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”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vão ser colocados em venda por Leilão Eletrónico os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
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Gestor do Processo

1.7. Para poder licitar e reduzir o risco de fraude, o controlador de dados, deve-lhe 
pedir que nos forneça informações pessoais. Ao autorizar e aceitar os termos 
desta Política de Privacidade, o utilizador autoriza expressamente e aceita que 
os seus dados sejam processados de acordo com as regras aqui 
estabelecidas. Esta Política de Privacidade identica as informações que 
recolhemos e de que forma as utilizamos. A  leva muito a LC Premium, Lda.
sério o processamento dos seus dados pessoais e utilizará os seus dados 
apenas em conformidade com os termos desta Política de Privacidade. Para 
efeitos desta Política de Privacidade, o termo "dados" ou "informações" 
signica que quaisquer dados ou informações condenciais e/ou de 
identicação pessoal ou outros dados ou informações relacionados com 
utilizadores dos nossos serviços não serão divulgados.

1.9. Vamos utilizar as informações prestadas na nossa plataforma do seguinte 
modo:

1.4. O utilizador não pode ter o login feito em mais do que um dispositivo em 
simultâneo.

1.11. A lista fornecida está sujeita a alterações.

1.2. Para participar no leilão é obrigatório o pagamento de uma caução sempre 
que solicitado, bem como o preenchimento dos campos pedidos no site.

1.8. Os seus dados pessoais não serão vendidos nem alugados a terceiros para 
efeitos de marketing sem o seu consentimento explícito.

    b) Vericar a sua identidade durante os processos de registo da conta e de 
restabelecimento da palavra-passe;

1.5. LC Premium, Lda. A  não se responsabiliza na eventualidade do browser do 
utilizador não efetuar automaticamente a atualização.

1.1. O Leilão é público, sem prejuízo no ponto 1.2 do presente regulamento.

1.6. A  recomenda a utilização do Google Chrome como LC Premium, Lda.
browser predenido.

      e) Proporcionar-lhe serviços de apoio ao cliente;

     c) Gerir riscos ou detetar, prevenir e/ou remediar fraudes ou outras atividades 
potencialmente ilegais ou proibidas;

1.10. Autorização N.º 3889/2016 emitida pela Comissão Nacional de Proteção 
de Dados; 

       a) As fotograas constantes no catálogo são meramente ilustrativas.

1.3. Os interessados deverão efetuar previamente o registo na plataforma sendo o 
processo através do qual qualquer pessoa, singular ou  coletiva, se pode 
inscrever no website e participar na apresentação de licitações, de acordo 
com as condições aplicáveis; o registo constitui requisito prévio à 
participação.

     d) Detetar, prevenir ou remediar o incumprimento de políticas ou de contratos 
de utilizador aplicáveis;

      f) Gerir e proteger a nossa infraestrutura informática;

2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO

      a) Processar transações caso não cumpra com as condições de venda;

2.1.  O Leilão iniciar-se-á pela venda dos bens móveis.

2.2. As propostas/licitações serão registadas em caixa própria protegida.

2.3. O fecho do leilão é controlado automaticamente pelo sistema tendo por 
referência a hora do servidor onde está instalada a plataforma   lcpremium.pt
O leilão terminará à hora denida se nos 30 segundos anteriores ao fecho 
previsto não forem efetuadas novas propostas/licitações; caso contrário, a 
hora de fecho será incrementada automaticamente e o leilão terminará 
quando se veriquem 30 segundos sem novas propostas/licitações.

2.5. O(s) registo(s) de oferta ou proposta(s), consideram-se válidos pelo período 
de 45 dias, apenas e só na presente diligência de venda.

2.4. Se forem detetadas irregularidades na licitações, as ofertas poderão ser 
desconsideradas.

3. BENS

3.1 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.

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 
do prédio ou a licenciamento, possam ocorrer futuramente e que venha a ser 
prejudicado por lei ou acto administrativo.

