
INSOLVÊNCIA 
Tuvmetálica, Lda. 

Proc. Insolvência nº 1247/20.9T8VIS 

Tribunal Judicial da Comarca de Viseu - Juízo de Comércio de Viseu - Juiz 1 

DATA LIMITE DE ENVIO DE PROPOSTAS: 19/08/2022, às 18:00 horas 

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 24/08/2022, às 10:30 horas 

VISITAS: Por Marcação Prévia 

LOCAL: Travessa do Loteamento da Igreja, nº 144, 4620-214 Lodares - Lousada 

                                                

 

CARTA FECHADA 

 

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  

ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS 



CONDIÇÕES GERAIS 
A venda é realizada por proposta em Carta Fechada, nos termos do artigo 816.º do C.P.C., pela EXCLUSIVAGORA – Leiloeira, segundo as se-
guintes condições gerais: 
 
1.1 - Compete à  Leiloeirà gàràntir o regulàr desenvolvimento dà vendà, designàdàmente àtràve s do cumprimento do disposto nàs presentes CONDIÇÕES GERAIS, que fàzem 
pàrte integrànte do dossier de vendà; 
 
1.2 - 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 confor-
midàde com o estàbelecido nà lei e nestàs condiço es de vendà; 
 
1.3 - Aceitàm-se propostàs pàrà à àquisiçà o dos bens ànunciàdos, ficàndo às mesmàs sujeitàs à  àceitàçà o pelo Administràdor dà Insolve ncià e/ou Comissà o de Credores/
Credor Hipotecà rio; 
 
1.4 - As propostàs em envelope fechàdo, com indicàçà o do processo de insolve ncià, devendo nelàs constàr o nome, moràdà, emàil, telefone e/ou fàx, fotoco pià do BI/CC e 
NIF/NIPC do proponente e/ou seu legàl representànte, deverà o ser endereçàdàs, pàrà o escrito rio dà EXCLUSIVAGORA Leiloeira, Rua José Luís de Andrade, nº 63, 3º 
Piso, Sala 304, 4780-487 Santo Tirso; 
 
1.5 – Apo s o fim do perí odo estàbelecido pàrà o envio dàs càrtàs (determinàdo no site dà EXCLUSIVAGORA – Leiloeira), à encàrregàdà de vendà, conjuntàmente com o 
Administràdor Judiciàl, nà dàtà e horà definidà, reàlizàrà  à àberturà dos envelopes, nà moràdà descrità, sendo permitidà à presençà dos proponentes, càso pretendàm; 
 
1.6 - O Administràdor Judiciàl reservà-se o direito de comunicàr àos proponentes à suà posiçà o quànto à  àdjudicàçà o ou nà o, num pràzo nuncà inferior à 10 diàs, àpo s à dàtà 
indicàdà pàrà àpresentàçà o dàs mesmàs; 
 
1.7 – Sàlvo o disposto no nu mero ànterior, os bens serà o àdjudicàdos ào proponente que àpresentàr à propostà màis àltà, desde que àtinjà o vàlor mí nimo definido; 
 
1.8 - Se o preço màis elevàdo for oferecido por màis de um proponente, àbre-se logo licitàçà o entre eles, sàlvo se declàràrem que pretendem àdquirir os bens em comproprie-
dàde; 
 
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 àtuàlmente se encontràm, 
que foràm previàmente trànsmitidos e/ou foràm conhecidos pelos interessàdos, nà o se àceitàndo quàisquer futuràs reclàmàço 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 dos 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; 
 
1.12 – Ao vàlor finàl dà àdjudicàçà o do(s) bem(ens) àcrescem os serviços prestàdos pelà EXCLUSIVAGORA – Leiloeira: 
 
à) 5%, no càso dos BENS IMO VEIS, àcrescido IVA à  tàxà legàl; 
 
b) 10%, no càso dos BENS MO VEIS, àcrescido IVA à  tàxà legàl; 
 
c) 10%, no càso dos DIREITOS e ESTABELECIMENTO COMERCIAL, àcrescido IVA à  tàxà legàl. 
 
2 – BENS IMÓVEIS 
 
2.1 - O proponente deverà  juntàr à  suà propostà, como càuçà o, um cheque bàncà rio ou visàdo ou gàràntià bàncà rià no montànte correspondente à 20% do vàlor proposto, à  
ordem dà Màssà Insolvente; 
 
2.2 - O remànescente do preço serà  pàgo pelo proponente àtràve s de cheque emitido à  ordem dà Màssà Insolvente, nà dàtà dà escriturà de comprà e vendà, à celebràr no 
pràzo mà ximo de 30 diàs, à contàr dà dàtà dà àdjudicàçà o; 
 
2.3 - O vàlor correspondente pelos serviços prestàdos pelà leiloeirà (de àcordo com o previsto nà àlí neà à, do 1.12 deste documento) serà  cobràdo àpo s confirmàçà o dà àdju-
dicàçà o do(s) bem(ens), por pàrte do Administràdor Judiciàl, sob à penà de ser inviàbilizàdà à vendà conforme preve  o ponto 1.10 dàs presentes condiço es; 
 
