
LEILÃO ELETRÓNICO
ENCERRA DIA 18.11.2021 ÀS 16H

ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENOMINADO ‘FARMÁCIA ÓSCAR ALVIM’ COM O
ALVARÁ N.º 564 EMITIDO PELO INFARMED | RECHEIO DE FARMÁCIA
MATERIAL INFORMÁTICO | PRODUTOS FARMACÊUTICOS | VEÍCULO

 Insolvência: Patrícia Sotto Mayor Alvim - Unipessoal, Lda.
 
Comarca de Aveiro, Aveiro, Inst. Central | Proc. N.º 666/14.4T2AVR - 1ª Secção Comércio - J3 

1995
S I N C E

ANADIA
Largo Dr. Costa Almeida, Edifício Palmeira, r/c

GPS: 40.440256, -8.435464

Visitas P/Marcação via email/sms



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

CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

01

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.

1.1. O Leilão é público, sem prejuízo no ponto 1.2 do presente regulamento.

1.8. Os seus dados pessoais não serão vendidos nem alugados a terceiros para efeitos de 
marketing sem o seu consentimento explícito.

1.2. Para participar no leilão é obrigatório o pagamento de uma caução sempre que 
solicitado, bem como o preenchimento dos campos pedidos no site.

1.3. Os interessados deverão efetuar previamente o registo na plataforma sendo o processo 
através do qual qualquer pessoa, singular ou  coletiva, se pode inscrever no website e 
participar na apresentação de licitações, de acordo com as condições aplicáveis; o 
registo constitui requisito prévio à participação.

1.5. LC Premium, Lda. A  não se responsabiliza na eventualidade do browser do utilizador 
não efetuar automaticamente a atualização.

1.7. Para poder licitar e reduzir o risco de fraude, o controlador de dados, deve-lhe pedir que 
nos forneça informações pessoais. Ao autorizar e aceitar os termos desta Política de 
Privacidade, o utilizador autoriza expressamente e aceita que os seus dados sejam 
processados de acordo com as regras aqui estabelecidas. Esta Política de Privacidade 
identica as informações que recolhemos e de que forma as utilizamos. A LC Premium, 
Lda. leva muito a sério o processamento dos seus dados pessoais e utilizará os seus 
dados apenas em conformidade com os termos desta Política de Privacidade. Para 
efeitos desta Política de Privacidade, o termo "dados" ou "informações" signica que 
quaisquer dados ou informações condenciais e/ou de identicação pessoal ou outros 
dados ou informações relacionados com utilizadores dos nossos serviços não serão 
divulgados.

1.6. A  recomenda a utilização do Google Chrome como browser LC Premium, Lda.
predenido.

1.4. O utilizador não pode ter o login feito em mais do que um dispositivo em simultâneo.

    b) Vericar a sua identidade durante os processos de registo da conta e de 
restabelecimento da palavra-passe;

     d) Detetar, prevenir ou remediar o incumprimento de políticas ou de contratos de 
utilizador aplicáveis;

1.11. A lista fornecida está sujeita a alterações.

2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO

2.1.  O Leilão iniciar-se-á pela venda do estabelecimento comercial de farmácia denominado 
‘Farmácia Óscar Alvim’, que inclui o Alvará N.º 564 emitido pelo Infarmed, Recheio de 
Farmácia e Veículo.

2.2. As propostas/licitações serão registadas em caixa própria protegida.

1.9. Vamos utilizar as informações prestadas na nossa plataforma do seguinte modo:
      a) Processar transações caso não cumpra com as condições de venda;

      f) Gerir e proteger a nossa infraestrutura informática;

       a) As fotograas constantes no catálogo são meramente ilustrativas.

1.10. Autorização N.º 3889/2016 emitida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

      e) Proporcionar-lhe serviços de apoio ao cliente;

     c) Gerir riscos ou detetar, prevenir e/ou remediar fraudes ou outras atividades 
potencialmente ilegais ou proibidas;

3.1 Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram, livres de ónus ou 
encargos.

