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NÃO É PRECISO SER GÉNIO PARA FAZER

1995

BONS NEGÓCIOS!

LEILÃO PÚBLICO
Insolvência: Fernandes & Alves, Lda.
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DIA/HORA: 25.01.2019 ÀS 15H
LOCAL DO LEILÃO: Axis Viana Business & SPA Hotel
na Av. Capitão Gaspar de Castro
GPS: 41.702924, -8.819560

IMÓVEL | MATERIAL INFORMÁTICO E MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
MARCA NACIONAL ‘CAIS NOVO PASTELARIAS’ | DIVERSO EQUIPAMENTO DE PADARIA E PASTELARIA

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 Leilão Público os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

1.1. O Leilão é público, sem prejuízo do disposto no ponto 1.4 do presente Regulamento.
1.2. Os interessados na aquisição deverão identificar-se sempre que o representante da LC Premium, Lda o solicite.
1.3. No acto da inscrição é obrigatória a entrega de um cheque caução, no valor de  5.000,00 emitido a ordem de LC Premium, Lda. 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.
1.3.2. 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 4.3.
1.4. A LC Premium, Lda., 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
2.1. O Leilão irá decorrer da seguinte forma:
a) 1ª Fase: Empresa vendida no conjunto (Imóvel, Bens Móveis e Marca Nacional);
b) 2ª Fase: Caso se frustre a venda dos bens no conjunto, a venda será feita do seguinte modo:
b.1) Imóvel;
b.2) Bens Móveis Vendidos num lote único;
b.3) Marca Nacional;
c) Outras Possíveis;
2.2. Os lances deverão ser feitos em voz alta de forma clara e visível, de modo a que não ofereçam quaisquer dúvidas.
3. BENS
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.
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. 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 venham a ser prejudicados por lei ou acto administrativo.
4. PAGAMENTO DO PREÇO
4.1. Com a adjudicação do imóvel, o arrematante pagará:
a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Fernandes & Alves, 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.
4.2. Com a adjudicação dos bens móveis, o arrematante pagará:
a) A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Fernandes & Alves, 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.
4.3. 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:
a) A venda do arrematante remisso fique sem efeito;
b) Os bens voltem a ser vendidos pela forma que se considerar mais conveniente;
c) O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-los novamente;
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.
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CONDIÇÕES DO LEILÃO
5. ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS
5.1. 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 arrematante com a antecedência mínima de 15 dias.
5.2. O arrematante 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.
5.3. 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.
5.4. 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.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for.
6.2. 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.
6.3. 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.
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.
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 Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo, Juízo Local Cível de Viana do Castelo ou o competente.

NOTAS
I - A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834º do C.P.C.
II - As condições serão lidas em voz alta na abertura do leilão.
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.
IV - Serão entregues brochuras ilustradas no acto da inscrição.
V - Para mais informações consultar a página: www.lcpremium.pt .
VI - As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas

VALORES DE VENDA
Empresa Vendida no Conjunto (Imóvel, Bens Móveis e Marca Nacional): €

319.655,00

VISITAS
Dia 24.01.2019 das 14h às 17h e no próprio dia das 9h às 12h
Gestor do Processo

Jorge Salvado
jorge.salvado@lcpremium.pt
918 863 119
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FICHA DE IMÓVEL

VERBA 54
Valor Mínimo
€ 297.500,00
VIANA DO CASTELO
Darque, Cais Novo
Avenida do Cabedelo
GPS: 41.687194, -8.812568

Área Total
760 m²
Área Coberta
650 m²
Área Descoberta
110 m²

Descrição
Prédio urbano, correspondente a rés do chão, sótão e logradouro,
destinado a armazéns e atividade industrial, com área coberta de
650 m², área descoberta de 110 m², tipologia/divisões:6, sito em
Cais Novo, 4935-160 Viana do Castelo, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 1272 de Freguesia Darque e inscrito na
Conservatória do Registo Predial de Viana do Castelo sob o nº
1501/19980326 da Freguesia de Darque, com o valor
patrimonial de 111.810,38 determinado no ano de 2016.

Nota
Existe um contrato de arrendamento para a loja “dependente” do
imóvel, com uma renda mensal de  187,85 e cujo término
ocorrerá em 30.04.2021.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 1 - Lote composto por quatro secretárias
com tampo cinzento, cinco cadeiras em tecido
vermelho, uma cadeira com braços em tecido
vermelho, uma cadeira em tecido azul, uma mesa
redonda com tampo cinzento, um monitor marca
Philips 107 c, um teclado, um rato, um cpu, uma
impressora marca Brother DCP J 125, uma
impressora marca Oki, um monitor marca TFT marca
Samsung, um teclado, rato, cpu, uma máquina de
calcular marca Texas Instruments e um cofre
monobloco.