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 àntece-
de ncià nuncà inferior à 10 diàs; 
 
2.5 – O bem imo vel estàrà , eventuàlmente, sujeito à liquidàçà o de IMT e ISelo que serà  àssumido pelo proponente àntes dà reàlizàçà o dà escriturà de comprà e vendà; 
 
2.6 – Nà eventuàlidàde de existir o recurso ào finànciàmento bàncà rio, terà  o àrremàtànte e promitente-compràdor de informàr, previàmente, à EXCLUSIVAGORA Leiloeirà 
dessà necessidàde e suportàr os encàrgos relàcionàdos com obtençà o de todà à documentàçà o exigidà pelà entidàde bàncà rià;  
 
2.7 - 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, nomeàdàmen-
te 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 proponente deverà  juntàr à  suà propostà, como càuçà o, um cheque bàncà rio ou visàdo ou gàràntià bàncà rià no montànte correspondente à  totàlidàde do vàlor pro-
posto, à  ordem dà Màssà Insolvente; 
 
3.2 - O vàlor correspondente pelos serviços prestàdos pelà leiloeirà (de àcordo com o previsto nà àlí neà b, do 1.12 deste documento) serà  cobràdo àpo s confirmàçà o dà 
àdjudicàçà o do(s) bem(ens), por pàrte do Administràdor Judiciàl, sob à penà de ser inviàbilizàdà à vendà conforme preve  o ponto 1.10 dàs presentes condiço es; 
 
3.3 - 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 - O proponente deverà  juntàr à  suà propostà, como càuçà o, um cheque bàncà rio ou visàdo ou gàràntià bàncà rià no montànte correspondente à 20% do vàlor proposto, à  
ordem dà Màssà Insolvente; 
 
4.2 - O remànescente do preço serà  pàgo pelo proponente, àtràve s de cheque emitido à  ordem dà Màssà Insolvente, nà dàtà dà escriturà de comprà e vendà, à celebràr no 
pràzo mà ximo de 30 diàs, à contàr dà dàtà dà àdjudicàçà o; 
 
4.3 - O vàlor correspondente pelos serviços prestàdos pelà leiloeirà (de àcordo com o previsto nà àlí neà c, do 1.12 deste documento) serà  cobràdo àpo s confirmàçà o dà àdju-
dicàçà o do(s) bem(ens), por pàrte do Administràdor Judiciàl, sob à penà de ser inviàbilizàdà à vendà conforme preve  o ponto 1.10 dàs presentes condiço es. 
 
4.4 – Nà eventuàlidàde de à trànsmissà o do Estàbelecimento Comerciàl englobàr à vendà de bens imobilià rios, respeitàr-se-à  os pressupostos previstos nos pontos 2.4, 2.5; 
2.6 e 2.7 do presente documento. 
 
5 - DIREITOS (Quinhões hereditários/Quotas sociais/E outros) 
 
5.1 - 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; 
 
5.2 - O remànescente do preço serà  pàgo pelo proponente àtràve s de cheque emitido à  ordem dà Màssà Insolvente, nà dàtà dà escriturà de comprà e vendà, à celebràr no 
pràzo mà ximo de 30 diàs, à contàr dà dàtà dà àdjudicàçà o; 
 
5.3 - O vàlor correspondente pelos serviços prestàdos pelà leiloeirà (de àcordo com o previsto nà àlí neà c, do 1.12 deste documento) serà  cobràdo àpo s confirmàçà o dà àdju-
dicàçà o do(s) bem(ens), por pàrte do Administràdor Judiciàl, sob à penà de ser inviàbilizàdà à vendà conforme preve  o ponto 1.10 dàs presentes condiço es; 
 
5.4 – 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 àntece-
de ncià nuncà inferior à 10 diàs; 
 
5.5 – O bem imo vel estàrà , eventuàlmente, sujeito à liquidàçà o de IMT e ISelo que serà  àssumido pelo proponente àntes dà reàlizàçà o dà escriturà de comprà e vendà; 
 
5.6 – Nà eventuàlidàde de existir o recurso ào finànciàmento bàncà rio, terà  o àrremàtànte e promitente-compràdor de informàr, previàmente, à EXCLUSIVAGORA Leiloeirà 
dessà necessidàde e suportàr os encàrgos relàcionàdos com obtençà o de todà à documentàçà o exigidà pelà entidàde bàncà rià;  
 
5.7 - 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, nomeàdàmen-
te 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. 
 
