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Today. Tomorrow. It’s time for business.

CARTA FECHADA
RECEÇÃO PROPOSTAS POR CORREIO:

10.09.2020
ENTREGA EM MÃO/ABERTURA E DIVULGAÇÃO:

 17.09.2020 ÀS 14H30

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

APOIO AO CLIENTE:

001
emitida pela

DGAE

AUTORIZAÇÃOCovilhã 

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 

LOCAL DE ABERTURA DE PROPOSTAS: 

Lisboa, Telheiras
Rua Padre Américo, 19B, 1º Dto.

Insolvência: Madureira & Irmão, Lda.

 Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de Guimarães | Proc. N.º 6436/19.6T8GMR - Juiz 1 





01

1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

Today. Tomorrow. It’s time for business.

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

      c) Indicação de que o proponente conhece e aceita as condições de venda.

     a)Através de subscrito fechado e registado remetido para a morada: Apartado 98, 6201-909 Covilhã, até ao dia 10/09/2020 ou entregues em mão no

1.3. As propostas deverão conter, sob pena de serem excluídas, os seguintes elementos:

     escritório sito na Rua Padre Américo, 19B, 1º Dto. em Telheiras, Lisboa, impreterivelmente até às 14h30 do dia 17/09/2020.

1.1. LC Premium, Lda. Os interessados deverão apresentar as suas propostas, reduzidas a escrito, à , com a identificação “Proposta Insolvência de 
Madureira & Irmão Lda.“ por uma das seguintes formas:

      b) Identificação do(s) Lote(s) e respectivo(s) valor(es) oferecido(s) por extenso, expresso em euros;
      a) Identificação do proponente: nome ou denominação social, morada, número de contribuinte, telefone, fax e e-mail; 

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.

3.4. A venda está isenta de IVA ao abrigo do n.º4 do art. 3º do CIVA, assim como o promitente-comprador está isento de pagamento de IMT e Imposto de 
Selo ao abrigo da alínea e) do art. 269º e do n.º2 do art. 270º do CIRE caso a empresa seja vendida no conjunto.

 b) Os bens voltam a ser vendidos pela forma que se considerar mais conveniente;

3.2.Com a adjudicação dos bens móveis, o arrematante pagará:

 c) O adjudicatário remisso não volte a ser admitido a adquiri-lo novamente;

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:

 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.

             c)  10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque à ordem da  LC Premium, Lda.

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

 b) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque emitido à ordem de , referente aos serviços LC Premium, Lda.
prestados na promoção e venda do bem;

3. PAGAMENTO DO PREÇO

3.1. Com a adjudicação do imóvel, o adjudicatário pagará: 

             a)  A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da Massa Insolvente de Madureira & Irmão, Lda.

 a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem de Massa Insolvente de Madureira & Irmão, Lda. a título de sinal e princípio de 
pagamento;

             b)  IVA à taxa legal sobre os bens vendidos, através de cheque emitido à ordem do IGCP, E.P.E. (sem data);

 a) A venda do adjudicatário remisso fique sem efeito;

1.8. Não há impedimento à apresentação de propostas de valor inferior ao valor mínimo de 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.

2.1. 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. BENS

1.6. As propostas serão abertas/divulgadas no escritório sito na  Rua Padre Américo, 19B, 1º Dto. em Telheiras, Lisboa no dia 17/09/2020 às 14h30, 
podendo estar presentes todos os proponentes, não sendo impeditivo à concretização do acto da venda a ausência de algum deles.

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. 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 dos prédios ou a licenciamentos, possam ocorrer futuramente e que venha 
a ser prejudicado por lei ou acto administrativo.

1.5. Juntamente com a proposta deverá ser enviado um cheque de caução, no valor correspondente a 5% do valor anunciado, à ordem da Massa Insolvente 
de Madureira & Irmão Lda., sob pena de exclusão da proposta.

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.

1.4. 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).
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VISITAS

Visitas P/Marcação

Alfredo Calado

a.calado@lcpremium.pt

916 692 320

CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

- A lista fornecida está sujeita a alterações.

- As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas.

OBSERVAÇÕES

FASE DE VENDA | VALORES

Today. Tomorrow. It’s time for business.

4. ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS

4.1. 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 adjudicatário com a antecedência mínima de 15 dias..

4.2. 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.

4.3. 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. Para a resolução de qualquer conflito emergente é designado o Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de Guimarães ou o 
competente.

 a) Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente insuficientes;

4.5. Os registos de aquisição da viatura, será obrigatoriamente efetuados pelos serviços da encarregada da venda, de acordo com o procedimento 
implementado, com todos os custos a suportar pelo adquirente.

