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VENDA JUDICIAL - Leilão Eletrónico
Processo de Insolvência: nº 2272/20.5T8AVR
11 Lotes constituídos por 99 Verbas
Tipo de Bem: Imóveis, viaturas diversas, camiões, etc... 
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Aveiro, Esgueira
Travessa Faial, Loureiro.

GPS: 40º39'15.8''N 8º37'15.6''W
Google Maps: 40.654383, -8.620988
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Mercedes Benz CLK220CDI - 2005 
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siga-nos nas redes sociais! 
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VENHA   LICITAR

siga-nos nas redes sociais! 

Mercedes Benz Coupê E220CDI - 2012 Volkswagen Golf VAN 1.6 TDI - 2011 Volkswagen Amarok 2.0 TDI - 2011

983.733,28 €
VALOR BASE

296.085 Km

LOTE 2 -V1 LOTE 2 -V2 LOTE 3 -V12 LOTE 4 -V23

246.028 Km 315.916 Km 162.219 Km

Processo de Insolvência:

1911/12.6tblgs-c
2272/20.5T8AVR

Toyota Dina 3.0D - 2007 

Volvo FM 10.9D - 2010

11 LOTES  - 99 VERBAS
Lote composto imõveis, viaturas Ligeiras, viaturas comerciais,

viaturas comerciais cx aberta, camiões, retroescavadoras,

ferramentas industriais, equipamentos e mobiliario de escritório, 

matéria prima industrial e uma  .ponte rolante *

TOTAL DE LOTES 

LOTE 5 -V29 LOTE 6 -V35 LOTE 7 -V41 LOTE 8 -V67 LOTE 9 -V93

Escavadora Giratória JCB JS 240 Cilindro INDUSTRIAS FES - 100L Computador Desktop TISUNAMI Móvel de 1 Porta e 5 Gavetas

LOTE 4 -V23

227.092 Km

Prédio Urbano - 5315 m² Terreno para Construção  - 9300 m²

* ainda que se aceitem propostas, as mesmas encontram-se 

condicionadas a decisãosuperior. 

LOTE 1 -V1 LOTE 1 -V2

LEILÃO ELETRÓNICO
NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

+

08/11/2021ATÉ

DE 08/10/2021

Leilão Eletrónico
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Competência, rigor e equidade.
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Leilão Eletrónico

LOTE 2 -V4

LOTE 3 -V8

LOTE 1 -V1

LOTE 1 -V2

LOTE 3 -V12
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LOTE 4 -V21

LOTE 4 -V26

LOTE 4 -V22

LOTE 4 -V25

LOTE 5 -V30
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LOTE 5 -V29

LOTE 7 -V36

LOTE 6 -V35

LOTE 5 -V27

LOTE 7 -V53

LOTE 6 -V32
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Leilão Eletrónico

LOTE 7 -V54

LOTE 10 -V98

LOTE 9 -V95

LOTE 8 -V67

LOTE 11 -V99

LOTE 9 -V92

* NOTA * NOTA

* NOTA: 
Ainda que se aceitem propostas, as mesmas encontram-se condicionadas a decisão superior.
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Remete-se para as condições 

legalmente previstas. 

Para mais esclarecimentos 

contactar os nossos serviços.

DESCRIÇÃO DO BEM:

