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VerbaÊ1:ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
PrédioÊUrbano, composto de moradia de cave, 1º, 2º e 3 andares, des nada a habitação. Piso inferior composto por armazém e lagar. 1º, 2º e 3 andares 
des nados a habitação. 
 
InscriçãoÊmatricial:ÊUrbanoÊ386ÊfregÊdeÊBarqueiros,ÊconcelhoÊdeÊMesãoÊFrioÊÊÊÊÊÊÊÊDescriçãoÊpredial:Ê536ÊdaÊFregÊdeÊBarqueiros 
  
ÊÁreaÊdeÊimplantaçãoÊ:Ê72,0000 m²   ÁreaÊbrutaÊdeÊconstrução: 210,0000 m²       ÁreaÊbrutaÊdependente:Ê70,0000 m²         ÁreaÊbrutaÊpriva va:Ê140,0000 m²  
 
 
Localização:ÊÊRua de Barqueiros (N 108), nº 1475, 5040-115 Barqueiros – Mesão FrioÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
 

Visitas: ÊMedianteÊmarcaçãoÊprévia 

ValorÊmínimoÊdeÊVendaÊ 
71.995Ê€ 

ValorÊbaseÊ 
Ê84.700Ê€ 

VERBAÊ1ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMoradiaÊc/Ê3ÊandaresÊ-ÊBarqueirosÊ-ÊMesãoÊFrio 

InsolvênciaÊdeÊVitorÊManuelÊMonteiroÊFerreira,Ê 

Proc.Ên.ºÊ18/14.6TBMSF,ÊTJCÊdeÊVilaÊReal, 

JuízoÊdeÊComércioÊdeÊVilaÊReal,ÊJuizÊ1 

Início:ÊÊÊ18/11/2022ÊÊàsÊÊÊ9H00  ÊÊ 

Fim:ÊÊÊ15/12/2022ÊÊÊÊÊàsÊ19H00 

Observações:ÊÊAs áreas anunciadas não foram objeto de medição, sendo as que constam da descrição na CRP e caderneta predial urbana, podendo as mes-
mas não corresponder à realidade existente, devendo os interessados, querendo, verificar da sua correspondência previamente à apresentação de qualquer 
licitação ou oferta, não sendo a sua eventual desconformidade mo vo para anulação da venda. A sua eventual correção ficará a cargo do adquirente. 



NegociaçãoÊPar cularÊ 
1.CondiçõesÊGeraisÊdeÊVenda 
1.1.ÊOsÊ interessadosÊdeverãoÊapresentarÊporÊcarta/email/faxÊasÊ suasÊPropostasÊ àÊSolven umÊ–Ê LeilõesÊeÊVendasÊ JudiciaisÊUnipessoalÊLda.,Êu lizandoÊparaÊoÊefeitoÊaÊnossaÊminutaÊdeÊ
formalizaçãoÊdeÊPropostaÊcontendoÊaÊreferênciaÊ“PropostaÊaoÊPIÊnºÊ308/12.2TYLSB”,ÊouÊpodemÊaindaÊentregá-laÊemÊmãoÊnoÊescritórioÊdaÊSolven umÊsitoÊnaÊPraçaÊMarquêsÊdeÊMarial-
va,ÊEdi cioÊRossioÊNº10,Ê2.ºÊSalaÊ16,Ê3060-133ÊCantanhede,ÊatéÊàÊdataÊlimiteÊindicadaÊnoÊanúncioÊdeÊvenda. 
1.2.ÊAsÊpropostasÊdeverãoÊconter,ÊsobÊpenaÊdeÊseremÊexcluídas,ÊosÊseguintesÊelementos:Êa)ÊIden ficaçãoÊdoÊproponente:ÊnomeÊouÊdenominaçãoÊsocial,Êmorada,ÊnúmeroÊdeÊcontribuin-
te,ÊtelefoneÊeÊemail;Êb)ÊIden ficaçãoÊdaÊverbaÊeÊrespe voÊvalorÊoferecidoÊporÊextenso,ÊexpressoÊemÊeuros;Êc)ÊIndicaçãoÊdeÊqueÊoÊproponenteÊconheceÊeÊaceitaÊintegralmenteÊasÊcondi-
çõesÊdeÊvenda. 
1.3.ÊCasoÊexistaÊmaisÊdoÊqueÊumaÊofertaÊdeÊigualÊvalorÊparaÊoÊbemÊemÊvenda,ÊpoderáÊproceder-seÊaÊumaÊlicitaçãoÊentreÊosÊproponentes. 