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. PAGAMENTO DO PREÇO

4.1. Com a arrematação dos bens móveis, o arrematante pagará:
     a  ) A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem de 

Massa Insolvente de Sonicel - Acessórios e Sobressalentes, S.A.
     b) IVA à taxa legal sobre os bens vendidos, através de cheque emitido à ordem 

do IGCP, E.P.E.(sem data);

6.7. As presentes condições não dispensa a consulta das condições gerais do 
leilão eletrónico de leitura e aceitação obrigatória na plataforma eletrónica 
www.lcpremium.pt

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.

6.6. A participação no leilão implica a aceitação integral das presentes condições 
do regulamento, estabelecendo-se para a resolução de qualquer conito 
emergente o foro da comarca de Covilhã ou o competente.

     c) 10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de 
cheque à ordem da serviços prestados na LC Premium, Lda. referente aos 
promoção e venda dos bens;

    b) Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque 
visado ou dinheiro;

      dias, apenas e só na presente diligência de venda. 

5.1. 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 poderá reverter a favor da Massa Insolvente, cando 
ainda o comprador responsável por eventuais danos causados.

       c)  Não considerar vendas não sinalizadas;

4.2. 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:

5. LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS

   a) Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados 
manifestamente insucientes;

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a 

perda dos montantes já pagos, seja a que título for.

     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.

     b) O(s) bem(ens) volte(m) a ser vendido(s) pela forma que se considerar mais 
conveniente;

      a) A venda do arrematante remisso que sem efeito;

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

     d)  Interromper, cancelar ou anular o acto, desde que sejam detectadas 
irregularidades ou conluio entre os participantes.

6.4.O registo de oferta ou proposta, consideram-se válidos pelo período de 45 

6.5. A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834.º do CPC.

   c) O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-lo(s) novamente;
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FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba N.º1 - Um armário metál ico com duas 
por tas, uma cadeira com rodas e braços em 
tecido azul, uma cadeira com rodas e braços 
em napa preta, duas cadeiras em plást ico de 
cor branca, cinco secretár ias metál icas com 
tampo em fórmica, uma cadeira com braços em 
tecido castanho, duas estantes metál icas com 
quatro prateleiras, uma mesa de reuniões com 
tampo em madeira, seis cadeiras em tecido 
castanho, uma cadeira com braços em tecido 
azul, um armário em madeira com duas por tas 
de cor rer, um armár io metá l ico com duas 
por tas de correr, quatro armários em madeira 
com duas por tas , um móve l de apo io em 
madeira, uma secretár ia metál ica com tampo 
em madeira, uma secretár ia metál ica com 
tampo em fórmica, dois armários metál icos 
com duas por tas em vidro, uma mesa redonda 
com t ampo em made i r a , uma s e c r e t á r i a 
m e t á l i c a c o m t a m p o e m m a d e i r a , d u a s 
cadei ras com braços em tecido azul , uma 
cadeira com braços e rodas em tecido azul, 
u m a c a d e i r a e m t e c i d o a z u l , u m c o f r e 
monobloco com chave, uma impressora marca 
HP mode l o OFF ICE JET PRO 6830 , d o i s 
a rmár ios com duas por tas em v idro, uma 
cade i ra com braços em tec ido preto, t rês 
armários em fórmica com duas por tas, um 
módulo metál ico com três gavetas, um cpu 
marca DI, um teclado marca GENIUS, um rato 
marca GENIUS, um co f re monobloco sem 
chave, um bengaleiro metál ico, nove módulos 
metecos com quatro gavetas, vinte estantes 
em madeira com cinco prateleiras, uma mesa 
de reuniões oval, cinco cadeiras sem rodas e 
sem braços em tecido azul, cinco secretár ias 
metál icas com tampo em fórmica, duas mesas 
de apo i o , um benga l e i r o me t á l i c o , dua s 
cadeiras com rodas e braços em tecido azul, um 
módulo metál ico com três gavetas, dois cpu 
marca ASUS, dois monitores TFT marca ASUS, 
um teclado marca GENIUS, um teclado marca 
NGS, uma estante com duas por tas de corre e 
duas p ra t e l e i r a s , uma imp res so ra ma rca 
XEROX modelo PHASER 4622, um monitor 
T F T m a r c a  A S U S ,  u m t e c l a d o  m a r c a 
MICOSOFT, um cpu marca LG, um monitor TFT 
marca DELL, um teclado marca HP, um cpu 
marca ASUS, dois armários metál icos com 
duas prateleiras, cinco armários em madeira 
com duas por tas, um armário em madeira com 
duas por tas de correr, quatro cadeiras com 
rodas em tecido castanho, cinco armários em 
madeira com duas por tas, uma secretár ia em 
madeira com módulo de três gavetas, uma 
mesa de apo i o em made i r a , um a rmá r i o 
metál ico com duas por tas em madeira, três 
cadeiras com braços em napa castanha, uma 
cade i ra com b raços em napa p re ta , uma 
cadeira com braços e com rodas em napa preta, 
um moni tor TFT marca DELL, um tec lado 
marca GENIUS, um rato marca MICROSOFT, 
um sistema de som marca TECHNICS, nove 
armários em madeira com duas por tas, uma 
secretár ia em “L” com tampo em madeira, um 
cpu marca ASUS, um monitor TFT marca ASUS, 
um teclado marca NGS, um rato marca NGS, 
u m f a x m a r c a N E O P O S T e d o i s  s o f á s 
individuais.