11 Lotes  com 99 Verbas 

 Lote 1 - IMÓVEIS PARA VENDA
Verba 1 - Prédio urbano, composto por armazém e escritório ao nivel de um piso superior frente armazém, com logradouro para circulação viaturas e 
apoio para armazenagem / estaleiro, destinado a atividade industrial, com a área total de terreno 5315 m2 e de contrução 1000m2, sito em Monte de 
Adães / Alumieira, Travessa do Faial, Loureiro, Oliveira de Azeméis.
Verba 2 - Terreno para construção, sito em Fonte Joana, com a área total de 9300 m2, da freguesia de Oliveira de Azeméis.
 Lote 2 - VIATURAS LIGEIRAS DE PASSAGEIROS
Verba 3 - Mercedes Benz CLK220CDI - Matricula 99-OT-04 Km: 296.085. Ano: 09/2005.
Verba 4 - Viatura ligeira de passageiros marca: Mercedes Benz Coupé (C207) E220 Matricula 84-PI-87 Km: 246.028 Ano: 12/2012.
Verba 5 - Viatura ligeira de passageiros marca Mercedes Benz S 320CDI Matricula 72-69-ZH Km: 247.761 Ano: 03/2003.
Verba 6 - Viatura ligeira passageiro marca: Renault Megane 1.5DCI Confort Matricula 02-LN-40 Km: 279.431 Ano: 03/2011
 Lote 3 - VIATURAS LIGEIRAS COMERCIAIS 
Verba 7 - Viatura ligeira comercial marca: Renault Clio Suciété 1.5DCI - Matricula 43-LU-77 Km: 195.104 Ano: 06/2011.
Verba 8 - Viatura ligeira comercial marca:Renault Clio Suciété 1.5DCI Matricula 34-JE-36 Km: 253.593 Ano: 05/2010.
Verba 9 - Viatura ligeira comercial marca: Renault Clio Stória 1.5DCI Matricula 08-BQ-47 Km: 282.497 Ano: 05/2006.
Verba 10 - Viatura ligeira comercial marca: Renault Clio Stória 1.5DCI Matricula 43-DV-92 Km: sem referência Ano: 06/2007.
Verba 11 - Viatura ligeira comercial marca: Renault Clio Stória 1.9DCI Matricula 12-43-QT Km: 351.180 Ano: 12/2000.
Verba 12 - Viatura ligeira comercial marca: Volkswagen Golf VAN 1.6TDI Matricula 97-LQ-27 Km: 315.916 Ano: 05/2011.
Verba 13 - Viatura ligeira comercial marca: Renault Kangoo Express Max 1.5DCI Matricula 03-LZ-00 Km: Sem referência Ano: 07/2011.
Verba 14 - Viatura ligeira comercial marca: Renault Kangoo 1.5DCI Matricula 04-SP-46 Km: 153.479 Ano: 08/2013.
Verba 15 - Viatura ligeira comercial marca: Renault Kangoo 1.5DCI Matricula 36-MO-64 Km: 280.681 Ano: 12/2011.
Verba 16 - Viatura ligeira comercial marca: Renault Kangoo 1.9D - Matricula 41-31-TE Km: Sem Referência Ano: 03/2002.
Verba 17 - Viatura ligeira comercial marca: Peugeot Partner 1.6HDI Matricula 30-NJ-43 Km: 304.818 Ano: 12/2012.
Verba 18 - Viatura ligeira comercial mercadorias marca: Renault Traffic 2.0D Matricula 64-CT-25 Km: Sem Referência Ano: 01/2007.
Verba 19 - Viatura ligeira comercial mercadorias: marca Renault Traffic 2.5d Matricula 57-54-FI Km: Sem Referência Ano: 06/1995.
Verba 20 - Viatura ligeira comercial mercadorias: marca IVECO 29L11V Matricula 27-65-PC Km: 209.754 Ano: 02/2000
 Lote 4 - VIATURAS LIGEIRAS COMERCIAIS DE CAIXA ABERTA
Verba 21:Viatura ligeira Caixa Aberta PICKUP marca: Nissan L200 Matricula 17-79-NC Km: Sem Referência Ano: 03/1999.
Verba 22: Viatura ligeira Caixa Aberta Cabine Dupla marca: Toyota Hilux 4x4 XCAb 2.5D Matricula 65-HX-91 Km: 347.604 Ano: 07/2009.
Verba 23: Viatura ligeira Caixa Aberta PICKUP marca: Volkswagen Amarok 2.0 TDI Matricula 02-MP-90 Km: 162.219 Ano: 12/2011.
Verba 24: Viatura ligeira Caixa Aberta marca c/ Báscula: Mitsubishi Canter 3.9D Matricula 67-31-NB Km: Sem Referência Ano: 03/1999.
Verba 25: Viatura ligeira Caixa Aberta Cabine Dupla, c/Báscula marca Toyota Dina 3.0D Matricula 22-EO-92 Km: 227.092 Ano: 10/2007.
Verba 26: Viatura ligeira Caixa Aberta c/ Báscula marca: Isuzu NKR 3.0D Matricula 67-17-XG Km: Sem Referência Ano: 04/2004
 Lote 5 - VEICULOS PESADOS 
Verba 27: Viatura Pesada camião Caixa Metálica Basculante c/ Auto Grua marca VOLVO FL7 6.8D Matricula 64-NM-05 Km: 645.401 Ano: 07/1996.
Verba 28: Viatura Pesada camião "TRATOR" marca VOLVO FH 12.2D Matricula 28-JO-21 Km: 80.457 Ano: 10/1997.
Verba 29: Viatura Pesada camião "TRATOR" marca: VOLVO FM 10.9D Matricula 05-SL-01 Km: 520.547 Ano: 10/2010.
Verba 30: Viatura pesada Camião caixa metálica basculante marca Volvo FM-380, Matrícula: 57-OH-06 Km: 329.171 Ano: 09/2002

