
NEGOCIAÇÃO PARTICULAR 

INSOLVÊNCIA 
Duarbel - Construção Civil e Obras Públicas, SA 

Proc. Insolvência nº 7997/15.4T8SNT 

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 2 

INICIO: 30/06/2022 às 18:00 horas 

FIM: 20/07/2022 às 18:00 horas 

VISITAS: Acesso Público ao Local / Por Marcação Prévia 

LOCAL: Rua Projectada A - Pego Longo, 2605-001 Belas (frente Rua Pego Longo, nº 50 - Belas) 
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5 LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE  HABITAÇÃO COLETIVA 
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CONDIÇÕES GERAIS 

 
A venda é realizada por Negociação Particular, nos termos do artigo 833.º do C.P.C., pela EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, segun-
do as seguintes condições gerais: 
 

1 – CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

1.1 - Compete à  Leiloeirà gàràntir o regulàr desenvolvimento dà vendà, designàdàmente àtràve s do cumprimento do disposto nàs presentes CONDI-
ÇÕES GERAIS, que fàzem pàrte integrànte do dossier de vendà; 

 

1.2 - Os interessàdos deverà o estàr devidàmente registàdos àntes de efetuàr quàlquer licitàçà o; 

 

1.3 - Neste registo pre vio deverà o constàr todos os elementos de identificàçà o necessà rios à  emissà o dà Fàturàçà o e/ou elàboràçà o do Contràto Pro-
messà de Comprà e Vendà, se for càso disso, como sejàm nome, moràdà, nu mero de CC / BI e nu mero de identificàçà o fiscàl; 

 

1.4 - Ao proceder ào registo, o interessàdo està  à declàràr de formà expressà que conhece e àceità às presentes condiço es; 

 

1.5 - Ao propor, o interessàdo àssume todàs às obrigàço es e responsàbilidàdes decorrentes de tàl àto, nomeàdàmente de àdquirir o bem pelo vàlor que 
ofereceu, em conformidàde com o estàbelecido nà lei e nestàs condiço es de vendà; 

 

1.6 - Aceitàm-se propostàs pàrà à àquisiçà o dos bens ànunciàdos, ficàndo às mesmàs sujeitàs à  àceitàçà o pelo Administràdor dà Insolve ncià e/ou Co-
missà o de Credores / Credor Hipotecà rio; 

 

1.7 - Todàs às propostàs de àquisiçà o devem feitàs àtràve s dà “Ficha de Proposta”, ànexà ào site dà EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, e enviàdà, vià emàil 
pàrà geral@exclusivagora.com ou, por càrtà pàrà à moràdà dà encàrregàdà de vendà EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, devendo à propostà conter todos 
os dàdos preenchidos, e ser àssinàdà pelo pro prio proponente; 

 

1.8 – Apo s o fim do perí odo estàbelecido pàrà à reàlizàçà o dà negociàçà o (determinàdo no site dà EXCLUSIVAGORA – Leiloeirà), à encàrregàdà de vendà 
àpresentàrà  às propostàs recebidàs ào Administràdor de Insolve ncià e, posteriormente, num pràzo mà ximo de 10 diàs, informàrà  os interessàdos dà 
propostà màis àltà; 

 

1.9 - Expressàmente se informà que os bens serà o vendidos livres de o nus ou encàrgos, com às càràcterí sticàs e no estàdo fí sico e jurí dico em que, àtu-
àlmente, se encontràm, que foràm previàmente trànsmitidos e/ou foràm conhecidos pelos interessàdos, nà o se àceitàndo quàisquer futuràs reclàmà-
ço es ou pedidos de ànulàçà o, sejà à que tí tulo for; 

 

1.10 - O incumprimento dàs condiço es geràis, à fàltà de pàgàmento, o nà o levàntàmento dos bens ou desiste ncià, poderà  ter às seguintes implicàço es: 

 

à) A vendà ser consideràdà sem efeito; 

 

b) A perdà à fàvor dà Màssà Insolvente do vàlor pàgo à tí tulo de sinàl; 

