NEGOCIAÇÃO PARTICULAR

S I N C E

1995

Today. Tomorrow. It’s time for business.

Insolvência: Sociedade Agrícola da Herdade de Carvalhoso Lda.

RECEÇÃO DE PROPOSTAS ATÉ DIA:
01.10.2019 ÀS 23H59
LOCAL: MONTEMOR-O-NOVO
GPS: 38.793438, -8.228187
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IMÓVEL | INDÚSTRIA DE SECAGEM, DESCASQUE E BRANQUEAMENTO
DE CEREAIS | MARCAS | VEÍCULOS

APOIO AO CLIENTE:

Covilhã

Lisboa

Funchal

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

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

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

AUTORIZAÇÃO

001
emitida pela

DGAE

707 911 515

lcpremium.pt . info@lcpremium.pt
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1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vão ser colocados em venda por receção de propostas em 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 LC Premium, 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 LC Premium,
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 LC
Premium, Lda, por carta registada para Apartado 98, 6201-909 Covilhã, no prazo máximo de 3 dias úteis, sob pena de exclusão das propostas.
1.1. Aceitam-se propostas para os bens, em liquidação, constante no catálogo.
1.2. 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.
1.3. Só se aceitam propostas escritas e desde que recebidas, ou que contenham carimbo de CTT, até ao dia 01 de Outubro de 2019, assim como, as
rececionadas por e-mail até às 24horas do dia em questão, excluindo-se todas as propostas recebidas fora desse prazo;
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 real
sobre os bens, nos termos do n.º 2 do art. 164.º do CIRE.
2.2. Presume-se que os interessados inspeccionaram os bens e conhecem a 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.
2.3. À Massa Insolvente ou à LC Premium, Lda. 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 venha
a ser prejudicado por lei ou acto administrativo.
3. PAGAMENTO DO PREÇO
3.1. Com a adjudicação do imóvel, o adjudicatário pagará:
a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Sociedade Agrícola da Herdade de Carvalhoso Lda. a
título de sinal e princípio de pagamento;
b) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque emitido à ordem de LC Premium, Lda., referente aos serviços
prestados na promoção e venda do bem;
c) Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da escritura de compra e venda.
3.2. Com a adjudicação dos bens móveis/marcas, o arrematante pagará:
a) A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Sociedade Agrícola da Herdade de Carvalhoso Lda.
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 de cheque à ordem da LC Premium, Lda.
3.3. 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.
3.4. A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples desistência ou por falta de provisão do meio de pagamento apresentado,
pode determinar que:
a) A venda do adjudicatário remisso fique sem efeito;
b) Os bens voltam a ser vendidos pela forma que se considerar mais conveniente;
c) O adjudicatário remisso não volte a ser admitido a adquiri-lo novamente;
d) O adjudicatário remisso fique responsável pela diferença entre o preço pelo qual lhe fora adjudicado e o preço pelo qual forem vendido os bens,
e ainda pelas despesas a que der causa.
4. ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS
4.1. 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 adjudicatário com a antecedência mínima de 15 dias.
4.2. É ónus do adquirente a obtenção da documentação legal para o ato, cuja massa insolvente se encontra dispensada da sua obtenção e apresentação,
nos termos do art.º 164 n.º6 do CIRE e 833 n.º6 do C.P.C.
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. Após boa cobrança, o comprador fica 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 dos mesmos. Em caso de incumprimento, os bens poderão reverter a favor da Massa Insolvente, ficando
ainda o comprador responsável por eventuais danos causados.
4.6. 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.
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CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Qualquer situação de incumprimento imputável ao adjudicatário, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for, nomeadamente a título
de caução.
5.2. Se, por motivos alheios à vontade da LC Premium, Lda. 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. A LC Premium, Lda., no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:
a) Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente insuficientes;
b) Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou dinheiro;
c) Não considerar vendas não sinalizadas;
d) Interromper, cancelar ou anular o acto, desde que sejam detectadas irregularidades ou conluio entre os participantes.

OBSERVAÇÕES
- A lista fornecida está sujeita a alterações.
- As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas.

