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1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vão ser colocados em venda por receção de propostas em Carta Fechada, os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

1.1. Os interessados deverão apresentar as suas propostas, reduzidas a escrito, à LC Premium, Lda., com a identificação “Proposta Insolvência de
Associação de Socorros Mútuos dos Empregados do Estado“ por uma das seguintes formas:
a) Através de subscrito fechado e registado remetido para a morada: Apartado 98, 6201-909 Covilhã, até ao dia 15/11/2018 ou entregues em mão no
escritório sito na Rua Padre Américo N.19B 1º Drt. em Telheiras, Lisboa, impreterivelmente até às 14h30 do dia 22/11/2018.
1.2. As propostas via CTT deverão ser enviadas num envelope opaco devidamente fechado, colocado dentro de outro envelope devidamente endereçado. As
propostas que forem entregues em mão poderão ser feitas dentro de um único envelope opaco.
1.3. 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 do(s) Lote(s) e respectivo(s) valor(es) oferecido(s) por extenso, expresso em euros;
c) Indicação de que o proponente conhece e aceita as condições de venda.
1.4. 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 (1.1).
1.5. Juntamente com a proposta deverá ser enviado um cheque de caução, no valor correspondente a 5% do valor anunciado, ordem da LC Premium, Lda.,
sob pena de exclusão da proposta.
1.6. As propostas serão abertas/divulgadas no escritório sito na Rua Padre Américo N.º19B 1º Drt. em Telheiras, Lisboa no dia 22/11/2018 às 14h30,
podendo estar presentes todos os proponentes, não sendo impeditivo à concretização do acto da venda a ausência de algum deles.
1.7. Caso exista mais do que uma oferta de igual valor para os bens em venda, poderá proceder-se a uma licitação entre os proponentes.
1.8. Não há impedimento à apresentação de propostas de valor inferior ao valor base da venda. Contudo, a adjudicação será feita à proposta de maior valor,
reservando-se ao Administrador da Insolvência o direito de não adjudicar qualquer proposta, se estas forem inferiores ao valor base de venda.
2. BENS
2.1. 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.
2.2. Presume-se que os interessados inspeccionaram os bens e conhecem a 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.
2.3. 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 venha
a ser prejudicado por lei ou acto administrativo.
3. PAGAMENTO DO PREÇO
3.1. Com a adjudicação dos imóveis, o adjudicatário pagará:
a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da massa insolvente de Associação de Socorros Mútuos dos Empregados do
Estado 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 dos bens;
c) Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da escritura de compra e venda.
3.2. 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 Associação de Socorros Mútuos dos Empregados do
Estado;
b) IVA à taxa legal sobre os bens vendidos, através de cheque emitido à ordem do IGCP, E.P.E.(sem data);
c) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque à ordem da LC Premium, Lda. referente aos serviços prestados
na promoção e venda dos bens;
3.3. A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples desistência ou por falta de provisão do meio de pagamento apresentado,
pode determinar que:
a) A venda do adjudicatário remisso fique sem efeito;
b) Os bens voltam a ser vendidos pela forma que se considerar mais conveniente;
c) O adjudicatário remisso não volte a ser admitido a adquiri-lo novamente;
d) O adjudicatário remisso fique responsável pela diferença entre o preço pelo qual lhe fora adjudicado e o preço pelo qual forem vendido os bens, e
ainda pelas despesas a que der causa.
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CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
4. ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS
4.1. A escritura pública dos imóveis 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.
4.2. 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.
4.3. É da responsabilidade do promitente-comprador todos os custos inerentes à compra, nomeadamente o pagamento de escritura e registos.
4.4. 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.
5. DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1. Qualquer situação de incumprimento imputável ao adjudicatário, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for, nomeadamente a título
de caução.
5.2. 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.
5.3. 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.
5.4. Para a resolução de qualquer conflito emergente é designado o foro da comarca de Lisboa ou o competente.

OBSERVAÇÕES
- A lista fornecida está sujeita a alterações.
- As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas.

VALORES
Só serão aceites propostas para a globalidade.