 

c) Nà o poder concorrer à novà vendà; 

 

d) Responder criminàl e/ou civilmente pelos dànos ou prejuí zos càusàdos; 

 

1.11 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, enquànto estàbelecimento de leilà o, reservà-se àos seguintes direitos: 

 

à) Nà o àdjudicàr, no càso de os vàlores obtidos serem consideràdos insuficientes; 

 

b) Exigir, càso àche necessà rio, que os pàgàmentos sejàm feitos em cheque visàdo ou numerà rio; 

 

c) Consideràr nulàs às vendàs nà o sinàlizàdàs; 

 

d) Càncelàr ou suspender às vendàs, quàndo estàs ocorràm de formà irregulàr; 

 

2 – BENS IMÓVEIS 

 

2.1 - O proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidàde com direito de opçà o, prefere ncià ou de remiçà o) pà-
gàrà , com à àdjudicàçà o e àssinàturà do Contràto Promessà de Comprà e Vendà, se for càso disso, 20% do vàlor proposto, à tí tulo de sinàl e princí pio de 
pàgàmento, àtràve s de cheque bàncà rio ou visàdo ou trànsfere ncià bàncà rià à  ordem dà Màssà Insolvente; 

 

2.2 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà , no àto dà àdjudicàçà o, umà remuneràçà o 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 hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidàde com direito de opçà o, prefere ncià ou de remiçà o); 

 

2.3 - O remànescente do preço serà  pàgo pelo proponente, àtràve s de cheque bàncà rio ou visàdo emitido à  ordem dà Màssà Insolvente, nà dàtà dà escri-
turà de comprà e vendà, à celebràr no pràzo mà ximo de 30 diàs, à contàr dà dàtà dà àdjudicàçà o; 

 

2.4 – O Administràdor de Insolve ncià reservà-se no direito de àgendàr dià, horà e locàl pàrà à reàlizàçà o dà escriturà, comunicàndo, pàrà o efeito, ào 
compràdor com àntecede ncià nuncà inferior à 10 diàs; 

 

2.5 – Nà eventuàlidàde de existir o recurso ào finànciàmento bàncà rio, terà  o àrremàtànte e promitente-compràdor de informàr, previàmente, à EXCLU-
SIVAGORA Leiloeirà dessà necessidàde e suportàr os encàrgos relàcionàdos com obtençà o de todà à documentàçà o exigidà pelà entidàde bàncà rià; 
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2.6 - Se por motivos àlheios à  Leiloeirà, à escriturà de comprà e vendà nà o for celebràdà – por decisà o do Administràdor dà Insolve ncià ou por decisà o 
judiciàl, nomeàdàmente em càso de irregulàridàde ou outro ví cio que sejà impeditivo ou torne invà lidà ou ineficàz à vendà – quàisquer quàntiàs pàgàs 
pelo àrremàtànte ser-lhe-à o devolvidàs em singelo. 

 

3 - BENS MÓVEIS 

 

3.1 - O compràdor pàgàrà  com à àdjudicàçà o à totàlidàde do vàlor proposto por meio de cheque bàncà rio ou visàdo ou trànsfere ncià 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 , àpo s o efetivo pàgàmento do respetivo preço, umà remuneràçà o càl-
culàdà sobre o vàlor dà àdjudicàçà o dos bens, no montànte correspondente à 10% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e  dà res-
ponsàbilidàde do compràdor; 

 

3.4 - Apo s boà cobrànçà do preço, o compràdor àssume à posse dos bens, ficàndo responsà vel pelo seu levàntàmento no pràzo de 30 diàs. 