 
 Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio de Lisboa | Proc. N.º 10674/20.0T8LSB- Juiz 1

Escritórios
1º Andar

€ 12.000,00

VALOR BASE

Encerra dia 19.03.2021 às 17h 
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Verba N.º 2 - Três estantes metálicas com duas portas 
de correr, uma estante metálica com quatro 
prateleiras, quatro armários metálicos com duas 
portas de correr, três armários metálicos com duas 
portas, três módulos metálicos com três gavetas, 
quatro módulos em madeira com três gavetas, dois 
bengaleiros metálicos, doze cadeiras com braços e 
rodas em tecido de diversas cores, duas secretárias 
metálicas com tampo em fórmica, uma impressora 
marca XEROX modelo PHASER 7100, uma 
impressora marca HP modelo DESKJET 5550, uma 
multifunções marca PROSONIC modelo 3262I, dois 
cpu sem marca visível, um televisor marca 
PANASONIC modelo TX-L26C20E, dois teclados 
marca MICROSOFT, um teclado marca HP, dois 
monitores TFT marca HP, um monitor TFT, e um 
monitor marca ASUS.

Verba N.º 3 - Diversos armários, secretárias, módulos 

de gavetas, cadeiras de diversas cores, estantes 

metálicas, mesas em alumínio, cavaletes em madeira 

e módulos em acrílico.

Verba N.º4 - Quatro mesas metálicas com tampo em 

fórmica, duas mesas de apoio, dezasseis cadeiras em 

plástico, duas cadeiras em napa preta, duas mesas 

redondas em alumínio (pé alto), dois bancos som 

suporte para pés em alumínio, três cadeiras com 

braços em tecido azul e um armário metálico.
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Escritórios
Rés-do-chão (Sala 1)

Escritórios
Rés-do-chão (Sala 2)

Escritórios
Rés-do-chão
(Refeitório)

€ 12.000,00

Encerra dia 19.03.2021 às 17h 
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Verba N.º 5 - Diversos equipamentos eletrónicos tais 

como: Televisores LCD marca PANASONIC, sistemas 

de som marca PANASONIC, leitores de DVD Blu-Ray 

marca PANASONIC, sistemas de som Blu-Ray marca 

PANASONIC, máquinas fotográficas digitais marca 

PANASONIC, leitores de DVD, lanternas de diversos 

modelos marca PANASONIC, pilhas alcalinas marca 

PANASONIC, cabos, transformadores, comando tv, 

bolsas para máquinas fotográficas, carregadores, 

bolsas para DVD, filtros de água, leitores portáteis de 

cassetes, auscultadores, cassetes VHS e DVD`s.

Verba N.º 6 - Duas secretárias metálicas com tampo 

em madeira, três secretárias metálicas com tampo em 

fórmica, três cadeiras e diversos cpu`s, monitores, 

teclados ratos, impressoras, computadores portáteis, 

telefones, pistolas de leituras ótica, bastidores, cabos, 

switchs, transformadores, toners, discos rígidos e ups.