L1

V.º 1 Fração ‘A’- Valor Mínimo - 1.650.000,00 €
V.º 2 Fração ‘B’ - Valor Mínimo - 950.000,00 €
V.º 3 Bens Móveis - Valor Mínimo - 57.350,00 €

Valor Mínimo - 2.657.350,00 €

VISITAS
P/Marcação de Seg. à Sex

Gestor do Processo
Ricardo Moreira
ricardo.moreira@lcpremium.pt
966 683 481
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FICHA DE IMÓVEL | BENS MÓVEIS

LOTE 01
Valor Mínimo
€ 2.657.350,00

LISBOA
Madalena,
Rua da Madalena, 10-22
GPS: 38.708887, -9.134671

Junto à praça do comércio

Área Bruta Privativa
970,45 m²

03

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio de Lisboa | Proc. N.º 27365/16.0T8LSB - Juiz 2

FICHA DE IMÓVEL | BENS MÓVEIS

Descrição
Verba N.º 1 - Prédio Urbano, Fracção autónoma designada pela letra ‘A’, correspondente ao rés-do-chão e cave, destinados a estabelecimento comercial,
com entrada pelos nºs 10, 12, 14, 16, 20 e 22, com prolongamento a tardoz aos níveis daqueles pisos, com área bruta privativa de 650,65 m2,
tipologia/divisões: 10, sito na Rua da Madalena n.º 10-22, Lisboa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 29/19970218-A da
Freguesia Madalena e inscrito na matriz predial sob o artigo 171-A da freguesia de Santa Maria Maior, com o valor patrimonial tributário de  529.870,00
determinado no ano de 2015.
Verba N.º 2 - Prédio Urbano, Fracção autónoma designada pela letra ‘B’, correspondente ao 1ª andar com prolongamento a tardoz ao mesmo nível, destinada
a loja ou escritório, com área bruta privativa de 319,80 m² e área bruta dependente 7,90 m², tipologia/divisões: 10, sito na Rua da Madalena n.º 10-22,
Lisboa, descrito na Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o n.º 29/19970218-B da Freguesia Madalena e inscrito na matriz predial sob o artigo
171-B da freguesia de Santa Maria Maior, com o valor patrimonial tributário de  269.790,00 determinado no ano de 2015.
Verba N.º 3 - Um dispensador de senhas com monitor marca TENSATOR, quatro conjuntos de cadeiras pretas com três lugares, uma secretária metálica com
tampo cor cinza, um armário de madeira com duas portas de correr, uma mesa de apoio de cor cinza, dois blocos metálicos com duas gavetas, um bloco
metálico com três gavetas, três cadeiras com rodas e braços de cor preta, três CPU marca HP, três teclados marca HP, três ratos marca HP, dois monitores TFT
marca SAMSUNG, um monitor TFT marca LG, uma central telefónica com todos os terminais, telefones e acessórios em todo o edifício marca CISCO 800, um
bastidor com diversas réguas e switch`s, uma calculadora marca TRICON 1280, uma impressora de etiquetas, uma impressora marca HP modelo OFFICE
JET PRO 8600, uma impressora marca LASERJET modelo P2055dn, três medidores de tensão arterial marca OMROM e uma secretária branca,
Enfermagem, um bengaleiro metálico, um mini frigorífico marca KUNFT, uma cadeira para recolha de análises com dois suportes, um suporte metálico, uma
marquesa, duas balanças, uma mesa em madeira marca IKEA, uma cadeira preta, uma cadeira com rodas cor preta, uma secretária metálica com tampo cor
cinza, três CPU marca HP, seis teclados marca HP, um monitor TFT marca SAMSUNG, um armário em madeira de cor branca e um jarro elétrico marca
KENWOOD, Zona Privada um bengaleiro metálico, um conjunto de material informático obsoleto, uma caixa com decorações de natal, dois armários em
madeira, um conjunto de caixas e tampas marca BIOCOMPACT 3L, uma caldeira de 300L e utensílios de limpeza diversos, Óptica, dois conjuntos de
cadeiras com três lugares, um balcão de madeira com tampo em vidro, uma secretária em madeira, um armário em madeira com quatro gavetas, duas
vitrines com rodas, cinco cadeiras metálicas, um cadeira em napa castanha, duas cadeiras com rodas cor preta, um conjunto expositores e prateleiras para
óculos, um televisor marca SAMSUNG modelo P2770 HD, um televisor marca SAMSUNG modelo LE32A, um aparelho M.Dop refª COT – W841, um
conjunto de utensílios para reparação de óculos com suporte em PVC, um conjunto de panos de limpeza, spray`s de limpeza e sacos de papel, um conjunto
de estojos para óculos de diversa marcas, um saco com armações para senhora, um saco com armações para homem, um saco com armações para criança
das marcas: CARRERA, FÁTIMA LOPES, BOSS, VOGUE, GEO-V, GUCCI, SAFILO, RAYBAN, ARNETTE, Farmácia, dois balcões de atendimento em madeira