 

4 – ESTABELECIMENTO COMERCIAL 

 

4.1 - Com à àceitàçà o de quàlquer propostà, o proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidàde com direito de 
opçà o, prefere ncià ou de remiçà o), terà  que pàgàr 20% do preço proposto, à tí tulo de sinàl, e princí pio de pàgàmento àtràve s de cheque bàncà rio ou 
visàdo ou trànsfere ncià bàncà rià à  ordem dà Màssà Insolvente; 

 

4.2 - O remànescente do preço serà  pàgo no àto dà escriturà, por meio de cheque bàncà rio ou visàdo à  ordem dà Màssà Insolvente; 

 

4.3 - A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà , no àto dà àdjudicàçà o, umà remuneràçà o càlculàdà sobre o vàlor dà 
vendà do estàbelecimento comerciàl, no montànte correspondente à 5% (àcrescido de IVA à  tàxà legàl em vigor), cujo pàgàmento e  dà responsàbilidà-
de do compràdor. 

 

5 – DIREITOS (Quinhões hereditários/Quotas sociais/E outros) 

 

5.1 - Com àceitàçà o de quàlquer propostà, o proponente (sejà ele pàrticulàr, empresà, credor hipotecà rio, entidàde bàncà rià, entidàde com direito de 
opçà o, prefere ncià ou de remiçà o), terà  de pàgàr 20% do preço proposto, à tí tulo de sinàl, e princí pio de pàgàmento àtràve s de cheque bàncà rio ou 
visàdo ou trànsfere ncià bàncà rià à  ordem dà Màssà Insolvente; 

 

5.2 - O remànescente do preço serà  pàgo no àto dà escriturà, por meio de cheque bàncà rio ou visàdo à  ordem dà Màssà Insolvente; 

 

5.3 – A empresà encàrregàdà de vendà, à EXCLUSIVAGORA - Leiloeira, receberà , no àto dà àdjudicàçà o, umà remuneràçà o 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 responsàbilidà-
de do compràdor. 

 

6 – LEGISLAÇÃO E FORO APLICÁVEL 

 

6.1. A vendà e  efetuàdà nos termos do disposto no artigo n.º 833º do Código do Processo Civil; 

 

6.2 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeira està  devidàmente àcreditàdà pelo DL n.º 155/2015 de 10 de agosto, sendo portàdorà do seguro de responsàbili-
dàde civil àdequàdo; 

 

6.3 - Pàrà todàs às questo es nà o regulàdàs expressàmente nàs presentes Condiço es Geràis de vendà, àplicàr-se-à  à Lei Portuguesà. 



 5 LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE  
HABITAÇÃO COLETIVA 

 

DESCRIÇA O: 
 
LOTE GLOBAL -  5 LOTES PARA CONSTRUÇA O DE HABITAÇA O CO-
LETIVA (INFRA DESCRITOS) 
NOTA: PRIVILEGIA-SE A VENDA PELA TOTALIDADE DOS LOTES / CONTUDO, 
ACEITAM-SE PROPOSTAS PARA LOTES INDIVIDUAIS / O LOTEAMENTO POSSUI 
ALVARA  C/ Nº 17/99 / EXISTEM MAIS 2 LOTES QUE COMPO E O LOTEAMENTO 
MAS JA  FORAM VENDIDOS / ESTA VENDA ESTA  ISENTA DE IMPOSTOS 

VERBA 13 - Pre dio urbàno, composto por terreno pàrà construçà o de edi-
fí cio pàrà hàbitàçà o coletivà c/ 242 m2, confrontàdo à Norte com Lote 6; à 
Sul e Poente com Domí nio Pu blico e à Nàscente com Ruà Projectàdà A, 
sito nà Ruà Projectàdà A, Lote 7 - Pego Longo, dà freguesià de Belàs, con-
celho de Sintrà, descrito nà Conservàto rià do Registo Prediàl de Queluz 
sob o nº 3761, dà freguesià de Belàs, e inscrito nà màtriz prediàl urbànà 
sob o àrtigo 5217, dà unià o dàs freguesiàs de Queluz e Belàs, do concelho 
de Sintrà. 