Modalidade de Venda: Leilão Eletrónico

               

Valor base: 983.733,28 €
                

Leilão Eletrónico
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Remete-se para as condições 

legalmente previstas. 

Para mais esclarecimentos 

contactar os nossos serviços.

DESCRIÇÃO DO BEM: 

 Lote 6 - MAQUINARIA INDUSTRIAL  ESCAVADORAS 
Verba 31: Mini Giratória escavadora marca YANMAR VIO50-1 Engine Model 4TNV88-BXBVA - Horas 40.999 1/10h.
Verba 32: Dunper PM97 - N.º Série 7889 - Horas Não Visivel - Visor Danificado / Riscado.
Verba 33: Retro Escavadora JCB 1CX.
Verba 34: Pá carregadora Atlas 60Z.
Verba 35: Escavadora Giratória Marca JCB JS 240NC n.º série 175688 Ano - 2004 Horas- em análise.
 Lote 7 - MÁQUINAS E FERRAMENTAS INDUSTRIAS 
Verba 36: Betoneira 220L.
Verba 37: Compressor INGERBOLL – RAND.
Verba 38: Aparelho de Soldar ESAB - modelo Kc250.
Verba 39: Compressor com depósito marca indefinida.
Verba 40: Compressor marca FELISATI 925.
Verba 41: Cilindro - volume 100L - Pressão 10Kg/cm2 - "Industrias FES.
Verba 42: Lote de caixas de arrumação e ferramentas.
Verba 43: Plataforma Elevatória PM91 - GENIE S2646.
Verba 44: Aparelho de Soldar Marca Telwin Tech 210/ACE 188.
Verba 45: Aparelho de Soldar marca indefinida.
Verba 46: Aparelho Solda DIGIMATIC mod. 3600.
Verba 47: Martelo Pneumático HILTI mod.PRA25ES.
Verba 48: Rebarbadora BOCSH . Verba 49:Berbequim AEG.
Verba 50: Serra Elétrica HITACHI mod.C912.
Verba 51: Rebarbadora HITACHI.
Verba 52: Placa Planadora TECH-NOFLEX .
Verba 53: Placa Planadora MIKASA MT-76D.
Verba 54: Laser MAKITA mod SKR200.
Verba 55: Gerador eletrico marca MOSA.
Verba 56: Diversas ferramentas de trabalho com bastante uso
 Lote 8 - EUIPAMENTO INFORMÁTICO DE LASER ENTRE OUTROS... 
Verba 57: Maquina café marca Pingo Doce.
Verba 58: Maquina Lavar roupa BEKO.
Verba 59: Passadeira Ginásio Prisma M30.
Verba 60: Passadeira Ginásio Prisma M35.
Verba 61: 3 Monitores de computador .
Verba 62: TV Philips + TV Panasonic.
Verba 63: Monitor 15" Thomson.
Verba 64: Impressora Brother MFC 8880.
Verba 65 : Impressora HP Pro 8600.
Verba 66: Impressora HP Office Jet 7510.
Verba 67: Computador Desktop Tsunami constituido por CPU, monitor de 17" e uma teclado Portugues USB.