5.2. 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.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

5.3. LC Premium, Lda. A , no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:

 c) Não considerar vendas não sinalizadas;
 b) Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou dinheiro;

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.

5.1. Qualquer situação de incumprimento imputável ao adjudicatário, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for, nomeadamente a título 
de caução.

 d) Interromper, cancelar ou anular o acto, desde que sejam detectadas irregularidades ou conluio entre os participantes.

1ª Fase: Empresa Vendida no Conjunto (Imóvel, Bens Móveis e Material Circulante) pelo valor de 1.441.750,00€.

2ª Fase: Caso se fruste a venda no conjunto poderão ser consideradas propostas para os bens em separado
 (Imóvel, Bens Móveis e Material Circulante). 

Nota: Não é permitida a cedência de posição contratual, ou seja, em caso de adjudicação, o proponente
vencedor será o outorgante na respetiva escritura pública de compra e venda e/ou DPA.
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FICHA DE IMÓVEL

Descrição

€ 1.327.300,00

14

n.º 1926

1993

553

€ 850.442,29 

Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos

 41.4657700, -8.3471800GPS:

PRÉDIO URBANO DEST. A 
COMÉRCIO E ATIVIDADE 
INDUSTRIAL

LOTE 1

2 Min. de zonas de
comércio, restauração  
 
Excelentes acessos  
 

GUIMARÃES

Características

Tipologia/Divisões   

Localização:

Artigo Matricial Urbano

Ano de Inscrição na Matriz

Valor Mínimo

Valor Patrimonial determinado no ano 2019

C.R.P.C.A de Guimarães

2.400,00 m²

13.100,00 m²

15.500,00 m²Área Total

Área Coberta

Área Descoberta

Verba Única - Prédio Urbano, sito no Lugar da Ponte Velha (Zona Industrial de 

Campelos), freguesia de Ponte, concelho de Guimarães, com área total de 

15.500 m², sendo a cobertura de 2.400 m² e área bruta de construção 3.900 

m², composto por casa de cave, R/C e Primeiro Andar, destinado a indústria , 

composto por uma divisão e sanitários na cave, treze divisões e sanitários no R/C e 

uma divisão ampla e sanitários no 1º Andar descrito na Conservatória do Registo 

Predial , Comercial e Automóveis de Guimarães sob a ficha 553 da freguesia de 

Pontem, inscrito na matriz sob o artigo 1926 da dita freguesia, com valor 

patrimonial de 850.442,29 � determinado no ano de 2019.
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FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  

€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

 

Verba N.º 1 - Um lote constituído por quinze máquinas de 
cozer, marca Brother, modelos EF4-B511-003-4; FA-V82A-
W020; FB-N210-W020-25142; EF4-N21-22-6; FD3-
B257-UT34; FD4-B272 (Série F8560837); FD4-B272; 
FD4-B277-UT34; EF4-B531-025-6; DD7100-903A (série 
C2141954); SA-7740-406; dois modelos S-7200A-403; 
EF4-B531.

Verba N.º 2 - Três máquinas de casear e pregar botões, 
marca Brother, modelos KE-430F-0 (Série J3210981), 
HE800B-2 (Série M3259115) e LK3-B438E (Série 
H7593175).

Verba N.º 3 - Uma máquina de cortar marca Sewmaq, 
modelo sw119 B, série 061351 de 06.06.02.

Verba N.º 4 - Uma máquina de enrolar linhas, Shanghai 
Liming Clothing Machnery Works, modelo SFF-15 Four 
Bobbins Winder.

Sala de Pequena
Produção 

Today. Tomorrow. It’s time for business.  Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo de Comércio de Guimarães | Proc. N.º 6436/19.6T8GMR - Juiz 1 



€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

 

Verba N.º 9 - Um lote de roupa inacabada e/ou 
descontinuada, quatro mesas metálicas de refeitório, doze 
cadeiras metálicas, um microondas marca Samsung e um 
frigorífico marca Aoni.

 

Verba N.º 5 - Uma máquina de tirar planos, marca Lectra, 
modelo ALYS 30.

Verba N.º 6 - Uma máquina de pregar molas, macho e 
fêmea.
 

 
Verba N.º 7 - Dois ferros de engomar, com bancada.

Verba N.º 8 - Um lote composto por dezasseis máquinas de 
cozer, marca Brother, diversos modelos, todos 
descontinuados.
 

Sala de Pequena
Produção 

Corredor Refeitório

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 10 - Quatro secretárias metálicas com tampo em 
fórmica, com dois cantos, cor creme, duas secretárias 
metálicas com tampo em fórmica com bloco de gavetas, cor 
creme, quatro cadeiras, sendo uma de braços, cor preta, 
duas forradas em tecido cor verde e uma de madeira, um 
estirador em metal marca Lectra Systémes, cor creme, duas 
estantes em fórmica com prateleiras, uma multifunções 
marca OKY, um monitor marca Samsung, um teclado, um 
rato, um CPU marca Dell.
 

