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”Por determinação da Exma. Administradora de Insolvência, vão ser colocados em venda por Leilão Presencial os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

1.1.  O Leilão é público, sem prejuízo do disposto no ponto 1.4 do presente Regulamento.
1.2. LC Premium, Lda Os interessados na aquisição deverão identificar-se sempre que o representante da  o solicite.
1.3 LC Premium, Lda.. No acto da inscrição é obrigatória a entrega de um cheque caução, no valor de � 5.000,00 emitido a ordem de  destinando-se o 

mesmo a garantir o bom e integral cumprimento das condições do leilão por parte dos interessados.
1.3.1. O cheque será devolvido no final do leilão, exceto nos casos referidos no ponto seguinte.
1.3.2. Em caso de incumprimento total ou parcial das condições do leilão, poderá tal cheque ser apresentado a pagamento com vista ao ressarcimento 

dos danos decorrentes do incrumprimento, sem prejuízo do previsto no ponto 4.4.
1.4. LC Premium, Lda. A , ouvidos os interessados na venda, reserva-se o direito de não admitir no leilão ou exigir depósito de caução ou qualquer outra 

garantia tida por conveniente a quem tenha, em anteriores leilões, incumprido o ponto 4 ou praticado algum dos actos descritos no ponto 6.3 do 
presente Regulamento, tenha perturbado ou perturbe o normal funcionamento do Leilão, ou seja manifesto que a sua presença não é conforme aos 
objectivos e interesses do mesmo, tudo para salvaguarda dos interesses e transparência do Leilão.

2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO

3.  BENS

 2.1.  O Leilão irá decorrer da seguinte forma:
            a) 1ª Fase: Empresa vendida no conjunto (Imóvel, Bens Móveis e Material Circulante);

b) 2ª Fase: Caso se frustre a venda dos bens no conjunto, a venda será feita do seguinte modo:
b.1) Bem Imóvel;

         c) Outras Possíveis;
b.2)Bens Móveis vendidos Lote a Lote;

2.2.  Os lances deverão ser feitos em voz alta de forma clara e visível, de modo a que não ofereçam quaisquer dúvidas.

3.3. LC Premium, Lda. À Massa Insolvente ou à  não poderão ser assacadas quaisquer responsabilidades por descrições incorrectas no folheto que 
possam induzir em erro, assim como alterações que, relativamente à situação jurídica dos prédios ou a licenciamentos, possam ocorrer 
futuramente e que venham a ser prejudicados por lei ou acto administrativo.

4.  PAGAMENTO DO PREÇO

       a)  A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Sousa, Silva & Babo, Lda.

3.1.  Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, livres de ónus ou encargos, sem garantia de quaisquer vícios que possam 
surgir ou que eventualmente existam, tendo já sido ouvido(s) o(s) credor(es) com garantia real sobre os bens, nos termos do n.º 2 do art. 164.º do 
CIRE.

       b)  5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque emitido à ordem de , referente aos serviços LC Premium, Lda.
prestados na promoção e venda do bem;

3.2.  Presume-se que os interessados inspeccionaram os bens e conhecem as suas características, declinando-se qualquer responsabilidade pelo seu 
estado de conservação ou funcionamento, assim como qualquer descrição incorrecta da informação constante do folheto e que possa induzir em 
erro.

4.2.  Com a adjudicação dos bens móveis, o arrematante pagará:

4.4.  A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples desistência após o encerramento do leilão ou por falta de provisão do 
meio de pagamento apresentado, pode determinar que:

       a)  A venda do arrematante remisso fique sem efeito;
       b)  Os bens voltem a ser vendidos pela forma que se considerar mais conveniente;
       c)  O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-los novamente;
       d)  O arrematante remisso fique responsável pela diferença entre o preço pelo qual arrematou e o preço pelo qual for vendido os bens, e ainda pelas 

despesas a que der causa.

       b)  IVA à taxa legal sobre os bens vendidos, através de cheque emitido à ordem do IGCP, E.P.E. (sem data);

4.1.  Com a adjudicação do imóvel, o arrematante pagará: 

4.3. A venda está isenta de IVA ao abrigo do n.º4 do art. 3º do CIVA, assim como o promitente-comprador está isento de pagamento de IMT e 
Imposto de Selo ao abrigo da alínea e) do art. 269º e do n.º2 do art. 270º do CIRE caso a empresa seja vendida no conjunto.

        a)  20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Sousa, Silva & Babo, Lda. a título de sinal e princípio de 
pagamento;

       c)  Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da escritura de compra e venda.

       c)  10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque à ordem da LC Premium, Lda.
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VISITAS

No próprio dia das 10h30 às 12h30

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS

6.3. LC Premium, Lda. A , no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:

6.2. LC Premium, Lda. Se, por motivos alheios à vontade da , a venda for considerada sem efeito, por quem de direito, as quantias recebidas serão 
devolvidas em singelo, não havendo lugar ao prejuízo da Massa Insolvente em qualquer circunstância.

5.3. É da responsabilidade do promitente-comprador todos os custos inerentes à compra, designadamente o pagamento de escrituras e registos, bem 
como a liquidação do Imposto de Selo e IMT e  emissão de Certidão permanente atualizada do(s) imóvel(is) adjudicados, se a eles houver lugar.

5.  ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS

5.4. LC Premium, Lda. Após boa cobrança, o comprador fica responsável pelo levantamento dos bens móveis, em data(s) e hora(s) a combinar com a , 
assumindo o risco pela perda ou deterioração dos mesmos. Em caso de incumprimento, os bens poderão reverter a favor da Massa Insolvente, 
ficando ainda o comprador responsável por eventuais danos causados.