com tampo de vidro, uma cadeira com rodas de cor preta, um escadote metálico, dois bancos em PVC, três caixas registadoras, três impressoras marca
EPSON, um CPU marca HP, um teclado marca HP, uma fotocopiadora marca NASHUATEC modelo DSM 415 PDF, dois móveis com gavetas para
medicamentos, um conjunto de todos os expositores, móveis, prateleiras e material decorativo, uma balança marca TECNILAB, uma balança marca
TECNILAB com indicação “avariada”, um gabinete composto por: uma cadeira ECOPOSTURAL, uma cadeira de enfermagem marca VITALI, uma secretária,
um móvel em madeira com prateleiras em vidro, um medidor de tensão arterial marca OMRON, uma cadeira metálica de cor preta.
Todo o stock de produtos NÃO FARMACÊUTICOS composto por: Shampoos, gel de banho, cremes diversos, produtos de maquilhagem tudo das marcas:
ELANCYL, AVENE, VICHY, LIERAC, KLORANE, PHYTO, ELGYDIUM, DR-SCHOLL, EM-EUKAL, escovas de dentes, pastas de dentes, produtos para proteção
de pés, conjunto de produtos para bebé composto por: Biberons, tetinas, chupetas, talheres da marca CHICCO, Farmácia Cave um bengaleiro em PVC, um
monitor TFT marca LG, um teclado marca HP, uma impressora marca EPSON, uma calculadora marca OLIVETTI modelo LOGOS 802, uma arca frigorífica
vertical, um conjunto de móveis, expositores, armários e prateleiras, um CPU marca HP, dois monitores TFT marca LG, um monitor TFT marca ASUS, uma
impressora de etiquetas LP, um servidor marca HP modelo ML350, um teclado marca HP, uma calculadora marca TEXAS INSTRUMENTS, uma balança de
precisão marca AUGUST SAUTER, um balança marca COBOS, um conjunto de pesos, um máquina marca NAHITA, um micro-ondas marca WHIRPOOL, um
micro-ondas marca BLUESKY, um mini frigorífico marca EDESA, uma máquina de café marca KRUPS e três cadeiras, um servidor marca INTEL, um monitor
TFT marca LG, um teclado marca HP, um rato marca HP, um CPU marca HP, um módulo com três gavetas, duas secretárias metálicas com tampo em madeira
de cor cinza, uma multifunções marca NASHUATEC modelo 2205, um bengaleiro metálico, uma impressora marca EPSON, uma impressora marca HP
modelo 1300N, dois armários metálicos, uma calculadora marca STAPLES, dois ratos marca HP, uma cadeira com rodas de cor preta e uma cadeira de cor
castanha, Sete cadeiras com rodas e braços de cor preta, dois módulos com três gavetas em madeira, uma marquesa e um bengaleiro metálico, Uma
máquina oftálmica marca TOPCON modelo IS600, dois bengaleiros metálicos e uma cadeira cor castanha, Dois armários metálicos, cinco cadeiras em napa
preta com rodas, dois ratos marca HP, quatro teclados marca HP, sete cadeiras metálicas cor preta, um bengaleiro metálico, um porta-bandeiras, uma
secretária, um quadro com moldura e um conjunto de ficheiros metálicos, Uma secretária metálica com tampo em madeira e um módulo com três gavetas,
uma cadeira de dentista marca VITALI modelo T5, uma cadeira com rodas, um monitor FC cor branco, um AMALGAMATOR D-605, um móvel com cinco
gavetas branco, uma cadeira com rodas cor preta, uma cadeira de assistente com rodas e um bengaleiro metálico, Uma cadeira de dentista marca VITALI
modelo T5, uma cadeira rotativa, um monitor FC cor branco, um bengaleiro metálico, um equipamento PENTAMIX 3M ESPE, quatro cadeiras com rodas em
napa preta, dois negatoscópios e um móvel com cinco gavetas, Um conjunto de móveis inox desmontados, uma máquina de esterilização marca NEUMED,
sacos de esterilização, máscaras e utensílios diversos, Duas marquesas, um bengaleiro metálico, um armário com três gavetas em madeira de cor branco e
uma impressora marca HP modelo PRO 2000, Uma marquesa, um armário metálico, um equipamento para eletrocardiograma marca CARDIDIA 400 com
respetivos acessórios, duas impressoras marca HP modelo 200 COLOR e uma bola de exercício, Uma cadeira com rodas e braços cor preta, duas cadeiras
metálicas cor preta, um CPU marca HP, um monitor TFT marca HP modelo W197ZA, um teclado marca HP, um rato marca HP, uma marquesa tripartida
ECOPOSTURAL, um bengaleiro metálico, uma impressora marca HP modelo P1606, uma mesa marca IKEA cor branca, uma secretária metálica com tampo
cor cinza, uma cadeira de ginecologia, dois candeeiros marca LID com rodas cor branca, uma impressora marca HP modelo CP3525, um módulo com três
gavetas, três módulos com três cadeiras, três módulos com duas cadeiras de cor preta.
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ANOTAÇÕES
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