Nota: A venda será feita no conjunto: Imóvel, Bens Móveis, Marcas e Material Circulante
VISITAS
P/Marcação de Segunda a Sexta

Gestor do Processo
Pedro Lemos
pedro.lemos@lcpremium.pt
966 683 481
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FICHA DE IMÓVEL

LOTE 1
MONTEMOR-O-NOVO

REDUÇÃO
DE VALOR

Valor Mínimo:
1.500.000,00 €
Imóvel | Bens Móveis
Marcas e
Material Circulante

Descrição

Características
Localização:

Nossa Senhora do Bispo - Paço dos Dragões

Artigo Matricial Rústico

21 Secção JJ

Artigo Matricial Urbano

3396

CRP, Com. e Automóveis de Montemor-o-Novo

1158/19930330

Ano de Inscrição na Matriz Rústica

1952

Ano de Inscrição na Matriz Úrbana

1987

Valor Patrimonial Total Urbano e Rústico
Área Total

Verba N.º1 - Prédio Misto, composto de cultura arvense e um monte de habitação
de rés-do-chão e uma dependência com instalação sanitária e alpendre com
1.650,00m2, destinado a armazém e actividade industrial, tipologia/divisões:3,
sito em Paço dos Dragões, Nossa Senhora do Bispo, concelho de Montemor-o-novo,
inscrito nas matrizes prediais urbana sob o artigo 3396 da U.F.de Nossa Senhora da
Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras e rústica 21 secção JJ com 78.250m2,
Concelho de Montemor-o-Novo e descrito na Conservatória do Registo Civil, Predial,
Comercial e Automóveis de Montemor-o-Novo sob o nº 1158/19930330 da
Freguesia de Nossa Senhora do Bispo.
GPS: 38.793438, -8.228187

€ 105.959,24
78.250,00 m²
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FICHA DE BENS MÓVEIS

LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 2 - Duas secretárias em madeira, um módulo em madeira com três
gavetas, três secretárias metálicas com tampo em madeira com três gavetas, duas
cadeiras com braços em tecido azul, duas cadeiras com braços e rodas em napa
preta, uma cadeira com braços e rodas em tecido preto, um armário em madeira
com duas portas, um armário em madeira com duas prateleiras, uma estante em
madeira com cinco prateleiras, dois armários em madeira com duas portas em
vidro e duas portas em madeira, uma mesa metálica com rodas e com tampo em
madeira, uma máquina de calcular marca ELITE modelo 12P, um CPU marca LITE,
um monitor CRT marca SAMTRON, um teclado marca CITY DESK, um rato marca
CITY DESK, uma UPS marca APC, um CPU marca OCEANUS, um teclado marca
LABTEC, um rato marca MICROSOFT, um CPU marca DELL, um monitor TFT
marca LG, um teclado marca DELL, um rato marca DELL, um CPU marca DELL,
um monitor TFT marca SAMSUNG, um teclado marca DELL, um rato marca DELL,
uma impressora marca CANON modelo I-SENSYS LBP 2900, uma impressora
marca BROTHER modelo MFC-L2700DW, uma guilhotina marca SIGMA, dois ar
condicionados marca JOCEL.

Escritório

FOTOS

01

Verba n.º 3 - Uma secretária em madeira, um módulo em madeira com três
gavetas, uma cadeira com braços e rodas com estofo em napa preta, uma cadeira
sem rodas e sem braços em plástico, duas estantes em madeira com cinco
Escritório
prateleiras, três estantes em madeira com três prateleiras, uma estante em
Gabinete Gerência
madeira com quatro prateleiras, um módulo metálico com três gavetas, uma multifunções marca INFOTEC modelo 5151Z, um CPU marca DELL modelo POWER
EDGE T110II.

Verba n.º 4 - Uma mesa de reuniões com tampo em madeira, seis cadeiras com
braços com estofo em napa castanha, uma secretária de madeira em L, uma
cadeira com radas e braços com estofo em napa castanha, um módulo em madeira
com três gavetas, dois armários estante com duas portas em madeira, um armário
estante com duas portas em madeira e duas portas de vidro, uma mesa em
madeira, uma cadeira metálica com tampo em madeira, um armário em madeira
com duas portas, duas cadeira metálicas com estofo em napa preta, um bengaleiro
metálico.

Escritório
Sala Reuniões
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FICHA DE BENS MÓVEIS

LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 5 - Um frigorífico marca JOCEL, um frigorífico marca BOSCH modelo
DUOTRONIC, uma ventoinha marca JOCEL, duas cadeiras metálicas com estofo
em napa preta, uma torradeira marca UFESA, uma fritadeira marca PHILIPS, uma
máquina de água marca DELBA, uma máquina de lavar loiça marca JOCEL, uma
mesa metálica, duas cadeiras metálicas com assento em madeira, dois televisores
marca WATSON, um forno elétrico marca SOLAC, um micro-ondas marca
SAMSUNG, seis desidratadores marca DRYING GUIDE modelo PARALEX, um
armário em pvc com duas portas, cinco mesas metálicas, uma mesa metálica com
tampo em fórmica, um mufla marca TERMOCONTROL de 700º graus.

