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NEGOCIAÇÃO PARTICULAR
RECEÇÃO DE PROPOSTAS ATÉ DIA 20.01.2022

POMBAL
Zona Industrial da Formiga
GPS: 39.923903, -8.635723
Visitas P/Marcação via email/sms

COMPLEXO INDUSTRIAL DESTINADO A ARMAZÉNS E ATIVIDADE INDUSTRIAL | 3/16 AVOS SOBRE O
TERRENO P/CONSTRUÇÃO | MAQUINARIA PARA A INDÚSTRIA DE RECAUCHUTAGEM | VEÍCULOS
Insolvência: Empobor - Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda.
Tribunal Judicial da Comarca de Leiria - Juízo de Comércio de Leiria | Proc. N.º 3601/17.4T8LRA - Juiz 1
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CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vão ser colocados em venda por Negociação Particular os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

1. As propostas deverão ser dirigidas por:
a) Carta registada com aviso de receção à LC Premium, Lda., com sede no
Apartado 98, 6201-909 Covilhã, juntamente com um cheque caução, no
valor de 5% do valor anunciado à ordem da Massa Insolvente de Empobor Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda., sob pena de exclusão das
propostas.
b) Através de e-mail para o info@lcpremium.pt, seguido do envio do
cheque caução, no valor de 5% do valor anunciado à ordem da Massa
Insolvente de Empobor - Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda., por
carta registada para o Apartado 98, 6201-909 Covilhã, no prazo máximo
de 3 dias úteis, sob pena de exclusão das propostas.
c) Se efetuar a proposta através do site www.lcpremium.pt deverá enviar um
cheque de caução no valor de 5% do valor anunciado à ordem da Massa
Insolvente de Empobor - Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda., por
carta registada para Apartado 98, 6201-909 Covilhã, no prazo máximo de
3 dias úteis, sob pena de exclusão das propostas.
1.2. Aceitam-se propostas para os bens, em liquidação, constante no catálogo.
1.3. As propostas deverão conter os seguintes elementos: nome ou
denominação social do proponente, morada, n.º contribuinte, telefone, fax,
identificação do processo, dos bens e respetivo valor oferecido.
1.4. Só se aceitam propostas escritas e desde que recebidas, ou que
contenham carimbo de CTT, até ao dia 20 de Janeiro de 2022, assim como,
as rececionadas por e-mail até às 24horas do dia em questão, excluindo-se
todas as propostas recebidas fora desse prazo;

3.3. 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 que sem efeito;
b) O(s) bem(ens) volte(m) a ser vendido(s) pela forma que se considerar mais
conveniente;
c) O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-lo(s) novamente;
d) O arrematante remisso que responsável pela diferença entre o preço pelo
qual arrematou e o preço pelo qual for vendido o lote ou bens e ainda pelas
despesas a que der causa.
4. ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS
4.1. A escritura pública dos imóveis 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 noticar ao adjudicatário com a antecedência mínima de
15 dias.
4.2. O adjudicatário 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.
4.3. 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.
4.4. Após boa cobrança, o comprador ca responsável pelo levantamento dos
bens móveis, em data(s) e hora(s) a combinar com a LC Premium,Lda.
assumindo o risco pela perda ou deterioração do mesmo. Em caso de
incumprimento, os bens poderão reverter a favor da Massa Insolvente,
cando ainda o comprador responsável por eventuais danos causados.