Verba N.º 11 - Duas mesas retangulares com tampo em 
madeira, cinco cadeiras de pé-alto, em metal e costas e 
assento em madeira, dois manequins em madeira, quatro 
expositores metálicos, com diversa roupa acabada de 
exposição, nove estantes, em madeira, contendo rolos de 
linha de diversas cores, fitas, vivos, ilhoses e elásticos.
 

Sala de Orçamentos
Ficha de Custos 

Armazém e Showroom 

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 12 - Vinte e cinco estantes de racks, contendo 
rolos de tecidos de várias qualidades e padrões de diversas 
cores e tamanhos, uma balança marca Becka de 350 kg de 
capacidade, uma balança de báscula, marca World Weigh, 
de 1.500 Kg, um porta paletes, cor amarela marca Crown, 
uma secretária metálica com tampo em fórmica com bloco 
de gavetas, um monitor marca Samsung, um teclado, um 
rato, uma pistola de infravermelhos, um escadote em 
alumínio.
 

Verba N.º 13 - Uma bancada em madeira, com tampo em 
mármore e cuba, uma máquina de lavar roupa, marca 
Eurotech, modelo TF 1100, uma máquina de secar roupa, 
marca Samar, uma fotocopiadora, marca Sharp, modelo SF-
2218, um aquecedor elétrico, quatro secretárias metálicas 
com tampo em fórmica, cor creme e uma em madeira, um 
monitor marca Samsung, um teclado marca Ione, um fax 
marca Oki, um Cpu, quatro cadeiras forradas em tecido, 
sendo duas verdes, uma vermelha e outra e cor preta, duas 
estantes em madeira, sendo uma com duas portas e porta 
central em vidro com duas prateleiras e outra, aberta, com 
prateleiras, um computador, sendo o monitor e teclado, cor 
preta, marca Samsung e a torre marca LG, cor preta, uma 
impressora sem marca visível.
 

Armazém de Tecidos 

Sala de Ensaios 

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

 

Verba N.º 14 - Uma mesa de reuniões, rectangular, com 
tampo em madeira, seis cadeiras metálicas, com braços, 
forradas em pele cor camel, uma divisória em vidro, oito 
secretárias, sendo seis metálicas de cor creme e duas com 
tampo em madeira, oito cadeiras de secretária, com 
rodízios, forradas em tecido de cor verde, um estirador 
marca Lectra Systémes, uma pequena balança, marca 
Cachapuz, de 1 Kg, uma fotocopiadora/impressora, marca 
OKI, seis monitores, teclados e ratos, marcas LG e Samsung 
e respectivas torres.

Sala de Planeamento
e Escritórios 

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 15 - Uma máquina de estender o corte marca 
Cosmotex Apolo 2400 nº2265 do ano de 2014 com mesa 
de dois tapetes, (19.52m x 2.64m) uma mesa com dois 
tapetes (19.52m x 2.44m).
 

Verba N.º 16 - Uma máquina de estender o corte, 
automática, BKR (Itália), modelo EAS Challenger; Série 
SC733 de Outubro de 2006.

Sala de Corte 

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 17 - Uma máquina de corte, marca Bullmer, 
modelo Procut D 8001, Série 0112-40-Procut.
 

 

Verba N.º 18 - Uma impressora plotter ultra larga marca 
Inject technology Dot 220.

 

Verba N.º 20 - Uma prensa a vapor automática marca 
Mentasti msm 3/3539.

Verba N.º 19 - Uma maquina de corte manual com braço de 
corte marca Easi Auto Arm Cutter.
 

Sala de Corte 

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

 

Verba N.º 21 - Dez carrinhos, em rede, porta tecidos, de cor 
branca, vinte estruturas em inox, com rodízios, para 
transporte de rolos de tecidos.

Verba N.º 22 - Uma máquina de tiquetar, marca Zebra, 
modelo ZT 410, um porta paletes, uma secretária com 
tampo em madeira, uma cadeira forrada em tecido de cor 
verde, um monitor, teclado, rato marca Samsung, pequena 
impressora de mesa, marca OKI.
 

Sala de Corte 

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

 

Verba N.º 23 - Uma máquina de serra de fita marca Triães e 
Nunes Lda, uma máquina de prensar (antiga), uma mesa de 
embalagens, uma máquina para detectar metais, marca 
Lock Digital Detection Needlecheck, modelo Gold CXE, série 
CV255-RJ168, de Agosto de 1999, um aspirador industrial, 
marca Nilfisk, modelo GS83, uma balança decimal, marca 
Laige, vários caixotes contendo acessórios (molas, fitas, 
botões, entretelas, etc), vinte e sete estantes metálicas com 
diversos acessórios, botões, cordões, fitas, uma 
multifunções marca Sharp Ar-5516 um lote de caixas de 
cartão, diversas peças de roupa acabada e embalada.