Modalidade de Venda: Leilão Eletrónico

               

Valor base: 983.733,28 €
                

Leilão Eletrónico
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DESCRIÇÃO DO BEM: 

Verba 68: Impressora Canon.
Verba 69: Bicicleta Criança.
Verba 70: Bicicleta Estática Bike Zero
 Lote 9 - MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO E AFINS...
Verba 71: 3 Móveis de parede c/ 12 portas.
Verba 72: 3 Móveis de madeira parede baixos c/ 5 portas .
Verba 73: Sofá de 2 lugares Branco .
Verba 74: 3 Móveis baixos com portas e prateleira.
Verba 75: Móvel de parede c/ 2 portas.
Verba 76: Mesa de centro com tampo em vidro.
Verba 77: Quadro informativo com 2 portas em vidro.
Verba 78: 3 Armários de arquivo.
Verba 79: 6 Cadeiras em madeira c/ pés metálicos.
Verba 80: Quadro branco Escritório.
Verba 81: 2 Cadeiras de napa vermelha.
Verba 82: Mesa de refeições .
Verba 83: Móvel de arrumação.
Verba 84: Móvel para lavatório.
Verba 85: 2 Armários em chapa / cacifo.
Verba 86: 7 Mesas de Secretária.
Verba 87: Móvel de arrumação.
Verba 88: Armário em madeira com 7 portas.
Verba 89: 10 Biombos.
Verba 90: Armário em madeira com 4 portas.
Verba 91: 2 Candeeiros.
Verba 92: Cofre.
Verba 93: Móvel de 1 porta e 5 gavetas.
Verba 94: Cadeira giratória em napa branco.
Verba 95: 3 mesas de secretária
 Lote 10 - MATÉRIA PRIMA INDUSTRIAL 
Verba 96: 45 paletes em plástico.
Verba 97: Sacos com matéria prima para fabrico de plástico. 
Verba 98:Conjunto de 6 unidades de molde para fabrico de paletes de plástico*

*Nota: ainda que se aceitem propostas referentes à verba 98, as mesmas encontram-se condicionadas a decisão superior.
 Lote 11 - PONTE ROLANTE 
Verba 99: Ponte Rolante marca Norcranes n.º Série: 20527, capacidade 6.3T*

*Nota: ainda que se aceitem propostas referentes à verba 99, as mesmas encontram-se condicionadas a decisão superior. 

Modalidade de Venda: Leilão Eletrónico

               

Valor base: 983.733,28 €
                

Leilão Eletrónico
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TERMOS E CONDIÇÕES