Verba N.º 7 - Um servidor marca IBM modelo 9406, 

um servidor marca IBM modelo AS/400 E Series com 

monitor e teclado, um servidor marca IBM modelo 

@SERVER, três bastidores marca LEGRAND com 

réguas e switchs, um bartidor marca HP com réguas e 

switchs, um expositor com três auto-rádios marca 

PANASONIC, um servidor marca IBM modelo 

NETFINITY 5000, uma UPS marca APC modelo 

SILCON 60 KW e diversos cabos de ligação, réguas, 

cd`s, baterias de 12 volts, rádios leitores de cassetes, 

cadeiras plásticas e uma mesa metálica.
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Sala Informática
Rés-do-chão 

Sala Servidores
Rés-do-chão  

Escritórios
Rés-do-chão (Sala 3)

€ 12.000,00
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Verba N.º 8 - Três secretárias metálicas em “L” com 

tampo em fórmica, uma mesa com tampo em 

madeira, três módulos metálicos com três gavetas, 

quatro cadeiras, dois monitores TFT marca LG modelo 

FLATRON, um teclado marca GENIUS, um rato marca 

GENIUS, um cpu marca ASUS, um monitor TFT 

marca HP modelo L1906, um teclado marca HP, uma 

impressora marca XEROX modelo PHASER 4622, 

dois balcões corridos com tampo em fórmica, 

expositores metálicos, um expositor em vidro, uma 

multifunções marca PANASONIC modelo DP-1820P, 

um armário metálico com duas portas, duas 

secretárias metálicas com tampo em madeira, uma 

mesa redonda com tampo em madeira, três cadeiras 

com braços em tecido azul, duas cadeiras com braços 

e rodas em tecido azul, três armários metálicos com 

duas portas de correr, um módulo metálico com três 

gavetas, um módulo em madeira com três gavetas, um 

bengaleiro, um banco com três lugares, uma bancada 

de trabalho com tampo em fórmica, uma bancada de 

trabalho em ferro e diversas peças em ferro, 

secretárias metálicas, módulos metálicos, armários, 

expositores, cadeiras, estantes metálicas e perfis em 

alumínio.

Verba N.º 9 - Secretárias, armários metálicos, 

estantes, cadeiras, bancadas de trabalho, monitores, 

cpu`s, teclados, ratos, impressoras, extintores, velas, 

pneus, escadotes, perfis em alumínio e embalagens 

plásticas para óleo.

Verba N.º 10 - Uma envolvedora de paletes marca 

TRAPEX modelo DELTA.
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Escritórios
Rés-do-chão 

Armazém 1  

Armazém 1  

€ 12.000,00

Encerra dia 19.03.2021 às 17h 
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Verba N.º 11 - Um porta paletes com capacidade 

2500 Kgs de cor cinzento.

Verba N.º 12 - Um porta paletes com capacidade 

2500 Kgs de cor amarelo.

Verba N.º 13 - Um porta paletes com capacidade 

2200 Kgs de cor branco.

Verba N.º 14 - Garrafas de gás refrigerantes vazias, 

óleos de diversos tipos, produtos de limpeza para 

automóve is ,  expos i to res  metá l icos ,  racks 

desmontadas, bastidores industriais, peças diversas, 

estantes metálicas, módulos de três gavetas, cinco 

cacifos triplos, balastros, monitores, teclados, 

impressoras, cabos, mobiliário de escritório 

desmontado.
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Armazém 1  

Armazém 1  

Armazém 1  

Armazém 2  

Encerra dia 19.03.2021 às 17h 

€ 12.000,00
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Verba N.º 16 - Uma estação de recarga de ar 

condicionado marca TEXA modelo KONFORT 300.

Verba N.º 17 - Um macaco hidráulico com 

capacidade para 8 toneladas. 

Verba N.º 18 - Um refrigerador industrial marca 

CORECO modelo ACR-750 

Verba N.º 19 - Conjunto de batedeiras, moinhos de 

café e espremedores de citrinos.   