6 – LEI E FORO APLICÁVEL   
 
6.1. A vendà e  efetuàdà nos termos do disposto no artigo n.º 816º do Código do Processo Civil; 
 
6.2 - A EXCLUSIVAGORA – Leiloeirà està  devidàmente àcreditàdà pelo DL n.º 155/2015 de 10 de agosto, sendo portàdorà do seguro de responsàbilidàde civil àdequàdo; 
 
6.3 – A Màssà Insolvente, nos termos do disposto no artigo nº 825º, n.º 1, c) do Código do Processo Civil, por fàltà de depo sito do preço pode levàr ào àrresto em bens 
suficientes pàrà gàràntir o vàlor em fàltà, àcrescido dàs custàs e despesàs, sem prejuí zo de Procedimento Criminal, e sendo àquele, simultàneàmente, executàdo no pro prio 
processo pàrà pàgàmento dàquele vàlor e àcre scimos. 
 
6.4 - Pàrà todàs às questo es nà o regulàdàs expressàmente nàs presentes Condiço es Geràis de vendà, àplicàr-se-à  à Lei Portuguesà.  



 ESTABELECIMENTO COMERCIAL 
ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS 

 

DESCRIÇA O: 
LOTE GLOBAL - Estàbelecimento Comerciàl dà sociedàde que incorporà os seus 
Ativos Tàngí veis e Intàngí veis, nomeàdàmente, à sàber, à totàlidàde dos bens mo -
veis sujeitos e nà o sujeitos à registo dà empresà (Verbàs 1; 2; 6; 7 e 8), o nome/
màrcà, o NIPC, às licençàs, às pàtentes, os direitos àutoràis, às càuço es à receber, 
à càrteirà de clientes, os cre ditos de clientes à fàvor dà sociedàde, os reembolsos 
dà AT e do Instituto de Segurànçà Sociàl, se à tàl houver lugàr, no estàdo e condi-
çà o em que os processos se encontràm, permitindo dàr continuidàde à  àtividàde 
econo micà dà empresà.  

NOTA: No que concerne ào Pàssivo dà sociedàde reclàmàdo e/ou reconhecido serà  pàgo 
em Ràteio Finàl, pelo lí quido dà liquidàçà o / Està vendà està  isentà de pàgàmento de im-
postos ào Estàdo. 

VERBA 1 - Lote de Màteriàl de Escrito rio composto por estàntes metà licàs modulàres de àrquivo; 20 
càdeiràs s/ rodàs; 4 càdeiràs c/ rodàs; 6 secretà riàs em metàl e tàmpo em fo rmicà; 3 àrmà rios peque-
nos em metàl de àrquivo; 3 gàveteiros pequenos; microondàs; 1 càbide; 1 tàpete; 1 relo gio de ponto; 
ipàds; portà teis; computàdores; impressoràs e telemo veis; 

VERBA 2 - Lote de equipàmentos/bens destinàdos à Metàlomecà nicà e Serràlhàrià composto por 
contentor màrí timo de 20 pe s (c/ livrete e seguro); mà quinàs de soldàr TIG; geràdores multitensà o; 
mà quinà de encher tubos ele tricà; mà quinà de curvàr tubos mànuàl; diversàs mà quinàs de quinàr e 
de corte à làser; ànilhàs de càrgà; cintàs; bidà o de 1.000 lts; compressor pequeno; àspiràdor c/ siste-
mà de àspiràçà o mànuàl; càrrinho de mà o; guinchos e gàribàldes; 15 extenso es ele tricàs; detetores de 
gà s; mà scàràs quí micàs; màngueiràs; holofotes e lànternàs; escàdote c/ pequenà plàtàformà; càrri-
nhos trànsporte gàrràfàs de gà s; àrneses de escàlàdà; medidores de distà nciàs; estruturàs metà licàs 
de càrgà; rebàrbàdoràs e discos; furàdoràs; càixàs de ferràmentà diversàs e pequenos àpàrelhos de 
àpoio à  soldàdurà; 

VERBA 6 - Ligeiro de Pàssàgeiros, importàdo de Frànçà, com à màtrí culà 51-RF-56, dà màrcà Fiàt, 
modelo Ducàto, à Diesel, com à cor Brànco, do àno 2010, com 161.275 Kms e 9 lugàres; 

VERBA 7 - Ligeiro Misto, importàdo de Frànçà, com à màtrí culà 30-94-UI, dà màrcà Renàult, modelo 
Màster, à Diesel, com à cor Brànco, do àno 1999, com 289.512 Kms e 7 lugàres, c/ àvàrià no motor de 
àrrànque; 

VERBA 8 - Ligeiro de Pàssàgeiros, importàdo Pàí ses Bàixos, com à màtrí culà 64-RI-42, dà màrcà Re-
nàult, modelo Me gàne, à Diesel, com à cor Preto, do àno 2013, com 335.000 kms e 5 lugàres. 

 

LOCALIZAÇA O BENS / ABERTURA DAS PROPOSTAS 
Tràvessà do Loteàmento dà Igrejà, nº 144, 4620-214 Lodàres - Lousàdà 

 
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  

VALOR MÍNIMO DE VENDA 

€250.000,00 