Copa

Verba n.º 6 - Uma báscula marca PONTOS modelo BA451 nº Série 28074 ano
1986 com capacidade de 60.000 Kg, um descascador de arroz de laboratório
marca SILVAS, um calibrador trinca marca SILVAS, uma mesa em madeira de
laboratório, um secador de amostras de arroz marca SILVAS máquina 370101 –
tipo SSL ano 1993, uma misturadora de cereais para laboratório, uma máquina de
determinação de proteína marca DICKEY-JONH, um aparelho para verificar
humidade de cereais marca TM.NG CHOPIN, um ventilador, dois aparelhos
humidade cereais mica, um mufla marca TERMOCONTROL de 700º graus.marca
GEONICA, S.A., um conjunto de balanças para cereais para laboratório, um
armário metálico cor cinza, uma máquina água marca DELBA, uma bancada em
inox com tampo, um descascador de maçarocas, uma mesa metálica preta, seis
cadeiras.

Casa da Báscula

FOTOS

01
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FICHA DE BENS MÓVEIS

LOTE

01

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 7 - Um lavatório inox com cuba, três estantes em PVC, um escadote
metálico, uma misturadora de cereais, uma bancada de cozinha, uma máquina de
pão marca SILVAS avariada, um forno de laboratório com exaustor marca
MEMMENT, um ar condicionado marca HAICE.e maçarocas, uma mesa metálica
preta, seis cadeiras.

Casa da Báscula
Desidratação

Verba n.º 8 - Um contentor marítimo TOLV-5873149 de 1994 com capacidade
máxima de 32.500 Kg com sistema de frio, um contentor marítimo SC4H-GS-01
S.6825II com capacidade máxima de 30.480 Kg, um contentor marítimo WHLV
214776/9 com 2,6 metros.

Exterior

Verba n.º 9 - Composta por peças e pequenas ferramentas, painel de ferramentas,
uma estante metálica, um armário metálico de cor cinza.

FOTOS

Armazém 1
Oficina

Verba n.º 10 - Uma tarara marca TRAMAGAL, um descascador de disco horizontal
1,20m marca SILVAS, um descascador de disco horizontal marca IMAD, uma
Armazém 1
máquina de separação de casca, uma mesa decimétrica marca SILVAS, um
Unidade de Descasque
conjunto de três expositores para separar cereais, um separador de cereal por
Cereais
velocidade centrífuga, uma mesa decimétrica marca SILVAS, um depósito de
produto acabado com capacidade de 20 T, sete elevadores de alimentação.
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FICHA DE BENS MÓVEIS

LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

01
Verba n.º 11 - Um tegão com capacidade de 30T, uma tarara pré-limpeza, sete
silos de 25T/cada com controlo de temperatura, dois silos de 400T/cada com
controlo de temperatura, um secador vertical com queimador de grãos com oito
ventiladores com analisador de humidade, um secador horizontal marca SCOLARI
Unidade de secagem
com pré-secagem com queimador a gás e ventilador com análise de humidade, um
Arroz ou Milho
silo de arrefecimento de 10T, uma tarara de 25T marca SILVAS, seis ventiladores
para silos, trinta senfins para todo o sistema, dez elevadores, sistema de aspiração
de poeiras e casca com quatro ventiladores de aspiração, um automático para
comando da unidade de secagem.

Verba n.º 12 - Quatro tulhas em alvenaria com capacidade 120T/cada, dois
sistemas de armazenagem com módulos metálicos amovíveis com capacidade de
600T/cada, um sistema de armazenagem com módulos metálicos amovíveis com
capacidade de 400T, uma unidade para embalamento, um ventilador portátil
marca ILG, uma granuladora de rações com quadro elétrico, conjunto de senfins
portáteis com duas unidades com 5 cv de potência e uma com 3 cv de potência,
uma máquina de partir milho, uma tarara, um depósito, uma balança decimal
1000 Kg, três elevadores, dois depósitos de enchimento marca BIG BAGS, um
elevador desmontado, uma tarara para limpeza de cereais marca MLS, dois
misturadores verticais.

Armazém 2

Verba n.º 13 - Um ventilador portátil com 5 cv, um moinho de martelos de 35 cv,
um moinho portátil, uma balança decimal, um carrocel para máquina de embalar
arroz, uma unidade de embalamento semiautomático, um atomizador de 1000L
Armazém 2
Unidade composta por: Um comando elétrico, uma tarara limpeza, dois
Unidade de descasque
descascadores de rolos marca SILVAS, um descascador horizontal marca SILVAS,
de Arroz
uma máquina de casca, duas mesas decimétricas, um separador centrífugo, um
conjunto de peneiros interiores, nove elevadores, conjunto de senfins, três silos
ventilados de 80T/cada.
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FICHA DE BENS MÓVEIS

LOTE

01

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 14 - Dois aspiradores industriais, um separador de velocidade centrífuga,
estruturas marca BIG BAGS, uma máquina de varrer, um embalador de sacos, um
compressor marca MARK modelo MAS 7.5 Kw e 10 Bar com depósito marca
RUBETE do ano 2004 com extrator de humidade.