2.3. O fecho do leilão é controlado automaticamente pelo sistema tendo por referência a hora 
do servidor onde está instalada a plataforma  O leilão terminará à hora  lcpremium.pt
denida se nos 30 segundos anteriores ao fecho previsto não forem efetuadas novas 
propostas/licitações; caso contrário, a hora de fecho será incrementada 
automaticamente e o leilão terminará quando se veriquem 30 segundos sem novas 
propostas/licitações.

     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;

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 do prédio ou a 
licenciamento, possam ocorrer futuramente e que venha a ser prejudicado por lei ou 
acto administrativo.

2.4. Se forem detetadas irregularidades na licitações, as ofertas poderão ser 
desconsideradas.

2.5. O(s) registo(s) de oferta ou proposta(s), consideram-se válidos pelo período de 45 dias, 
apenas e só na presente diligência de venda.

4. PAGAMENTO DO PREÇO

     a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem de Massa Insolvente 
Patrícia Sotto Mayor Alvim - Unipessoal, Lda., a título de sinal e principio de 
pagamento;

4.1.Com a adjudicação do estabelecimento comercial de farmácia denominado ‘Farmácia 
Óscar Alvim’, que inclui o Alvará N.º 564 emitido pelo Infarmed, Recheio de Farmácia e 
Veículo o adjudicatário pagará:

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.

     c) Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da 
escritura de compra e venda.

3. BENS

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

      c) O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-lo(s) novamente;

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:

      a) A venda do arrematante remisso que sem efeito;
     b) O(s) bem(ens) volte(m) a ser vendido(s) pela forma que se considerar mais 

conveniente;

4.3. No acto da adjudicação, o adquirente deverá obrigatoriamente identicar a direção 
técnica (Cédula Prossional, Contribuinte Fiscal e Domicilio Prossional).

5. ESCRITURA PÚBLICA / LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS

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, se a eles houver lugar.

5.4. Após boa cobrança, o comprador ca responsável pelo levantamento do bens móveis, 
em data(s) e hora(s) a combinar com a  assumindo o risco pela perda  LC Premium, Lda.
ou deterioração do mesmo. Em caso de incumprimento, os bens poderá reverter a favor 
da Massa Insolvente, cando ainda o comprador responsável por eventuais danos 
causados.

     d) O arrematante remisso que responsável pela diferença entre o preço pelo qual 
arrematou e o preço pelo qual for vendido o lote ou bens e ainda pelas despesas a que 
der causa.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.2. O adjudicatário 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.

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

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.

6.3. LC Premium, Lda. A , 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 
insucientes;

    b) Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou 
dinheiro;

5.1. A escritura pública será efectuada no prazo de 30 dias ou logo que se encontre reunida 
toda a documentação necessária para o efeito, em data, hora e local a noticar ao 
adjudicatário com a antecedência mínima de 15 dias.

       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. 834.º do CPC.
6.5. A participação no leilão implica a aceitação integral das presentes condições do 

regulamento, estabelecendo-se para a resolução de qualquer conito emergente o foro 
da comarca de Covilhã ou o competente.

6.6. As presentes condições não dispensa a consulta das condições gerais do leilão eletrónico 
de leitura e aceitação obrigatória na plataforma eletrónica www.lcpremium.pt

 
Comarca de Aveiro, Aveiro, Inst. Central | Proc. N.º 666/14.4T2AVR - 1ª Secção Comércio - J3 

Alfredo Calado

a.calado@lcpremium.pt

916 692 320

Gestor do Processo

3 Trabalhadores;

A venda do estabelecimento é feita sem Directora Técnica;

Existe um contrato de comodato para a utilização do espaço da farmácia;

NOTAS

Corre termos, por apenso aos autos de insolvência (Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro
Juízo de Comércio de Aveiro, Juiz 3, sob o n.º 666/14.4T2AVR – apenso R) uma acção
de despejo contra a Massa Insolvente para resolução de um alegado contrato de
arrendamento e despejo do imóvel onde funcionada a farmácia.

Nos termos do disposto na alínea c) do nº 1 do Art. 160º do CIRE, o proponente/ adquirente
terá de declarar que após a advertência da controvérsia da legitimidade para a utilização do
imóvel onde funciona a Farmácia, aceita ser inteiramente de sua conta a álea respetiva, ou
seja, aceita o risco do resultado da demanda, sem possibilidade de pedir a restituição do
valor pago.