2. BENS
2.1 Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram,
livres de ónus ou encargos, tendo já sido ouvidos os credores com garantia 4.5. Os registos de aquisição das viaturas, serão obrigatoriamente efetuados pelos
serviços da encarregada da venda, de acordo com o procedimento
real sobre os bens, nos termos do n.º 2 do art. 164.º do CIRE.
implementado, com todos os custos a suportar pelo adquirente.
2.2 Presume-se que os interessados inspeccionaram os bens e conhecem as suas
características, declinando-se qualquer responsabilidade pelo seu estado de 5. DISPOSIÇÕES FINAIS
conservação ou funcionamento, assim como qualquer descrição incorrecta da 5.1. Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a
perda dos montantes já pagos, seja a que título for.
informação constante do folheto e que possa induzir em erro.
2.3 À Massa Insolvente ou à LC Premium, Lda. não poderão ser assacadas 5.2. Se a adjudicação/venda vier a ser anulada, dada sem efeito ou declarada nula
por quem de direito, todas as quantias entregues à Massa Insolvente serão
quaisquer responsabilidades por descrições incorrectas no folheto que possam
devolvidas em singelo ao arrematante, não podendo este último reclamar
induzir em erro,designadamente, eventuais divergências entre a(s) área(s)
daquela qualquer compensação ou indemnização, seja a que título for.
do(s) imóveis que se encontra(m) averbada(s) na matriz e no registo predial e
a(s) respetiva(s) área(s) real(ais), assim como alterações que, relativamente à 5.2.1. O direito da LC Premium, Lda. à remuneração estabelecida supra nas
situação jurídica do prédio ou a licenciamento, possam ocorrer futuramente e
alíneas b) e c) do ponto 3.1. e 3.2. não é afastado, ainda que a
que venha a ser prejudicado por lei ou acto administrativo.
adjudicação/venda venha a ser anulada, dada sem efeito ou declarada nula
por quem de direito, salvo se a LC Premium, Lda. tiver culposamente
3. PAGAMENTO DO PREÇO
contribuído para o vício que lhes deu causa ou pudesse razoavelmente ter
3.1. Com a adjudicação dos imóveis, o adjudicatário pagará:
conhecimento do mesmo.
a) 20% do valor da venda através de cheque emitido à ordem de Massa 5.3. A LC Premium, Lda., no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados
Insolvente de Empobor - Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda., a título
na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:
de sinal e princípio de pagamento;
a) Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados
b) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de
manifestamente insucientes;
cheque emitido à ordem de LC Premium, Lda. , referente aos serviços
b) Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque
prestados na promoção e venda dos bens;
visado ou dinheiro;
c) Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da
c) Não considerar vendas não sinalizadas;
realização da escritura de compra e venda.
d) Interromper, cancelar ou anular o acto, desde que sejam detectadas
3.2. Com a arrematação dos bens móveis, o arrematante pagará:
irregularidades ou conluio entre os participantes.
a) A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da 5.4. Para a resolução de qualquer conito emergente é designado o Tribunal
Massa Insolvente de Empobor - Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda.
Judicial da Comarca de Leiria, Juízo de Comércio de Leiria ou o competente.
b) IVA à taxa legal sobre os bens vendidos, através de cheque emitido à
ordem do IGCP, E.P.E.(sem data);
c)10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através OBSERVAÇÕES/NOTAS
de cheque à ordem da LC Premium, Lda. referente aos serviços - A lista fornecida está sujeita a alterações.
- As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas.
prestados na promoção e venda dos bens.
- O promitente comprador terá que remover os bens na sua totalidade.
Notas:
- Será dada preferência às propostas efetuadas para a globalidade
do Lote N.º 2.
- Serão consideradas/aceites propostas iguais ou superiores a 85%
do valor base de venda.

Gestor do processo
Alfredo Calado
a.calado@lcpremium.pt
916 692 320
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LOTE 02

BENS MÓVEIS
E MATERIAL
CIRCULANTE
VENDIDOS NO
CONJUNTO

VALOR BASE

€ 709.537,50
POMBAL
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LOTE 03
VALOR BASE

€ 1.553.161,14
POMBAL

Empobor

DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃO

FICHA TÉCNICA
- COMPLEXO INDUSTRIAL DESTINADO A ARMAZÉNS E ATIVIDADE INDUSTRIAL
Localização:

Pombal - Zona Industrial da Formiga

Artigo Matricial Urbano:
CRP de Pombal:
Anos de Inscrição na Matriz:
Valor Patrimonial determinado no ano 2019:

n.º 4960
16090/20020701
1976

GPS: 39.923903, -8.635723

€ 1.827.248,40

Área Total:

24.210,00 m²

Área Coberta:

8.570,00 m²

Área Descoberta:

Verba nº 1 - Prédio Urbano, composto de Complexo Industrial de Rés-do-Chão e
logradouro, destinado a armazéns e actividade, com a área total de
24.210,00m2, correspondendo 15.640,00m2 a superfície descoberta e
8.570,00m2 de superfície coberta, tipologia/divisões: 17, sito em Formiga,
freguesia e concelho de Pombal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº
4960 da referida freguesia e descrito na Conservatória do Registo Predial do
Pombal sob o nº 16090 - Pombal, com o valor patrimonial determinado no ano
de 2019 de  1.827.248,40.

15.640,00 m²
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LOTE 04
VALOR BASE

€ 48.707,96
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃO

FICHA TÉCNICA
- 3/16 AVOS SOBRE O TERRENO PARA CONSTRUÇÃO
Localização:

Figueiró dos Vinhos - Vale de Figueiró

Artigo Matricial Urbano:
CRP de Figueiró dos Vinhos:
Ano de Inscrição na Matriz:
Valor Patrimonial determinado no ano 2020:

Área Total:

n.º 2910
6128/20060223

Verba nº 2 – 3/16 avos, do Prédio Urbano, correspondente a parcela de terreno
destinada a construção urbana, com a área total de 7.944,00m2, sito em Vale de
Figueiró, freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo nº 2910 da União das Freguesias de Figueiró dos Vinhos e
Bairradas e descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos
sob o nº 6128 – Figueiró dos Vinhos, com o valor patrimonial determinado no ano
de 2020 de  305.618,57, valor patrimonial correspondente a 3/16 é
57.303,48.

1997
€ 305.618,57

7.944,00 m²
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

07

Verba N.º 28 – Um misturador marca COMERIO ERCOLE
752 tangencial, 75 litros, um moinho de 1.5 metros marca
METALURGICA BENFICA, um BATCH-OFF VMI, balança,
passadeira à entrada do misturador uma plataforma de
suporte do misturador.

Sala de Mistura
Linha 3

€ 700.230,00

Verba N.º 29 – Um misturador tangencial marca FARREL
180 litros, um moinho de 2 metros marca METALURGICA
DE BENFICA, um moinho de 1.5m marca METALURGICA
DE BENFICA e um Batch-off marca VMI EPE HOLLAND
modelo DPHP 900 série 1B7022 com saída preparada para
placas e manta de borracha e balança capacidade max de
1500kgs.

Sala de Mistura
Linha 4
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

07

Verba N.º 30 – Um misturador INTERMIX 135 litros marca
KRUPP, um moinho de 2m com velocidade e fricção variável
com stock blender, um moinho de 1.5m com velocidade e
fricção variáveis marca METALURGICA DE BENFICA, um
batch-off marca VMI EPE HOLLAND com saídas para
fabricação de placas e folhas (separação de placas com filme
de plástico) e dois stakers para enchimento automático e
optimizado de paletes com uma tira continua de borracha
para alimentação das extrusoras.

Sala de Mistura
Linha 5

€ 700.230,00

Verba N.º 31 – Um sistema de pesagem e embalamento de
pigmentos marca KRUPP ELASTOMERTECHNIK constituído
por um conjunto de BINS com abertura automática das
portas, um conjunto de gavetas de abertura automática, duas
estações de pesagem e um filtro.