Leilão Eletrónico

Processo de Insolvência nº:                             2272/20.5T8AVR

 1. TERMOS E CONDIÇÕES
1.1 Compete ao Administrador Judicial regular o desenvolvimento da venda, 
designadamente através do cumprimento do disposto nas presentes condições 
gerais;
1.2 Os Licitantes deverão proceder ao registo no site da LEILOPORT, onde devem 
garantir o preenchimento de todos os campos ali solicitados por forma a poder ser 
validada a respectiva inscrição pelos serviços competentes;
1.3 Os Licitantes ou interessados assumem a total responsabilidade pelos dados 
introduzidos decorrente de tal ato;
1.4 Depois de finalizado e consequentemente validado o referido registo será 
enviada a confirmação para a conta de correio electrónico indicada no registo, 
após a referida confirmação fica disponível e apto a licitar;
1.5 A LEILOPORT, na qualidade de Leiloeira, reserva-se aos seguintes direitos de 
excluir e como tal não considerar as licitações oriundas de indivíduos ou 
sociedades que, em vendas anteriores, tenham incumprido em qualquer um dos 
deveres destas Condições de Venda;
1.6 De harmonia com o disposto no artigo 833, n.º 1 do Código do Processo Civil a 
Leiloeira ou Encarregado de Venda procede como mandatário do tribunal. Nessa 
medida, e para que esse mandato seja respeitado, todas e quaisquer propostas são 
remetidas obrigatoriamente à Leiloeira ou Encarregado de Venda Leiloport, SA;
 2. FUNCIONAMENTO DO LEILÃO ELECTRÓNICO
2.1 O licitante ao licitar, assume a responsabilidade decorrente de tal ato, 
nomeadamente de adquirir o bem, pelo valor que ofereceu, em conformidade com 
o estabelecido na lei e nestas condições gerais de venda;
2.2 Cada lote em leilão eletrónico, apresenta dois valores:
a) valor base de licitação - valor a partir do qual se considera como valor minimo a 
licitar.
b) Valor de licitação actual - valor da licitação mais elevada, recebida até ao 
momento; 
2.3. Os licitantes serão notificados via email, na eventualidade da sua licitação vir a 
ser superada por outro licitante;
2.4. A LEILOPORT não se responsabiliza por eventuais dificuldades de 
comunicação com a correspondência via email, na medida quem que tais serviços 
conexos não são da responsabilidade de gestão da LEILOPORT;
2.5 .  Todas as restantes licitações (que não venceram o leilão) são 
automaticamente arquivadas;
 3. DURAÇÃO DO LEILÃO ELECTRÓNICO
3.1. O leilão decorrerá no período publicitado na área do leilão online, sendo o seu 
términos a 08-11-2021 pelas 22:00 horas.
 4. BENS  IMÓVEIS EM  LEILÃO
4.1. Os imóveis são vendidos ao adquirente nas condições, estado físico e jurídico 
em que se encontram, pelo que, a LEILOPORT, declina qualquer responsabilidade 
relativamente ao seu estado de conservação ou funcionalidade;
4.2. No que concerne aos imóveis pertencentes ao lote 1, que engloba a verba 1 e a 
verba 2, a venda das verbas mencionadas, será separada e individual, sendo 
excepção aos demais lotes  anunciados no leilão eletrónico em apreço que são 
vendidos e a sua licitação lote a lote. 
 5. BENS MÓVEIS EM LEILÃO
5.1.  Os bens móveis anunciados são vendidos ao adquirente nas condições, estado 
físico e jurídico em que se encontram, pelo que, a LEILOPORT, declina qualquer 
responsabilidade relativamente ao seu estado de conservação ou funcionalidade;
 6. PAGAMENTO DO PREÇO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
6.1. O licitante pagará, com a arrematação, a totalidade do valor proposto e aceite  
sobre os bens móveis com acréscimo do respectivo IVA à taxa legal em vigor;
6.2. A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples 
desistência ou por falta de provisão do meio de pagamento apresentado, pode 
determinar, sem prejuízo da eventual ação de responsabilidade civil, que:
a) A venda fique sem efeito;
b) Não poder concorrer a nova venda;
c) Responder criminal e/ou civilmente pelos danos ou prejuízos causados;
d) O bem volte a ser vendido pela forma que se considerar mais adequada;
e)  O proponente não possa ser admitido a adquirir novamente os mesmos;
6.3 Em caso de incumprimento no pagamento dos honorários, o licitante ou 
proponente, por causas que lhe sejam imputadas, fica o mesmo, responsável pelo 