VALOR MÍNIIMO DE VENDA: €134.282,00  

VERBA 14 - Pre dio urbàno, composto por terreno pàrà construçà o de edi-
fí cio pàrà hàbitàçà o coletivà c/ 195 m2, confrontàdo à Norte com Lote 1; à 
Sul com Lote 3; à Nàscente com Ruà Projectàdà A e à Poente com Domí nio 
Pu blico, sito nà Ruà Projectàdà A, Lote 2 - Pego Longo, dà freguesià de Be-
làs, concelho de Sintrà, descrito nà Conservàto rià do Registo Prediàl de 
Queluz sob o nº 3756, dà freguesià de Belàs, e inscrito nà màtriz prediàl 
urbànà sob o àrtigo 5221, dà unià o dàs freguesiàs de Queluz e Belàs, do 
concelho de Sintrà. 

VALOR MÍNIIMO DE VENDA: €131.725,00  

VERBA 15 - Pre dio urbàno, composto por terreno pàrà construçà o de edi-
fí cio pàrà hàbitàçà o coletivà c/ 242 m2, confrontàdo à Norte com Lote 2; à 
Sul com Lote 4; à Nàscente com Ruà Projectàdà A e à Poente com Domí nio 
Pu blico, sito nà Ruà Projectàdà A, Lote 3 - Pego Longo, dà freguesià de Be-
làs, concelho de Sintrà, descrito nà Conservàto rià do Registo Prediàl de 
Queluz sob o nº 3757, dà freguesià de Belàs, e inscrito nà màtriz prediàl 
urbànà sob o àrtigo 5222, dà unià o dàs freguesiàs de Queluz e Belàs, do 
concelho de Sintrà 

VALOR MÍNIIMO DE VENDA: €134.282,00  
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 5 LOTES PARA CONSTRUÇÃO DE  
HABITAÇÃO COLETIVA 

VERBA 16 - Pre dio urbàno, composto por terreno pàrà construçà o de edi-
fí cio pàrà hàbitàçà o coletivà c/ 520 m2, confrontàdo à Norte com Lote 3; à 
Sul com Lote 5; à Nàscente com Ruà Projectàdà A e à Poente com Domí nio 
Pu blico, sito nà Ruà Projectàdà A, Lote 4 - Pego Longo, dà freguesià de Be-
làs, concelho de Sintrà, descrito nà Conservàto rià do Registo Prediàl de 
Queluz sob o nº 3758, dà freguesià de Belàs, e inscrito nà màtriz prediàl 
urbànà sob o àrtigo 5223, dà unià o dàs freguesiàs de Queluz e Belàs, do 
concelho de Sintrà 

VALOR MÍNIIMO DE VENDA: €74.057,00  

VERBA 17 - Pre dio urbàno, composto por terreno pàrà construçà o de edi-
fí cio pàrà hàbitàçà o coletivà c/ 242 m2, confrontàdo à Norte com Lote 4; à 
Sul com Lote 6; à Nàscente com Ruà Projectàdà A e à Poente com Domí nio 
Pu blico, sito nà Ruà Projectàdà A, Lote 5 - Pego Longo, dà freguesià de Be-
làs, concelho de Sintrà, descrito nà Conservàto rià do Registo Prediàl de 
Queluz sob o nº 3759, dà freguesià de Belàs, e inscrito nà màtriz prediàl 
urbànà sob o àrtigo 5224, dà unià o dàs freguesiàs de Queluz e Belàs, do 
concelho de Sintrà 

VALOR MÍNIIMO DE VENDA: €134.282,00  

 

LOCALIZAÇA O: 
 
Ruà Projectàdà A - Pego Longo, 2605-001 Belàs (frente Ruà Pego Longo, 
nº 50 - Belàs) 

 

COORDENADAS GPS: 38.770021; -9.258100 
 

ZONA ENVOLVENTE:  

Pro ximo de Come rcio e Serviços de Queluz; 

A 6 Kms do Belàs Clube de Càmpo Golf Course / A 17 Kms de Sintrà; 

A 5 Kms dà A9, dà A37 e do IC16. 
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VALOR MÍNIMO DE VENDA 

LOTE GLOBAL 

608.628,00€  
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