Armazém 2

Verba n.º 15 - Uma câmara de desidratação marca MATRIX, uma estufa.

Armazém 3

FOTOS

Verba n.º 16 - Uma máquina de retirar pedra marca SILVAS, cinco branqueadores
verticais marca SILVAS, uma tarara, um conjunto de triudes, uma polidora Armazém 3 - Unidade
horizontal água, uma selectora de cor avariada, uma selectora de cor para feijão,
Branqueamento
de Arroz
onze elevadores, vários depósitos, dois transformadores de tela, um conjunto de
aspiração.

Verba n.º 17 - Três depósitos, um ensacador de 25Kg, um ensaque marca BIG
BAGS, duas embaladoras de filme para atmosfera controlada, conjunto de mesas,
estantes metálicas e em PVC, uma coladora de sacos, uma balança, dois moinhos
de pedra para experiências, uma misturadora inox.

Armazém 3
Embalamento e
Saída
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FICHA DE BENS MÓVEIS

LOTE

01

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 18 - Um moinho de mó de pedra horizontal, um ciclone, uma planxistir,
uma betoneira, um senfim, uma estante metálica, um peneiro horizontal, uma
misturadora vertical.

Armazém 3
Fábrica Farinha

Verba n.º 19 - Dois silos aéreos para casca de arroz e aveia com respetivo tubagem
e acessórios, dois elevadores, um moinho de 75Cv marca PERUZZI modelo
T1600, três senfins, um moinho de facas, seis ciclones, um tapete, dois senfins,
catorze depósitos em PVC.

Exterior - Traseiras
Aspiração e Sub
Produtos

FOTOS

Verba n.º 20 - Uma balança decimal, um porta-paletes, dois depósitos em PVC
com capacidade 1000L, um moinho 75 Cv, três elevadores, uma granuladora 75
Armazém - Traseiras
Cv, uma misturadora vertical com depósito entrada e saída, duas passadeiras, um
Fabrica Rações
arrefecedor, um ciclone, uma migalhadora, uma ensacadora automática, um
senfim com quadro elétrico e acessórios, conjunto de ferramentas.

Verba n.º 21 - Um tegão de 25T, dois elevadores, um secador de milho marca
SCOLARI com ventilação e queimador a gás com respetivo quadro elétrico e
aspiração de vapores, três senfins, um silo de 800T, um silo de 350T, um silo de
650T com senfins de extração e saída para ventilador.

Exterior - Secagem
e Armazenagem
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FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE

LOTE

01

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 22 - Um reboque agrícola marca GALUCHO matrícula L-56261, um
reboque para veículo.

Exterior

Verba n.º 23 - Um Manitou MLT 526 com 3731 horas com garfos e balde.

Interior

Verba n.º 24 - Um Manitou MLT 626 com 10924 horas com garfos e balde.

Interior

Verba n.º 25 - Um empilhador marca TOYOTA modelo 25 a diesel com 16872
horas.

Interior

Verba n.º 26 - Veículo ligeiro de passageiros, marca MERCEDES-BENZ, modelo
200D, com a matrícula HI-06-17, a gasóleo, 5 lugares, cor branco com 675.532
Kms.

Interior

Verba n.º 27 - Veículo ligeiro de passageiros, marca RENAULT, modelo 4L, com a
matrícula CQ-93-30, a gasolina, 5 lugares, cor branco com 190.347 Kms.

Exterior

FOTOS
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FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE | MARCAS

LOTE

01

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 28 - Veículo ligeiro de mercadorias, marca VOLKSWAGEN, modelo
CRAFTER, com a matrícula 32-DD-39, do ano de 2007, cilindrada 2461, a
gasóleo, 3 lugares, cor branco, sem motor.

Exterior

Verba n.º 29 - Tractor marca FORD modelo 4000.

Interior

Verba n.º 30 - Marca Nacional nº 392592, “Herdade de Carvalhoso”,
Classificação de Nice: 29 30 31,Tipo de Sinal: Verbal.

FOTOS

HERDADE
DE
CARVALHOSO

Verba n.º 31 - Marca Nacional nº 447850, “Gouchi”, Classificação de Nice: 30
,Tipo de Sinal: Misto.
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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APOIO AO CLIENTE:

Covilhã

Lisboa

Funchal

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

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

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

AUTORIZAÇÃO

001
emitida pela

DGAE

707 911 515

lcpremium.pt . info@lcpremium.pt

