
Lote / 02

 Valor Mínimo

19.256,00 €

Área Total: 2.000,00 M²
CRP Idanha a Nova sob o N.º 1526 | Freguesia Idanha-a-Nova

1) Os interessados deverão apresentar as suas propostas, através de subscrito fechado 
contendo no envelope a identificação de “Proposta de Insolvência de Bruno Alexandre 
da Silva Rafael”, entregues em mão, na Rua de S. Sebastião, 1 em Castelo Branco, 
impreterivelmente até as 14h30 do dia 28.09.2018, 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 28/09/2018 às 14h30, na Rua de 
S. Sebastião, 1 em Castelo Branco, podendo estar presentes todos os proponentes, 
não sendo impeditivo à concretização do acto da venda a ausência de algum deles.

5) Juntamente com a proposta deverá ser enviado um cheque caução, no valor 
correspondente a 5% do valor anunciado à ordem da  sob pena LC Premium, Lda.
de exclusão da proposta.

6) A venda está isenta de IVA, ao abrigo disposto no n.º 4 do artigo 3º do CIVA.

7) 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.

8) No acto da adjudicação é ainda obrigatório o pagamento à massa insolvente para o 
Lote N.º1 - 20% do valor proposto para o Alvará N.º 2940, Estabelecimento 
Comercial de Farmácia denominado ‘Farmácia Leal Mendes’, direito ao trespasse e 
arrendamento do imóvel sito na Rua S. Sebastião N.º 1 em Castelo Branco e 
respectivo Recheio de Farmácia e para o Lote N.º 2 - 20% do valor proposto para o 
Imóvel Lote de Terreno para construção, como sinal e início de pagamento, bem 
como 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor à LC Premium, 
Lda., referente aos serviços prestados na promoção e venda dos bens, ficando os 
restantes 80% de ser liquidados na realização da Escritura de Compra e Venda.

DIREITO AO TRESPASSE E ARRENDAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO ‘FARMÁCIA LEAL MENDES’

ALVARÁ N.º 2940 | RECHEIO DE FARMÁCIA | LOTE DE TERRENO P/ CONSTRUÇÃO 

‘’Por determinação da Exma. Administradora de Insolvência, vão ser colocados em venda por Carta Fechada, os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

CARTA

FECHADA
707 911 515

lcpremium.pt . info@lcpremium.pt

APOIO AO CLIENTE:

Receção Propostas

Abertura/Divulgação

dia 28.09.2018

28.09.2018 às 14h30
Gestor: A. Calado - 916 692 320

Comarca de Lisboa Oeste - Inst. Central | Proc. N.º 5762/14.5T8SNT | Sec. Comércio - J1

Insolvência: Bruno Alexandre da Silva Rafael

Locais : Castelo Branco - Rua de S. Sebastião, 1 | Idanha a Nova - Sitio do Chafariz da Estrada  

1995
S I N C E

GPS: 39.825305, -7.492461

Condições Gerais da Venda 

REGULAMENTO, CONDIÇÕES DA VENDA E CATÁLOGO DISPONÍVEIS EM LCPREMIUM.PT

Covilhã 
Transversal do Sítio do Espertim, Ap. 98

Centro Cívico, 6201-909

Lisboa 

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

Funchal 

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

001
emitida pela

DGAE

AUTORIZAÇÃOSOMOS SOCIAIS:

Visitas/Marcação Seg. a Sex.

L1 /
 Valor M

ínim
o

€ 912.000,00

Idanha a NovaIdanha a Nova

826,70 €

Arrendado
por:

Local de Abertura de Propostas : Castelo Branco - Rua de S. Sebastião, 1
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