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OPORTUNIDADE
DENEGÓCIO

NEGOCIAÇÃO PARTICULAR
RECEÇÃO DE PROPOSTAS ATÉ DIA 25.01.2022

POMBAL
Pelariga, Fontinha
GPS: 39.949464, -8.628838

ARMAZÉM COM LOGRADOURO | HABITAÇÃO T5
Gestor do Processo: Alfredo Calado 916 692 320 | a.calado@lcpremium.pt
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
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 e
a.calado@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.
2. Aceitam-se propostas para os bens, em liquidação, constante no
catálogo.
3. 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.
4. Só se aceitam propostas escritas e desde que recebidas, ou que
contenham carimbo de CTT, até ao dia 25 de Janeiro de 2022, assim
como, as rececionadas por e-mail até às 24horas do dia em questão,
excluindo-se todas as propostas recebidas fora desse prazo;
5. Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram,
livres de ónus ou encargos.
6. Presume-se que os interessados inspeccionaram os bens 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.
7. À LC Premium, Lda. não poderão ser assacadas quaisquer
responsabilidades por descrições incorrectas no folheto que possam
induzir em erro,designadamente, eventuais divergências entre a(s)
área(s) do(s) imóveis que se encontra(m) averbada(s) na matriz e no
registo predial e a(s) respetiva(s) área(s) real(ais), 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.
8. No acto da adjudicação é ainda obrigatório o pagamento de 20% do
valor proposto para os imóveis, como sinal e início de pagamento,
cheque passado à ordem da LC Premium, Lda., cando os restantes
80% de ser liquidados na realização da Escritura de Compra e Venda.
09. A escritura pública dos imóveis será efetuada 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 arrematante com a
antecedência mínima de 15 dias.
10. É ónus do adquirente a obtenção da documentação legal para o ato.
11.O arrematante obriga-se a, logo que lhe sejam solicitados, fornecer
todos os elementos necessários à realização dos atos de transmissão,
nomeadamente os documentos comprovativos da liquidação do
Imposto de Selo e IMT e emissão de Certidão permanente atualizada
do(s) imóvel(is) adjudicados se a eles houver lugar.
12. É da responsabilidade do promitente-comprador todos os custos
inerentes à compra, nomeadamente o pagamento de escritura e
registos.
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13. O registo de oferta ou proposta, consideram-se válidos pelo período de
45 dias, apenas e só na presente diligência de venda.
14. Se a adjudicação/venda vier a ser anulada, dada sem efeito ou
declarada nula por quem de direito, todas as quantias entregues à LC
Premium, Lda. serão devolvidas em singelo ao arrematante, não
podendo este último reclamar daquela qualquer compensação ou
indemnização, seja a que título for.

Visitas/Marcação via email/sms
Gestor do Processo
Alfredo Calado
a.calado@lcpremium.pt
916 692 320
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LOTE 01
VALOR MÍNIMO

€ 550.000,00
POMBAL

ARMAZÉM COM LOGRADOURO
Local: Pelariga, Fontinha
GPS: 39.949464, -8.628838
Armazém Junto à IC2
Afetação: Armazéns e atividade
industrial.

CASA DE HABITAÇÃO T5
Local: Pelariga, Fontinha
GPS: 39.949464, -8.628838

Área Total art.º 2184:
8.640,00 m²
Área Total art.º rústico 67:
4.720,00 m²

Área Bruta Privativa:
3.214,02 m²

Área Total:
13.542,00 m²

Área Total art.º 393:
182,00 m²
Área Bruta Privativa:
123,99 m²

Afetação: Casa de habitação, construída de pedra, tijolo e cal, com 3
divisões no r/c e 5 no 1.º andar, com uma dependência, duas divisões
do r/c são destinadas para comércio, industria de vinhos e mercearia.
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

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

APOIO AO CLIENTE:

AUTORIZAÇÃO
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