Escritórios
Gabinete 1

Verba n.º 2 - Um lote composto por uma secretária
com madeira, uma secretária com tampo em
madeira, uma mesa redonda com tampo em
madeira, três cadeiras em tecido vermelho, uma
cadeira em napa preta, duas cadeiras com braços em
tecido vermelho, uma cadeira com braços em tecido
azul, umaimpressora marca Canon IX 6850, um
monitor TFT marca Philips 17054, um teclado
marca Samsung, um rato, um cpu marca Asus, um
armário metálico com quatro portas, um armário em
madeira com duas portas, um ar condicionado marca
Midea.

Escritórios
Gabinete
da Gerência

Verba n.º 3 - Lote composto por duas secretárias com
tampo de madeira, uma mesa redonda com tampo
em madeira, uma secretária com tampo cinzento, um
monitor marca Philips 107 E, um teclado, um rato,
um monitor TFT Philips 17054, um teclado, um rato
marca Microsoft, um cpu, um maquina de calcular
marca Texas Instruments, uma impressora marca
Lexmark um servidor marca HP, dois ups APC e um
bastidor.

Escritórios
Gabinete 2

€ 21.155,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 4 - Lote composto por um silo marca HBTecknik n.º série FS 252528 tipo 65, capacidade
7.9T ano 2004, um silo marca HB Tecknik tipo 55
n.º de série FS153025 capacidade 5.0T ano 2005 e
dois distribuidores com balança marca HB Tecknik

Verba n.º 5 - Um cilindro marca Ferneto.

Padaria

€ 21.155,00

Verba n.º 6 - Uma máquina de fazer gelo marca
Safefrosi.

Verba n.º 7 - Um refrigerador marca Espifornos .

Verba n.º 8 - Lote composto por uma balança digital
marca Baxtran PT1 capacidade 30 kg e balança de
pratos.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 9 - Uma amassadeira marca Ferneto mod.
ATA 101 n.º de série 1 ano 2007.

Verba n.º 10 - Uma amassadeira marca Ferneto mod.
AEF 120 n.º de série 350 ano 2007.

Verba n.º 11 - Um moinho pão ralado marca Bongard
.

Padaria

€ 21.155,00

Verba n.º 12 - Uma máquina para fazer baguetes
marca Espifornos.

Verba n.º 13 - Uma divisória marca Ferneto modelo
DSF230 n. de série K 21241 ano 2011.

Verba n.º 14 - Uma divisória automática marca
Bertuetti mod. Universal 300.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 15 - Uma mini linha de automática para
corte de massa de pão marca VCR n.º de série 164
ano 2004.

Verba n.º 16 - Lote composto por um lava-loiça em
inox com bancadas, duas tendeiras, três carros de
transportes em inox, vinte e seis tabuleiros e dez
carrinhos para tabuleiros.

Padaria

€ 21.155,00

Verba n.º 17 - Uma camara frigorifica marca
Ingenieria.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 18 - Uma camara frigorifica marca
Ingenieria

Verba n.º 19 - Um forno a gás marca Sopaco com
quatro lares.

Verba n.º 20 - Um forno a gás marca Ramalhos com
três lares.

Padaria

€ 21.155,00

Verba n.º 21 - Uma estufa marca Fornotecnica .

Verba n.º 22 - Um lote composto por duas camaras
de conservação marca Frimaciel.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 23 - Lote composto por uma camara de
conservação e de frio marca Dagard Ibérica.

Padaria

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01

Verba n.º 24 - Um forno elétrico marca Revenf mod.
625.

Verba n.º 25 - Um forno a gás marca Ramalhos com
quatro lares.

Pastelaria

€ 21.155,00

Verba n.º 26 - Lote composto por duas cúpulas
extratores em inox marca Maciel.

Verba n.º 27 - Lote composto por um fogão a gás com
dois bicos, um banho de maria marca Zanussi, uma
fritadeira industrial sem marca e uma bancada em
inox.

Verba n.º 28 - Lote composto uma batedeira marca
Ferneto, uma batedeira marca Ferneto mod. BTF 060
n.º de série 327 do ano 2003.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 29 - Uma balança digital marca Eps com
capacidade 30 kg.

Verba n.º 30 - Uma divisória marca Ferneto mod.
DSF 330 n.º de série K 21439 ano 2001.