1.4.ÊApósÊoÊencerramentoÊdoÊprazoÊparaÊentregaÊdeÊPropostas:Êa)ÊoÊProponenteÊqueÊtenhaÊapresentadoÊaÊPropostaÊdeÊmaiorÊvalorÊseráÊno ficadoÊparaÊprocederÊàÊliquidaçãoÊdoÊvalorÊ
deÊ20%ÊdaÊsuaÊPropostaÊaÊ tuloÊdeÊCauçãoÊdaÊVenda.Ê 
 

2.BEM 
2.1.ÊOsÊimóveisÊsãoÊvendidosÊnoÊestadoÊ sicoÊeÊjurídicoÊemÊqueÊseÊencontram,ÊlivresÊdeÊquaisquerÊónusÊouÊencargos,ÊtendoÊjáÊsidoÊouvido(s)Êo(s)Êcredor(es)ÊcomÊgaran aÊrealÊsobreÊosÊ
bens,ÊnosÊtermosÊdoÊn.ºÊ2ÊdoÊart.Ê164.ºÊdoÊCIRE. 
2.2.ÊPresume-seÊqueÊosÊinteressadosÊinspecionaramÊosÊbensÊeÊconhecemÊasÊsuasÊcaracterís cas,Êdeclinando-seÊqualquerÊresponsabilidadeÊpeloÊseuÊestadoÊdeÊconservação,ÊassimÊcomoÊ
qualquerÊdescriçãoÊincorretaÊdaÊinformaçãoÊconstanteÊdoÊfolhetoÊeÊqueÊpossaÊinduzirÊemÊerro. 
2.3.ÊAÊvendaÊdosÊimóveisÊestáÊdispensada,ÊnosÊtermosÊdaÊlei,ÊdaÊapresentaçãoÊdeÊLicençaÊdeÊU lização,ÊCer ficaçãoÊEnergé caÊeÊdaÊFichaÊTécnica,Êcons tuindoÊónusÊdoÊadquirenteÊaÊ
suaÊobtenção,ÊcasoÊoÊpretenda. 
2.4.ÊÀÊMassaÊInsolventeÊouÊàÊSolven umÊnãoÊpoderãoÊserÊassacadasÊquaisquerÊresponsabilidadesÊporÊdescriçõesÊincorretasÊnoÊfolhetoÊqueÊpossamÊinduzirÊemÊerro,ÊassimÊcomoÊaltera-
çõesÊque,Êrela vamenteÊàÊsituaçãoÊjurídicaÊdosÊprédiosÊouÊaÊlicenciamentos,ÊpossamÊocorrerÊfuturamenteÊeÊqueÊvenhamÊaÊserÊprejudicadosÊporÊleiÊouÊatoÊadministra vo. 
 