Se por motivos alheios à vontade da vendedora, este procedimento de venda for por
qualquer motivo interrompido ou dado sem efeito, as quantias eventualmente recebidas dos
proponentes serão devolvidas em singelo, não sendo a Massa Insolvente, o Administrador
da Insolvência ou a Coadjuvante de Venda, responsáveis a qualquer título por quaisquer
alegados danos ou prejuízos, seja de que natureza forem.
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba N.º 1 - Alvará n.º 564 emitido pelo Infarmed - 

Autoridade do medicamento e Produtos de Saúde.

Verba N.º 2 - Uma mesa em fórmica cor branca, duas 

cadeiras metálicas com assento em plástico cor 

branco, um candeeiro metálico, uma armário em 

fórmica com duas portas de abrir cor verde, uma TV 

marca THOMSON, um frigorífico marca WHIRPOOL e 

uma cadeira forrada a tecido cor preto.

Verba N.º 3 - Dois armários estilo antigo com portas 

em vidro com porcelanas no seu interior, uma estante 

em fórmica com prateleiras cor branca, mobiliário 

com bancada com tampo em mármore, portas e 

gavetas, um móvel com portas, um banco de pé alto 

cor branco.

€ 815.000,00Interior
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VALOR MÍNIMOFOTOS

ALVARÁ
N.º 564



Verba N.º 4 - Uma bancada de trabalho com tampo 

em mármore com prateleiras em fórmica cor verde, 

um banco com pé alto cor branco, um prolog marca 

ROWA p1227 do ano de 2008 com monitor marca 

HP L1506, um Robot  de d is t r ibu ição de 

medicamentos marca ROWA modelo P1277-1 do ano 

de 2006 com stock de medicamentos.

Verba N.º 5 - Dez módulos de estantes em fórmica cor 

branco com diversos produtos farmacêuticos e 

medicamentos
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

FICHA DE BENS MÓVEIS

€ 815.000,00
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Interior



Verba N.º 6 - Um frigorifico vertical marca KIRSEH, 

uma balança de alta precisão marca PB153, uma 

balança de alta precisão marca PB300-S, um 

aparelho manipulador marca UNGUATOR, um banho 

maria marca PRECISTERM SELECTRA, um extrator 

marca CK-50, um móvel de parede com duas portas 

de correr, uma bancada com tampo em mármore com 

portas e gavetas.

Verba N.º 7 - Um bastidor com cpu marca COOLBOX, 

router cisco 800, sistema de áudio marca DB 

TECHNOLOGIES, ups avariada e monitor marca 

SAMSUNG, dois armários em pvc com duas portas, 

um armário estilo antigo com portas em vidro com 

porcelanas no seu interior.

Verba N.º 8 - Uma mesa retrátil cor branca, um móvel 

com lavatório e com duas portas de abrir, um 

aspirador, um aparelho de medir pressão arterial 

marca GERATHERM.
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

FICHA DE BENS MÓVEIS

€ 815.000,00
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Verba N.º 9 - Quatro postos de trabalho em madeira 

com tampo em vidro com gaveta de recolha de 

dinheiro, expositores com prateleiras e, vidro, móveis 

em fórmica com gavetas, dois armários estilo antigo 

com porcelanas no seu interior, expositores com 

prateleiras com diversos produtos de cosmética e 

produtos para bebé e criança, uma balança marca 

MYREVA, um balcão de atendimento, um sistema de 

entrega de medicamentos noturno, uma cruz exterior 

de farmácia.
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

FICHA DE BENS MÓVEIS

€ 815.000,00
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VALOR MÍNIMOFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE
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Today. Tomorrow. It’s time for business.

FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE
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Verba N.º 2 - Um veículo automóvel ligeiro de 
passageiros, marca Mercedes-Benz, com a matrícula 16-
CG-73, modelo R 320 CDI 4-MATIC, do ano 2006, 
cilindrada 2987, a gasoleo com aproximadamente 
318000 Kms.

€ 815.000,00Exterior

01



707 911 515
lcpremium.pt . info@lcpremium.pt

APOIO AO CLIENTE:

001
emitida pela

DGAE

AUTORIZAÇÃO

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 

Today. Tomorrow. It’s time for business.

PME líder´19 
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