Sala de Mistura
Linha 5
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

07
Verba N.º 32 – Duas bandeiras de elevação de fardos de
borracha com sistema de vácuo da marca ERIKKILA de
125kgs.

Verba N.º 33 – Um sistema alimentação e pesagem
automáticas de negro de fumo, óxido de zinco e óleo de
processo marca MOTAN constituído por um silo de 50
toneladas de negro de fumo, duas balanças de negro de
fumo, uma linha composta por seis silos com os n.º 550,
234, CC0339, 762, 200, 204 cada um com carril e
cadernal elétrico com a capacidade de 2.000Kg do ano
2001 e sistema de pesagem e transporte de negros de fumo,
um depósito marca INACEINOX do ano de 2002 de
5.000kgs com capacidade de 100m3 com sistema de três
compressores Roots destinados a pressurizar o sistema de
transporte de negro de fumo e dois depósitos de óleo.

Sala de Mistura
Linha 5
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€ 700.230,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

07
Verba N.º 42 – Um CPU HP, um ecrã SAMSUNG, uma UPS
marca APC, um teclado LOGITCH, um rato SIEMENS, uma
impressora HP, um monitor CRT PRINCETON, um teclado
SIEMENS, um rato HP, um CPU ASUS, um teclado HP, um
ecrã CRT SIEMENS, um rato sem marca visível, uma
impressora HP, uma televisão, uma balança digital, um
projetor de acetatos, sete mesas em madeira, dezasseis
cadeiras, uma secretária em madeira com dois módulos de
gavetas, uma secretária metálica com um módulo de
gavetas, um quadro, dois bancos de correr em madeira, um
móvel metálico de duas portas e três prateleiras e um
estirador.

Gabinete de
Sala de Mistura

€ 700.230,00

Verba N.º 55 – Dois depósitos de óleo de processo.

Exterior
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

08

Verba N.º 38 – Uma máquina de fazer cola N.º 2 sem marca
visível, uma bomba para cola, uma máquina de fazer cola N.º
1 sem marca visível, uma balança RUBY com capacidade
máxima de 150Kg, uma máquina de cola em mau estado de
conservação, uma máquina de triturar borracha, uma balança
RUBY com capacidade máxima de 150Kg, um lote de barris
de cola para pré vulcanização e estantes racks.

Armazém de
Cola

09

€ 5.907,50
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

08

Verba N.º 40 – Uma serra de corte marca SUPER BROWN,
uma bancada de trabalho em ferro com torno.

Armazém

Verba N.º 41 – Um compressor AtlasCopco GA90VSD, um
depósito de ar comprimido CITERGAZ do ano 1996, um
arrefecedor marca INGERSOLLRAND modelo DES 160S do
ano 1999, uma balança marca Simão e Vaz, um carro de
limpeza de pavimento e um carregador de baterias marca
AUTOSIL.

10

€ 5.907,50
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

09
Verba N.º 58 – Um stacker TIMA com carregador.

€ 425,00

Armazém

FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

10

Verba N.º 7 – Um veículo ligeiro de passageiros, marca
BMW, modelo 320 D, cilindrada 1995, com a matrícula 86CN-58, a gasóleo do ano de 2006, cor preto, com 629181
Kms.

LOTE

DESCRIÇÃO

€ 1.700,00

Armazém

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

11

Verba N.º 8 – Um veículo ligeiro de passageiros, marca
PEUGEOT, modelo 307, cilindrada 1360, com a matrícula
57-51-VG, a gasolina do ano de 2003, cor preto

Armazém

11

€ 1.275,00
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES

13

Today. Tomorrow. It’s time for business.

Covilhã
Transversal do Sítio do Espertim, Ap. 98
Centro Cívico, 6201-909 Covilhã

Lisboa
Rua Padre Américo, N.º19 B 1ºDrt.
1600-548 Telheiras

Funchal
Avenida Arriaga n.º 50, 2º, Sala 4
9000-060 Funchal

APOIO AO CLIENTE:

AUTORIZAÇÃO

001
emitida pela

PME líder´19

DGAE

707 911 515

lcpremium.pt . info@lcpremium.pt