3.PAGAMENTOÊDOÊPREÇO 
3.1.ÊComÊaÊadjudicaçãoÊdoÊimóvel,ÊoÊadjudicatárioÊpagaráÊporÊchequeÊouÊtransferênciaÊbancária:Êa)Ê20%ÊdoÊvalorÊdaÊvenda,ÊaÊ tuloÊdeÊsinal/cauçãoÊeÊprincípioÊdeÊpagamento.Êb)Ê5%ÊdoÊ
valorÊdaÊvenda,ÊacrescidoÊdeÊIVAÊàÊtaxaÊlegalÊemÊvigor,ÊreferenteÊaosÊserviçosÊprestadosÊpelaÊEncarregadaÊdeÊVenda,ÊqueÊacrescemÊaoÊvalorÊdaÊarrematação,ÊaÊliquidarÊnoÊprazoÊdeÊ5Ê
dias,ÊatravésÊdeÊchequeÊemi doÊàÊordemÊdeÊSolven umÊ–ÊLeilõesÊeÊVendasÊJudiciaisÊUnipessoalÊLda.ÊouÊtransferênciaÊbancáriaÊparaÊoÊIBAN/BICÊSWIFT:ÊPT50Ê0035Ê0204Ê00061826430Ê
12,ÊCaixaÊGeralÊdeÊDepósitos. 
3.2.ÊOsÊrestantesÊ80%ÊdoÊvalorÊdaÊvenda,ÊbemÊcomoÊosÊimpostosÊdevidosÊpelaÊaquisição,ÊdevemÊserÊliquidadosÊaquandoÊdaÊrealizaçãoÊdaÊescrituraÊpúblicaÊdeÊcompraÊeÊvenda. 
3.3.ÊAÊfaltaÊdeÊquaisquerÊpagamentosÊreferidosÊanteriormente,ÊsejaÊpelaÊsimplesÊdesistênciaÊouÊporÊfaltaÊdeÊprovisãoÊdoÊmeioÊdeÊpagamentoÊapresentado,ÊpodeÊdeterminarÊque:Êa)ÊAÊ
vendaÊdoÊadjudicatárioÊremissoÊfiqueÊsemÊefeito.Êb)ÊOÊbemÊvolteÊaÊserÊvendidoÊpelaÊformaÊqueÊseÊconsiderarÊmaisÊconveniente.Êc)ÊOÊadjudicatárioÊremissoÊnãoÊvolteÊaÊserÊadmi doÊaÊ
adquiri-loÊnovamente.Êd)ÊOÊadjudicatárioÊremissoÊfiqueÊresponsávelÊpelaÊdiferençaÊentreÊoÊpreçoÊpeloÊqualÊlheÊfoiÊadjudicadoÊeÊoÊpreçoÊpeloÊqualÊforÊvendidaÊaÊverbaÊouÊbem,ÊeÊaindaÊ
pelasÊdespesasÊaÊqueÊderÊcausa. 
  
4.ÊCOMISSÃOÊPELOSÊSERVIÇOSÊPRESTADOS 
4.1.ÊAÊcomissãoÊdaÊSOLVENTIUMÊLDA.ÊpelosÊserviçosÊprestadosÊéÊpagaÊexclusivamenteÊpeloÊcomprador,ÊficandoÊdelaÊdispensadaÊoÊcredorÊhipotecário,ÊquandoÊforÊproponenteÊvencedorÊ
ouÊpedirÊaÊadjudicaçãoÊdo(s)Êbem(ns)ÊemÊvenda.ÊAoÊpagamentoÊdaÊcomissãoÊacrescerãoÊaindaÊosÊimpostosÊdevidosÊdecorrentesÊdaÊpresenteÊvenda. 
  
5.ÊESCRITURAÊPÚBLICA 
5.1.ÊAÊescrituraÊpúblicaÊdoÊimóvelÊseráÊefetuadaÊnoÊprazoÊdeÊ60ÊdiasÊouÊlogoÊqueÊseÊencontreÊreunidaÊtodaÊaÊdocumentaçãoÊnecessáriaÊparaÊoÊefeito,ÊemÊdata,ÊhoraÊeÊlocalÊdeterminadoÊ
peloÊAJÊeÊaÊno ficar,ÊcomÊ8ÊdiasÊdeÊantecedência,ÊaoÊadjudicatário. 
5.2.ÊOÊadjudicatárioÊobriga-seÊa,ÊlogoÊqueÊlheÊsejamÊsolicitados,ÊfornecerÊtodosÊosÊelementosÊnecessáriosÊàÊrealizaçãoÊdosÊatosÊdeÊtransmissão,ÊnomeadamenteÊosÊdocumentosÊcompro-
va vosÊdaÊliquidaçãoÊeÊpagamentoÊdoÊIMTÊeÊImpostoÊdeÊSelo,ÊseÊaÊelesÊhouverÊlugar.ÊÉÊaindaÊdaÊinteiraÊresponsabilidadeÊdoÊadjudicatárioÊaÊobtençãoÊdeÊtodasÊeÊquaisquerÊdocumenta-
çõesÊouÊlicenciamentosÊqueÊvenhamÊaÊserÊexigidosÊporÊen dadeÊfinanceira,ÊemÊcasoÊdeÊrecursoÊaÊcrédito. 