pagamento da prestação de serviços á LEILOPORT, nos precisos termos aqui 
anunciados, vencendo-se a obrigação de pagamento sem necessidade de 
qualquer interpelação, no prazo de oito da emissão do documento contabilístico 
para o efeito;
 7. HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
7.1. Em caso de licitação vencedora, o licitante é notificado para, no prazo de 15 
(quinze) dias, pagar a totalidade do preço por cheque bancário, transferência 
bancária ou por via de guia de depósito emitida pelo Administrador de Insolvência, 
conforme estipulado no artigo 824, nº 2 do CPC;
7.2. Com a conclusão da licitação do imóvel, e respetiva adjudicação junto do 
licitante adquirente, o adjudicatário fica obrigado a pagar, nos termos do n.º 1 do 
art.º 824 do CPC, através de um cheque visado e/ou bancário, à ordem da Massa 
Insolvente, no montante correspondente a 20% do valor da proposta, ou garantia 
bancária no mesmo valor;
7.3. Com a conclusão da licitação do imóvel, e respetiva adjudicação junto do 
licitante adquirente, o adjudicatário fica obrigado a pagar à Leiloport, SA o valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) a calcular sobre o valor da licitação 
vencedora e consequentemente do valor da adjudicação do direito ao imóvel a 
favor do adquirente acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ou o valor de 5.000 € 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, no caso do imóvel ter valor inferior a 
100.000€;
7.4.  Com a conclusão da licitação dos bens móveis, e respetiva adjudicação junto 
do licitante/adquirente, o adjudicatário fica obrigado a pagar à Leiloport, SA o valor
correspondente a 10% (dez por cento) a calcular sobre o valor da licitação 
vencedora e consequentemente do valor da adjudicação dos bens móveis a favor 
do adquirente acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
7.5. Os montantes remanescentes para completar o valor da adjudicação, serão a 
liquidar até ao dia da concretização definitiva do negócio, designadamente, com 
outorga da escritura de compra e venda, contrato de promessa de compra e venda 
ou do termo de adjudicação, através de cheque emitido à ordem de Leiloport, SA, ou 
transferência bancária para a conta com o  IBAN: PT50 0007 0000 0020 4203 1402 3
do Banco Novo Banco;
7.6. Os montantes referidos no ponto 7.3 e 7.4, a pagar à Leiloport, SA, resultam de 
um mandato da Leiloport enquanto Encarregada de Venda Judicial/Leiloeira, no 
âmbito da venda dos ativos apreendidos decorrentes do processo judicial, bem 
como no apoio em todas as diligências necessárias a efetuar junto de todos os 
interessados, proponentes e dos adquirentes, na obtenção dos melhores 
resultados para a conclusão do processo de venda. 
Modalidade da venda: Leilão Online
 8. LEGITIMIDADE DO LICITANTE
8.1. O leilão eletrónico não poderá ser utilizado por pessoas que não tenham, 
capacidade jurídica plena para a celebração de contrato onerosos, não podendo, 
nomeadamente, ser utilizado por menores de dezoito anos;
8.2. A LEILOPORT não assume qualquer responsabilidade resultante do fato dos 
participantes não possuírem capacidade jurídica plena para venderem ou 
comprarem os produtos em licitação;
8.3. O participante do leilão obriga-se a manter confidencial a senha de acesso do 
leilão eletrónico e não poderá usar uma identificação de acesso que não seja 
titular;
8.4. O participante do leilão assume toda a responsabilidade pelas operações 
efetuadas através da utilização desse dado, em que por terceiros, com ou sem a 
sua autorização, assumindo ainda a responsabilidade pela não divulgação da 
senha de acesso;
8.5. A leiloeira poderá suspender o acesso ao portal sempre que este viole qualquer 
disposição legal ou qualquer disposição das presentes condições gerais de venda, 
bem como, no caso de ser detetada qualquer atividade fraudulenta ou ligação a  
atividade fraudulenta promovida ou exercida pelo participante do leilão 
relacionada com o leilão eletrónico;
8.6. Na eventualidade da conta de um participante do leilão ser suspensa ou 
cancelada, as obrigações assumidas por esse participante do leilão, 
nomeadamente a obrigação pontual do pagamento de quaisquer montantes em 
divida e da conclusão de negócios a que se tenha proposto enquanto comprador, 
não se extinguem, devendo o participante do leilão cumprir tais obrigações;
 9. RESPONSABILIDADE NO LEILÃO POR PARTE DO PARTICIPANTE
9.1. Na utilização do leilão eletrónico o participante obriga-se a não adotar 
comportamentos que infrinjam a ordem vigente ou que levem interesses ou 
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posições juridicamente protegidas, obrigando-se ainda a não perturbar ou 
degradar a qualidade do serviço;
9.2. O participante do leilão compromete-se a observar todos os procedimentos 
indicados pela leiloeira para a correta utilização do leilão eletrónico e a pautar 
pela sua atuação de levados padrões de seriedade prestando apenas informações 
verdadeiras e atualizados;
9.3. O participante do leilão não poderá utilizar qualquer programa informático, 
mecanismo ou processo manual de monitorização ou reprodução, total ou parcial, 
do conteúdo constante das páginas eletrónicas do leilão eletrónico sem 
autorização expressa por escrito da leiloeira;
9.4. O participante do leilão assume a responsabilidade pela conclusão das 
licitações realizadas através do leilão eletrónico, nomeadamente, o de adquirir o 
bem pelo valor que ofereceu, bem como o cumprimento de toda a respetiva 
legislação aplicável;
 10. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA:
a) O contrato definitivo de compra e venda será efetuado em data, hora e local a 
notificar ao adjudicatário;
b) A escritura de compra e venda será realizada, preferencialmente, em Aveiro;
c) O adjudicatário obriga-se a, logo que lhe sejam solicitados, fornecer todos os 
elementos necessários à realização do contrato de compra e venda.
d) É da responsabilidade do licitante-comprador todos os custos inerentes à 
compra, designadamente, pagamento da escritura, registos e obrigações fiscais;
e) É da responsabilidade do adquirente exibição dos documentos comprovativos 
do pagamento de IMT e Imposto do Selo, se a eles houver lugar;
f) Os bens serão vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, pelo que 
a leiloeira ou encarregado de venda Judicial não será responsável relativamente 
ao seu estado de conservação ou funcionamento e/ou ausência de qualquer 
pressuposto formal, seja este de que natureza for;
g) Em caso de não comparência do licitante na escritura de compra e venda ou de 
impossibilidade da celebração da mesma por causas que lhe sejam imputáveis, 
fica o mesmo responsável pelo pagamento da prestação de serviços à Leiloport 
S.A., nos precisos termos aqui anunciados, vencendo- se a obrigação de 
pagamento, sem necessidade de qualquer interpelação, no prazo de oito dias após 
a data agendada para a competente escritura;
 11. TRANSMISSÃO E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS
11.1 Após boa cobrança, o arrematante/adquirente dos bens móveis, fica 
responsável pelo levantamento dos mesmos até 30 dias após a data da realização 
do leilão, assumindo o risco pela perda ou deterioração destes, sendo da sua 
responsabilidade o transporte e remoção dos bens. Em caso de incumprimento, os 
bens poderão reverter a favor da Massa Insolvente, ficando ainda o comprador 
responsável por eventuais danos causados.
11.2. O arrematante/adquirente obriga-se, a logo que lhe sejam solicitados, 
fornecer os documentos comprovativos da liquidação de impostos, se a eles 
houver lugar.