5.2. O arrematante obriga-se a, logo que lhe sejam solicitados, fornecer todos os elementos necessários à realização dos actos de transmissão, 
nomeadamente os documentos comprovativos da liquidação e pagamento do IMT e Imposto de Selo, se a eles houver lugar.

5.1.  A escritura pública do imóvel será efectuada no prazo de 60 dias ou logo que se encontre reunida toda a documentação necessária para o efeito, 
em data, hora e local a notificar ao arrematante com a antecedência mínima de 15 dias.

5.5.Os registos de aquisição das viaturas, serão obrigatoriamente efetuados pelos serviços da encarregada da venda, de acordo com o       
procedimento implementado, com todos os custos a suportar pelo adquirente.

6.1.  Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for.

       c)  Não considerar vendas não sinalizadas;
       d)  Interromper, cancelar ou anular o acto, desde que sejam detectadas irregularidades ou conluio entre os participantes.

6.5.  A participação no leilão implica a aceitação integral das presentes condições do regulamento, estabelecendo-se para a resolução de qualquer 
conflito emergente o foro do  ou o competente.Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este ,Juízo de Comércio de Amarante

       b)  Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou dinheiro;
       a)  Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente insuficientes;

6.4.  A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834º do CPC. As condições serão lidas em voz alta na abertura do leilão.

I - A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834º do C.P.C. 

VI - As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas

III - No acto de inscrição é obrigatório a entrega de cheque caução no valor de � 5.000,00, o qual será devolvido no final do leilão.

IV - Serão entregues brochuras ilustradas no acto da inscrição.

V - Para mais informações consultar a página: www.lcpremium.pt .

II - As condições serão lidas em voz alta na abertura do leilão.

CONDIÇÕES DO LEILÃO

NOTAS

VALORES DE VENDA

Empresa Vendida no Conjunto (Imóvel, Bens Móveis e Material Circulante): € 317.552,58

Alfredo Calado

a.calado@lcpremium.pt

916 692 320
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AMARANTE - FREGIM

LOTE 01

Descrição
Verba N.º1 - Prédio Urbano, composto de armazém destinado à indústria, com área 

total de 3.500m2, correspondendo 780m2 à superfície e 2.720m2 à superfície 

descoberta, sito em Tanque, Fregim, inscrito na matriz predial urbana da freguesia 

de Fregim, concelho de Amarante sob o Artigo 1397 e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Amarante sob o N.º 1363/20070625 – Freguesia Fregim, com o 

valor patrimonial atual, determinado no ano de 2016.

 41.266444, -8.130555GPS:

Características

3.500,00 m²

780,00 m²

2.720,00 m²

1.560,00 m²

1363/20070625

1397

2007

€ 303.855,47

Área Total

Localização: Fregim - Rua da Boavista, N.º 2825

CRP, Com. e Automóveis de Amarante

Artigo Matricial Urbano

Ano de Inscrição na Matriz

Valor Patrimonial determinado no ano 2016

Valor Base: 
309.932,58 € 

Área Coberta

Área Descoberta
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Verba n.º 1 - Uma secretária em madeira, um balcão em 

madeira, uma mesa em madeira, um CPU marca HP um 

monitor marca DELL, um teclado, um rato, uma impressora 

marca HP OFFICEJET 4020.

Verba n.º 2 - Duas serras de fita com charriot sem marca 

visível.

Verba n.º 3 - Um afiador de serras, uma bancada com torno 

e um esmeril de duas cabeças.

FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

02

Exterior

Escritórios
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Verba n.º 4 - Uma alinhadeira de disco.

Verba n.º 5 - Uma molduradora marca MIDA M220 série 15 

do ano 2000 nº38500.

Verba n.º 6 - Uma tupia marca MIDA.

Verba n.º 7 - Uma gravadeira de molduras sem marca visível 

com hotte em ferro.

Verba n.º 8 - Uma máquina de corte radial marca OMGA 

600 nº18170.

Verba n.º 09 - Uma prensa marca ANCANO PVM-2500.

FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Exterior
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Verba n.º 10 - Uma máquina universal sem marca visível.

Verba n.º 11 - Uma serra de corte radial marca DEWALT 

35886.

Verba n.º 12 - Uma serra radial marca ELU RAS 8102AI.

Verba n.º 13 - Duas pistolas de agrafos, um berbequim 

marca MAKITA, uma lixadora marca MAKITA, duas pistolas 

de estufador e uma serra de corte de esquadria marca SCR 

R255W.

FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 4.395,00Exterior
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Verba n.º 15 - Um compressor de uma cabeça marca DISOL 

com sistema de ar comprimido e um sistema de 

despoeiramento.

Exterior

FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 4.395,00
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Verba n.º 14 - Um lote de restos de madeira no interior, 

bancadas de trabalho em madeira, dois sistemas de 

aspiração com sacos, dois cavaletes, uma salamandra.

Verba n.º 16 - Um lote de madeira em bruto situada no 

exterior.

Verba n.º 17 - Um lote com 8 urnas.

FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

03

€ 475,00

Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este, Juízo de Comércio de Amarante | Proc. N.º 1609/19.4T8AMT - Juiz 4

Exterior

Exterior

Interior



09

FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE

Exterior 

Interior 

Verba N.º V1 - Um veículo, pesado de mercadorias, marca 

IVECO modelo ML80E15HE2, com a matrícula 04-64-IA, 

ano de 1997, a gasóleo, cilindrada 5861, cor branco, 3 

lugares, com cerca de 520.000kms.

Verba N.º V2 - Um veículo, ligeiro de mercadorias, marca 

MITSUBISHI modelo CANTER FE 444, com a matrícula XL-

05-45, ano de 1991, a gasóleo, cilindrada 3298, cor 

branco, 3 lugares, com cerca de 691.000kms.

€ 1.500,00

€ 1.250,00

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

04

05
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