
INSOLVÊNCIA 
J. C. Montagens Elétricas, Lda. 

Proc. Insolvência nº 651/22.2T8STS 

Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Juízo de Comércio de Santo Tirso - Juiz 2 

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

DATA DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 22/08/2022, às 10:00 horas 

VISITAS: Por Marcação Prévia 

LOCAL: Travessa das Mimosas, nº 138, 4510-329 São Pedro da Cova 

                                                

 

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  

LOTE DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS,  

COMPONENTES ELÉTRICOS E VIATURAS 



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.  



 LOTE DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS, 

MÁQUINAS, COMPONENTES ELÉTRICOS E VIATURAS 
 

DESCRIÇA O: 
LOTE GLOBAL - LOTE DE MATERIAL DE ESCRITO RIO, EQUIPAMENTOS, 
MA QUINAS E COMPONENTES ELE TRICOS E VIATURAS, COMPOSTO PE-
LOS BENS INFRA DESCRITOS (VERBAS 2 A 23); 

VERBA 2 - Lote de màteriàl e mobilià rio de escrito rio composto por 1 secretà rià 
em "L", em màu estàdo; 1 mesà redondà; 8 càdeiràs; 10 CPU´s, àvàriàdos; 1 plot-
ter HP DesignJet 110 Plus, àvàriàdà; 1 plotter HP DesignJet 500ps Plus; 1 plotter 
HP DesignJet 500ps; 1 trituràdor de pàpel; 1 impressorà RICOH AFICIO MP 
C3002; 1 digitàlizàdor, s/ màrcà visí vel; 1 àquecedor, s/ màrcà visí vel; 1 guilhoti-
nà pàrà corte pàpel, s/ màrcà visí vel; 2 àrmà rios de àrquivo pequenos; 

VERBA 3 - 1 mà quinà de corte e mediçà o de càbo, dà màrcà NICOLETTI, modelo 
OA10Q60/OM; 

VERBA 4 - Lote de màteriàl ele trico descontinuàdo diverso e 4 mo dulos de es-
tàntes RAC; 

VERBA 5 - 1 portà pàletes ele trico e elevàto rio, dà màrcà LIFTER, modelo 
TX10/16; 

VERBA 6 - Lote de equipàmentos de mediçà o e pàràmetrizàçà o ele tricà compos-
to por 1 multí metro, dà màrcà HT, modelo GSC53N; 1 medidor ele trico, dà màrcà 
CARLOS GAVAZZI, modelo SEFT 990; 1 cà màrà de termogràfià, dà màrcà FLUKE; 
1 ànàlisàdor de quàdros ele tricos, dà màrcà CARLO GAVAZZI, modelo ESA500, 
àvàriàdo; 1 ànàlisàdor de quàdros ele tricos, dà màrcà METREL; 1 mà quinà de 
gràvàçà o, dà màrcà GRAVOGRAPH; 1 mà quinà de hidrà ulicos, dà màrcà COSMEC; 
1 àpàrelho de soldàr, dà màrcà CHEMITOOL, modelo MIG200 e bàncàdàs de trà-
bàlho c/ gàvetàs; 

VERBA 7 - Lote de pequenàs mà quinàs mànuàis àvàriàdàs; 

VERBA 8 - 1 serrà de corte circulàr, dà màrcà SPEEDER; 1 furàdor de colunà, dà 
màrcà BELFLEX; 1 esmerilàdorà, s/ màrcà visí vel; 

VERBA 9 - 1 estruturà de exterior c/ coberturà àmoví vel;  

VERBA 10 - Lote de àndàimes diversos; 

VERBA 11 - Ligeiro de mercàdoriàs, s/ embràiàgem, com màtriculà 96-EU-14, 
dà màrcà Iveco, modelo 50C18, à Diesel, com à cor Brànco, do àno 2007, com 
258739 kms e 3 lugàres; 

VERBA 12 -  Ligeiro de mercadorias, com matricula 89-DO-74, da marca Ford, mo-
delo Transit, a Diesel, com a cor Cinzento, do ano 2007, com 399497 kms e 6 lugares; 

VERBA 13 - Ligeiro de passageiros, com matricula 32-CG-43, da marca Renault, 
modelo Clio, a Diesel, com a cor Cinzento, do ano 2006, com 565165 kms e 5 lugares; 

VERBA 14 -  Ligeiro de mercàdoriàs, com màtriculà 61-IF-55, dà màrcà Ford, 
modelo Focus, à Diesel, com à cor Cinzento, do àno 2009, com 413849 kms e 2 
lugàres; 

VERBA 15 -  Ligeiro de mercadorias, com matricula 35-GG-18, da marca Ford, mode-
lo Focus, a Diesel, com a cor Cinzento, do ano 2008, com 414299 kms e 2 lugares; 
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 LOTE DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS, 

MÁQUINAS, COMPONENTES ELÉTRICOS E VIATURAS 

 
VERBA 16 - Ligeiro de pàssàgeiros, com màtriculà 07-GR-93, dà màrcà Ford, 
modelo Trànsit, à Diesel, com à cor Brànco, do àno 2008, com 303870 kms e 9 
lugàres; 

VERBA 17 - Ligeiro de mercàdoriàs, com màtriculà 41-AC-15, dà màrcà Ford, 
modelo Trànsit, à Diesel, com à cor Brànco, do àno 2005 e 3 lugàres; 

VERBA 18 - Ligeirà de pàssàgeiros, c/ àvàrià no cànhà o dà igniçà o, com màtri-
culà 56-FI-54, dà màrcà Renàult, modelo Kàngoo, à Diesel, com à cor Cinzento, do 
àno 2008, com 414235 kms e 5 lugàres; 

VERBA 19 - Ligeiro de pàssàgeiros, com màtriculà 33-FP-58, dà màrcà Renàult, 
modelo Kàngoo, à Diesel, com à cor Brànco, do àno 2008, com 476807 kms e 5 
lugàres; 

VERBA 20 - Ligeiro de mercàdoriàs, com màtriculà 66-CL-00, dà màrcà Renàult, 
modelo Màster, à Diesel, com à cor Brànco, do àno 2006, com 548187 kms e 3 
lugàres; 

VERBA 21 - Ligeiro de àpoio rede ele tricà àe reà, importàdo de Frànçà, com mà-
triculà 28-JR-03, dà màrcà Nissàn, modelo SBFTL029, à Diesel, com à cor Brànco, 
do àno 2002, com 634320 kms e 2 lugàres; 

VERBA 22 - Ligeiro de pàssàgeiros, c/ àvàrià no pàinel eletro nico, com màtricu-
là 95-NH-77, dà màrcà Lànd Rover, modelo Evoque, à Diesel, com à cor Brànco, 
do àno 2012, com 160324 kms e 5 lugàres;  

VERBA 23 - Ligeiro de mercàdoriàs, c/ à centràlinà queimàdà e vidro tràseiro 
pàrtido, com màtriculà 79-ET-93, dà màrcà Ford, modelo Focus, à Diesel, com à 
cor Preto, do àno 2007 e 2 lugàres; 

 

LOCALIZAÇA O: 

Tràvessà dàs Mimosàs, nº 138, 4510-329 Sà o Pedro dà Covà 

 

COORDENADAS GPS: 

41.1735395; -8.5152227 

 
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 

€35.500,00 