Armazém 

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

 

Verba N.º 24 - Uma pequena mesa de reuniões com tampo 
em fórmica, quatro cadeiras forradas em tecido de cor verde, 
duas secretárias com tampos em madeira, cada uma com 
dois cantos, um armário em madeira, cor branca, com seis 
portas, duas estantes metálicas com prateleiras, duas 
cadeiras de braços de cor preta, um maple forrado em napa 
de cor preta, para uma pessoa, um armário em madeira, cor 
branca, com doze portas, uma multifunções marca Sharp 
Mx m160d um monitor com teclado e rato, marca Samsung 
e torre linha branca e um expositor metálico, redondo.

Verba N.º 25 - Dois expositores de roupa, em madeira, 
contendo diversas amostras descontinuadas, trinta e duas 
estantes metálicas, contendo pastas de arquivo diverso.
 

Sala de Controle 

Sala de Arquivo
e Arrumos

FICHA DE BENS MÓVEIS Localização: Ponte - Ponte Velha, Zona Industrial de Campelos | GPS: 41.4657700, -8.3471800  
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€ 109.950,00

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

 

Verba N.º 26 -Duas secretárias metálicas, cada uma com 
cato, cor creme, dois móveis metálicos, um duas portas e 
portas de correr em vidro, um arquivo vertical, cor castanha, 
três secretárias metálicas, cor creme, um armário metálico, 
com duas portas de correr e duas prateleiras, sete cadeiras 
forradas em tecido de cor verde, dois armários metálicos, 
cada um com duas portas, três secretárias metálicas, com 
dois cantos, cor branca, três armários metálicos, uma 
secretária com tampo em madeira, três cadeiras, com 
braços, forradas em pele preta, sendo uma com rodízios, três 
secretárias com tampos em madeira, três cadeiras, cor 
preta, com rodízios, uma mesa de reuniões, quadrada, com 
tampo em madeira, três cadeiras, cor preta, em plástico, três 
secretárias em madeira, duas cadeiras com braços e 
rodízios, forradas em tecido cor castanha, uma pequena 
mesa de reunião, com tampo em madeira, quatro cadeiras 
com braços forradas em tecido cor castanha, uma floreira, 
pé alto, metálica, quatro armários em madeira, cada um 
com duas portas, dois maples, individuais, forrados em pele 
cor preta, uma pequena mesa de apoio, em vidro, quatro 
secretárias, cor branca, quatro cadeiras de rodízios, forradas 
em pele cor branca, uma mesa de reuniões, redonda, cor 
branca, quatro cadeiras forradas em pele cor camel, uma 
mesa retangular, com tampo em madeira, uma grande mesa 
de reunião, retangular, em madeira, oito cadeiras de brações 
em madeira, forradas em pele branca, dois grandes Puff's 
retangulares, em pele branca, oito expositores metálicos 
com peças de roupa de amostra, em cor branca, um 
agrafador de secretária, uma máquina de calcular, marca 
Sharp, uma impressora de mesa, marca OKI, modelo 
ES4131, uma fotocopiadora, marca Sharp, modelo MX 
2700 N, um cofre monobloco, uma fotocopiadora, marca 
OKI, um bastidor contendo um Servidor marca HP, modelo 
ProLiant DL 380GEN9, Série CZJ45001D5 (K8P41A), oito 
monitores com teclado, rato marca Samsung e torres linha 
branca sendo um deles marca Asus 

Escritórios 
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€ 1.500,00

€ 2.000,00

03

04

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

 

Verba N.º 1 - Viatura ligeiro de mercadorias, marca Citroen, 
modelo C2, a gasóleo, matrícula 69-62-XS, em razoavel 
estado de conservação, do ano 2004.

Verba N.º 2 - Viatura Ligeira de mercadorias, marca Citroen, 
modelo Berlingo, a gasoléo, matrícula 32-IG-28, em 
razoavel estado de conservação, do ano 2009.
 

Interior 

Interior 
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€ 1.000,00

05

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 3 - Viatura ligeira de mercadorias, usada em mau 
estado de conservaçã, marca Citroen, modelo Jumper 
Fourgon, a Gasóleo, matricula 01-96-JN do ano 1998. 
 

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

APOIO AO CLIENTE:

001
emitida pela

DGAE

AUTORIZAÇÃOCovilhã 

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 
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