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Insolvência: Madureira & Irmão, Lda.

1995
S I N C E

inscreva-se em: lcpremium.pt

Área Total:
15.500,00 m²

Área Coberta:
2.400,00 m²

Área Descoberta:
13.100,00 m²

1) LC Premium, Lda. Os interessados deverão apresentar as suas propostas, reduzidas a escrito, à , para a morada: 
Apartado 98, 6201 - 909 Covilhã, até ao dia 10.09.2020, através de subscrito fechado contendo no envelope a 
identificação de “Insolvência de Madureira & Irmão, Lda., ou entregues em mão, no escritório sito na Rua Padre 
Américo N.º 19B, 1º Dto. em Telheiras, Lisboa, impreterivelmente até as 14h30 do dia 17.09.2020, excluindo-
se todas as propostas recebidas fora desse prazo.

2) As propostas deverão conter, sob pena de serem excluídas, os seguintes elementos: a) Identificação do 

proponente: nome ou denominação social, morada, número de contribuinte, telefone, fax e e-mail; b) 

Identificação dos bens e respectivo valor oferecido por extenso, expresso em euros; c) Indicação de que o 

proponente conhece e aceita as condições de venda.

3) As propostas serão excluídas caso algum subscrito se encontrar aberto ou revelar indícios de ter sido violado ou a 

proposta não estar devidamente identificada com os elementos do processo presentes no ponto (1).  

4) As propostas serão abertas/divulgadas no dia 17.09.2020 às 14h30, no escritório sito na Rua Padre 

Américo, N.º 19B, 1º Dto. em Telheiras, Lisboa, podendo estar presentes todos os proponentes, não sendo 

impeditivo à concretização do acto da venda a ausência de algum deles.

5) As propostas deverão ser, sob pena de serem excluídas, acompanhadas de cheque caução de 5% do valor 

anunciado, emitido à ordem da Massa Insolvente de Madureira & Irmão, Lda. que será devolvido, não sendo 

a proposta vencedora.   

7) Com a adjudicação, o adjudicatário pagará à Massa Insolvente Madureira & Irmão, Lda., 20% do valor da 

venda do imóvel, a título de sinal e princípio de pagamento, devendo o remanescente do preço ser liquidado 

no ato da realização da escritura de compra e venda.

6) Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, livres de ónus ou encargos tendo já 

sido ouvido o credor com garantia real sobre os bens, nos termos do n.º 2 do art. 164.º do CIRE.

   Os bens móveis serão pagos na integra através de cheque emitido à ordem da Massa Insolvente Madureira & 

Irmão, Lda., acrescido do respetivo IVA a taxa legal em vigor, através de cheque emitido a favor do IGCP, E.P.E. 

(sem data).

Nota: Não é permitida a cedência de posição contratual, ou seja, em caso de adjudicação, o proponente 

vencedor será o outorgante na respetiva escritura pública de compra e venda e/ou DPA.

   Aos valores de adjudicação, será acrescido o pagamento de 5% do valor da venda referente ao imóvel e 10% 

do valor de venda referente aos bens móveis, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a favor da LC Premium, 

Lda., referente aos serviços prestados na promoção e venda dos bens.

8) 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.

CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

RECEÇÃO PROPOSTAS: 10.09.2020

   ABERTURA/DIVULGAÇÃO: 17.09.2020 ÀS 14H30 

 LOCAL: Lisboa, Telheiras - Rua Padre Américo, 19B, 1º Dto.

VISITAS P/MARCAÇÃO

CARTA FECHADA

 PRÉDIO URBANO DESTINADO A COMÉRCIO E ATIVIDADE INDUSTRIAL | MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
MATERIAL INFORMÁTICO | MATÉRIA PRIMA | EQUIPAMENTOS DE INDUSTRIA TÊXTIL | VIATURAS

1ª Fase: Empresa Vendida no Conjunto (Imóvel, Bens Móveis e Material Circulante) pelo valor de 1.441.750,00€.
2ª Fase: Caso se fruste a venda no conjunto poderão ser consideradas propostas para os bens em separado (Imóvel, Bens Móveis e Material Circulante). 

‘’Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vão ser colocados em venda por receção de propostas em Carta Fechada, os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

VALOR BASE: 1.500,00€ VALOR BASE: 2.000,00€ VALOR BASE: 1.000,00€ 

Guimarães, Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos

GPS: 41.4657700, -8.3471800  VALOR MÍNIMO: 1.327.300,00€
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