Verba n.º 31 - Um laminador marca Cewer Rondo.

Pastelaria

€ 21.155,00

Verba n.º 32 - Uma amassadeira marca Fastfer .

Verba n.º 33 - Lote composto por duas bancadas de
trabalho em inox, uma bancada de trabalho em inox
com tampo de mármore, lava mãos em inox, um
armário em inox com três prateleiras, um lava loiça
em inox, uma bancada em inox e três carros para
tabuleiros.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 34 - Lote composto por duas arcas verticais
congeladoras marca Frimaciel.

Verba n.º 35 - Lote composto por duas arcas
verticais, sem marca, avariadas.

Verba n.º 36 - Um lote composto por um fogão a gás
com dois bicos marca Zanussi, uma fritadeira
industrial marca Zanussi, uma fiambreira marca
Rheninghaus.

Pastelaria

€ 21.155,00

Verba n.º 37 - Lote composto por uma bancada em
inox com duas portas e quatro gavetas, um lava-loiça
em inox, um lava mãos em inox, um armário de
parede em inox diversos utensílios de cozinha, uma
bancada refrigeradora com tampo mármore e uma
cúpula extractora em inox.

11

Tribunal Judicial da Comarca de Viana do Castelo, Juízo Local Cível de Viana do Castelo | Proc. N.º 2964/17.6T8VCT - Juiz 2

FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 38 - Lote composto por uma máquina
industrial de lavar loiça marca Hoonved, uma
máquina descarbonizadora marca Wash Safe,
avariada, um lava-loiça em inox e tanque em inox.

Verba n.º 39 - Lote composto por um micro-ondas
marca Airlux e batedeira marca Sammic

Pastelaria

€ 21.155,00

Verba n.º 40 - Lote composto por bancada
refrigeradora com três portas e duas gavetas marca
Zanussi, uma bancada em inox com quatro portas,
um lava mãos em inox, um armário de parede em
inox com cinco portas, um lava loiça em inox com
bancada, uma armário em inox com duas portas, um
armário esterilizador de facas marca Boc, uma mesa
em inox com quarto.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01
Verba n.º 41 - Uma máquina de embalar marca
Lorapack mod. Crima n.º de série 11085.

Verba n.º 42 - Lote composto por três estantes em
inox, sete carros de transportes tabuleiros, dois
balcões com tampo mármore, duas estantes
metálicas, um lava mãos em inox, um monitor tft
Asus, um teclado, rato marca HP, uma impressora de
talões marca Brother, uma impressora marca OKi
Microlina 5520, um cpu marca HP e uma balança.

Expedição

€ 21.155,00

Verba n.º 43 - Uma camara de conservação marca
Maciel.

Verba n.º 44 - Uma máquina de corte de pão marca
Davb.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 45 - Lote composto por um lava-loiça com
tampo de mármore, duas mesas com tampo
cinzento, sete cadeiras em plástico branco, sete
cacifos com três portas, um cacifo com seis portas e
dois cacifos com duas portas.

Refeitório/
Vestiários

Verba n.º 46 - Uma máquina de lavar roupa industrial
marca Zanussi, uma estante em madeira com três
módulos e uma estante em plástico.

Lavandaria

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01

€ 21.155,00

Verba n.º 47 - Lote composto por uma bancada com
torno, um esmerilador, um berbequim, uma máquina
de lavar à pressão, um compressor e um porta paletes
.

Oficina

Verba n.º 48 - Um compressor marca Chemitool
capacidade 100L .

Oficina
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

Local dos Bens - Viana do Castelo - Darque, Cais Novo Avenida do Cabedelo

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

Verba n.º 49 - Um gerador marca Lister Diesel n.º de
série 215HR3 A26 .

Exterior

FOTOS

GPS: 41.687194, -8.812568

VALOR BASE

01

€ 21.155,00

Verba n.º 50 - Lote composto por um deposito em
plástico marca Tubofuro, capacidade 5000 litros e
dois electro bombas e um balão.

Exterior
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FICHA DE BENS MÓVEIS
VERBA

DESCRIÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

53
Marca Nacional Nº 506674, “Cais novo Pastelarias” com registo concedido em
01-02-2013, cujo titular é a empresa Fernandes & Alves, Lda, classificação de
Nice 30.

€ 1.000,00

16

Tribunal Judicial da Comarca de Faro, Juízo de Comércio de Olhão | Proc. N.º 1153/17.4T8OLH - Juiz 2

ANOTAÇÕES

17

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