 

6.ÊDISPOSIÇÕESÊFINAIS 
6.1.ÊEventuaisÊCedênciasÊdeÊPosiçãoÊContratualÊcarecemÊdeÊaprovaçãoÊdoÊAdministradorÊdaÊInsolvência,ÊpodendoÊasÊmesmasÊnãoÊseremÊadmi das. 
6.2.ÊQualquerÊsituaçãoÊdeÊincumprimentoÊimputávelÊaoÊadjudicatárioÊmo varáÊaÊperdaÊdosÊmontantesÊjáÊpagos,ÊsejaÊaÊqueÊ tuloÊfor. 
6.3.ÊSe,ÊporÊmo vosÊalheiosÊàÊvontadeÊdaÊSolven um,ÊaÊvendaÊforÊconsideradaÊsemÊefeito,ÊporÊquemÊdeÊdireito,ÊasÊquan asÊrecebidasÊserãoÊdevolvidasÊemÊsingelo,ÊnãoÊhavendoÊlugarÊ
aoÊprejuízoÊdaÊMassaÊInsolventeÊemÊqualquerÊcircunstância. 
6.4.ÊAÊSolven um,ÊnoÊâmbitoÊdasÊsuasÊfunções,ÊouvidosÊosÊinteressadosÊnaÊvenda,ÊeÊnoÊinteresseÊdaÊMassaÊInsolvente,Êpoderá:Êa)ÊNãoÊvender,ÊdesdeÊqueÊosÊvaloresÊa ngidosÊsejamÊ
consideradosÊmanifestamenteÊinsuficientes.Êb)ÊExigir,ÊsempreÊqueÊoÊentender,ÊqueÊosÊpagamentosÊsejamÊfeitosÊemÊchequeÊvisadoÊouÊdinheiro.Êc)ÊNãoÊconsiderarÊvendasÊnãoÊsinaliza-
das.Êd)ÊInterromper,ÊcancelarÊouÊanularÊoÊato,ÊdesdeÊqueÊsejamÊdetetadasÊirregularidadesÊouÊconluioÊentreÊosÊpar cipantes. 
6.5.ÊAÊvendaÊéÊefetuadaÊatravésÊdeÊNegociaçãoÊPar cularÊ(art.ºÊ886,Ênº1ÊalíneaÊd)ÊeÊart.ºÊ905ÊambosÊdoÊCPC),ÊpelaÊSolven umÊ–ÊLeilõesÊeÊVendasÊJudiciaisÊUnipessoalÊLda.,Êen dadeÊ
devidamenteÊacreditadaÊpeloÊD.L.Ên.ºÊ155/2015ÊdeÊ10ÊdeÊAgosto,ÊportadoraÊdoÊseguroÊdeÊresponsabilidadeÊcivilÊnoÊvalorÊdeÊ200.000,00€,ÊApóliceÊn.º2506599,ÊHiscoxÊInsuranceÊCom-
pany,ÊLtd.. 



LeilãoÊEletrónico 

CondiçõesÊdeÊpagamentoÊeÊprazoÊparaÊaÊrealizaçãoÊdaÊEscrituraÊdeÊCompraÊeÊVenda: 

- ValorÊdaÊadjudicação (para o Vendedor/MI) - 20% a tulo de Caução da Venda, a liquidar no prazo de 3 dias úteis após no -
ficação da adjudicação e indicação do IBAN para a respe va transferência; 

                                                                                  - Restantes 80% (Cheque visado/bancário) no acto da Escritura de Compra e 
Venda a realizar no prazo máximo de 60Êdias. 

- ValorÊdaÊComissãoÊdaÊVenda para a EV (Solven um, Lda.) - 5% do valor da adjudicação acrescido de IVA à taxa legal em vi-
gor quando se trate da venda de bens imóveis; e, 10% do valor da adjudicação acrescido de IVA à taxa legal quando se trate 
de vendas de bens móveis e/ou veículos, a liquidar no prazo de 3 dias úteis após a Adjudicação do(s) bem(s); 

 


