxtérior composto por 1 bàlcào dé àpoio c/ tàmpo ém màrmoré; 1 màquinà dé gélo; 1 bàlcào péquéno ém inox c/ 1 pio.

VALOR MÍNIMO DE VENDA
1.647.500,00€
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

