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Today. Tomorrow. It’s time for business.

LEILÃO PRESENCIAL
DIA/HORA: 

LOCAL DO LEILÃO: 

GPS: 

30.01.2020 | 14h30

Viseu - Abraveses, Avenida Tenente 
Coronel Silva Simões lt 133,135, lj 1

40.682312, -7.921640





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

1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
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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.

1.1.  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.

      a)  A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Asluz - Equipamentos Eléctricos, Lda .

6.  DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

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.

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

b) Material Circulante vendido verba a verba;

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

       a)  A venda do arrematante remisso fique sem efeito;

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

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:

c) Outras Possíveis;

       b)  Os bens voltem a ser vendidos pela forma que se considerar mais conveniente;

       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.

3.  BENS

a) Bens Móveis vendidos num lote único;

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

       c)  O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-los novamente;

 2.1.  O Leilão irá decorrer da seguinte forma:

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.

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

5.  LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS

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

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.

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

       b)  Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou dinheiro;
       c)  Não considerar vendas não sinalizadas;

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  de Comércio de Viseu ou o competente.Tribunal Judicial da Comarca de Viseu, Juízo

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

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 4.2.

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
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VISITAS

No próprio dia das 10h às 12h30

Alfredo Calado

a.calado@lcpremium.pt

916 692 320

Gestor do Processo

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

IV - Serão entregues brochuras ilustradas no acto da inscrição.

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.

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

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

VI - As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas

NOTAS
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Verba n.º 1 - Um lote de estantes em dexion com aparelhagem LE GRAND, aparelhagem EFAPEL, abraçadeiras JSL, 

aparelhagem GE, disjuntores HAGEN, disjuntores LE MAG, lâmpadas fluorescentes tubulares OSRAM, lâmpadas de led 

tubulares, quadros elétricos HAGER, videoporteiro TU-PHONE, quadros elétricos JSL, tomadas CEE, armaduras de 

emergência, fusíveis, terminais, antenas TV UHF, interruptores de boia, ligadores VIKING, ligadores WAGO, várias 

armaduras de iluminação, uniões PVC, boquilhas, material TV TELEVÉS, diversos de acessórios para canalização, tubos 

PVC, calhas técnicas EFAPEL, tubo VD de vários tamanhos, antenas UHF, tubos isogris, tubo anelado, tubo anelado 

duplo, diversos candeeiros de jardim, bobines de cabo vx, cabo coaxial e cabos elétricos.
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FICHA DE BENS MÓVEIS

01

VALOR BASEDESCRIÇÃOLOTE

€ 1.750,00
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Um veículo ligeiro mercadorias, marca RENAULT, 

modelo MEGANE, a diesel, com a matrícula 62-05-

PG, do ano 2000, 2 lugares, cilindrada 1870, cor 

branco, com cerca de 400.000km.

Um veículo ligeiro mercadorias, marca PEUGEOT, 

modelo PARTNER, a diesel, com a matrícula 72-DT-

38, do ano 2007, 2 lugares, cilindrada 1560, cor 

branco.

Um veículo ligeiro mercadorias, marca NISSAN, 

modelo ALMERA VAN, a diesel, com a matrícula 77-

29-SR, do ano 2001, 2 lugares, cilindrada 2184, cor 

preto, com 299.229kms.

02

03

04

VALOR BASE

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

VERBA

VERBA

VERBA

€ 850,00

€ 1.250,00

€ 1.200,00

MATERIAL CIRCULANTE

Exterior

Exterior

Exterior
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ANOTAÇÕES
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