Verba N.º 20 - Conjunto de diversos ar condicionados 

de parede.  
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Verba N.º 15 - Uma arca frigorífica horizontal marca 

UGUR. 
Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 2  

Encerra dia 19.03.2021 às 17h 

€ 12.000,00

FICHA DE BENS MÓVEIS
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Verba N.º 23 - Uma prensa hidráulica com 

capacidade de 15 toneladas marca MAZZOLA.

Verba N.º 24 - Uma máquina de soldar marca MIZAR 

210.

Verba N.º 25 - Uma máquina de diagnóstico marca 

GUTMANN MESSTECHNIK.

Verba N.º 26 - Uma máquina de soldar marca 

TELWIN.

Verba N.º 22 - Óleos de diversas marcas para 

manutenção automóvel.
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Verba N.º 21 - Um expositor de frio, uma fiambreira e 

um dispensador de água.
Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 2  

Encerra dia 19.03.2021 às 17h 

€ 12.000,00

FICHA DE BENS MÓVEIS
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Verba N.º 29 - Embalagens plásticas para óleos, 

secretárias, estantes, produtos para manutenção 

automóvel, extintores, ar condicionados, módulos de 

três gavetas, compressores, carro de ferramentas, 

diversas peças para automóvel, expositores 

desmontados, material publicitário, bancada com 

torno, óleos diversos, parafusos, porcas, anilhas, 

ferramenta diversa, lanternas marca PANASONIC, 

auscultadores marca PANASONIC e boosters.

Verba N.º 30 - Uma máquina de soldar marca 

ELETTROCF, uma máquina de focar faróis.

Verba N.º 31 - Uma máquina de alinhamento de rodas 

marca OPTO-PLUS modelo 618 DSP.

Verba N.º 28 - Uma prensa hidráulica com 

capacidade 10 toneladas marca MEGA.
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Verba N.º 27 - Uma máquina de soldar marca MIG 

160.
Armazém 2  

Armazém 2  

Armazém 3   

Armazém 3   

Armazém 3   

Encerra dia 19.03.2021 às 17h 

€ 12.000,00

FICHA DE BENS MÓVEIS
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

Verba N.º 34 - Um aspirador de óleo com capacidade 

de 80 Lts marca KROFTOOLS.

Verba N.º 35 - Uma máquina de furar e uma grua 

hidráulica.

Verba N.º 36 - Uma prensa hidráulica 15 toneladas e 

duas prensas hidráulicas 10 toneladas.

Verba N.º 37 - Uma máquina de alinhar direção 

marca RAVAGLIOLI modelo RV TD 1700.

Verba N.º 33 - Uma grua hidráulica com capacidade 

1000 Kgs marca GRAZIA modelo GRU-1.
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Verba N.º 32 - Dois macacos de fosso. Armazém 3   

Armazém 3   

Armazém 3   

Armazém 3   

Armazém 3   

Armazém 3   

Encerra dia 19.03.2021 às 17h 

€ 12.000,00

FICHA DE BENS MÓVEIS
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€ 12.000,00

FICHA DE BENS MÓVEIS
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

Verba N.º 39 - Um porta paletes com capacidade 

2500 Kgs de cor azul.

Verba N.º 40 - Per fis em alumínio, racks 

desmontadas, bilhas de gás refrigerante vazias, 

material de exposição, secretárias, cadeiras, mesas, 

armários, balastros, material elétrico, pilhas alcalinas 

diversas, baterias, iluminárias, ar condicionados e 

expositor de frio vertical desmontado.

Verba N.º 41 - Dois contentores marítimos.
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VALOR BASE

Verba N.º 38 - Uma plataforma de elevação de carga 

marca TRANSPORTEL modelo SLA-10 com 

capacidade de 450 Kgs.
Armazém 3   

Armazém 3   

Armazém 4

Exterior   
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Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

707 911 515
lcpremium.pt . info@lcpremium.pt

APOIO AO CLIENTE:

001
emitida pela

DGAE

AUTORIZAÇÃO

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 
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