11.3.  A transmissão de bens móveis será efectuada no prazo de 15 dias, ou logo que 
se encontre reunida toda a documentação para o efeito.;
 12.REGULAMENTO DE PROTEÇÃO DE DADOS
12.1. A LEILOPORT recolherá e procederá ao tratamento informático dos dados 
pessoais do participante do leilão, inserindo-os numa base de dados apropriada e 
pela qual é responsável;
12.2. Os dados pessoais fornecidos pelo participante do leilão serão utilizados 
exclusivamente para fins ligados á execução do respetivo contrato, bem como, se 
o participante do leilão assim o autorizar, para a atividade de informação e 
marketing da leiloeira;
12.3. O participante do leilão compromete-se a fornecer e a manter atualizados os 
seus dados pessoais e a sua veracidade. Os dados pessoais respeitantes ao quadro 
de preenchimento obrigatório do formulário de adesão que se venham apurar 
como sendo incorretos ou incompletos constituem motivo a imediata suspensão 
ou cessação da prestação do leilão eletrónico, bem como, para a resolução do 
respetivo contrato; 
 13.COMUNICAÇÕES
13.1. O participante do leilão concorda em receber as notificações relacionadas 
com o leilão eletrónico, incluindo eventuais alterações às presentes condições 
gerais de venda para a caixa de correio eletrónico associada ao seu registo.
 14. DISPOSIÇÕES FINAIS:
14.1. Eventuais cedências de posição carecem de autorização Administrador de 
Insolvência, podendo as mesmas não serem admitidas;
14.2. Qualquer situação de incumprimento imputável ao adjudicatário motivará a 
perda dos montantes já pagos, seja a que título for;
14.3. A venda é efetuada nos termos do disposto no art. 837 do CPC, por leilão 
eletrónico, pela Leiloport, Vendas Judiciais, SA;
14.4. Para a resolução de qualquer conflito emergente é designado como 
competente o foro do Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro;
14.5. A venda é efetuada nos termos do disposto no art. 837º do CPC, por leilão 
Eletrónico, pela Leiloport, S.A., entidade devidamente creditada pelo D.L. nº 
155/2015 de 10 de Agosto, portadora do seguro de responsabilidade civil no valor de 
200.000,00€, Apólice NQ 2504352 - Companhia de Seguros HISCOX lnsurance 
Company Limited;
14.6. A Leiloport, S.A., no âmbito da modalidade por negociação particular, pode, 
assim entendendo, promover os bens imóveis decorrentes de um processo judicial 
praticando em períodos por esta entidade determinados e devidamente 
anunciados, a venda recorrendo a modelos de venda de proposta em carta fechada 
com recurso a licitação ou mesmo em registo de oferta online leilão eletrónico, 
este último através do site oficial da Leiloport, S.A. enquanto Encarregada.

NOTA: Para qualquer esclarecimento adicional, é favor contactar o consultor do 
Processo.

Leilão Eletrónico


