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LEILÃO PRESENCIAL
DIA 28.09.2021 ÀS 14H30

POMBAL 
Zona Industrial da Formiga

GPS: 39.923903, -8.635723

Visitas dia 20.09.2021 das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 16h30 
e no próprio dia das 10h30 às 12h30

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.

Empobor



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.

5.2. 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.

5.1. 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 noticar ao adjudicatário com a antecedência mínima de 15 dias.

5. ESCRITURA PÚBLICA  E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS 

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

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

 c) Não considerar vendas não sinalizadas; 

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 do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria ,Juízo de Comércio de Leiria ou o 
competente.

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:

5.5. Os registos de aquisição das viaturas, serão obrigatoriamente efetuados pelos 
serviços da encarregada da venda, de acordo com o procedimento implementado, 
com todos os custos a suportar pelo adquirente.

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

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

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

6.4.  A venda rege-se de acordo com o disposto no art. 834.º do CPC. As condições 
serão lidas em voz alta na abertura do leilão.

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

CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
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Nota: Serão consideradas/aceites propostas iguais ou superiores
a 85% do valor base de venda.

- A lista fornecida está sujeita a alterações.

- As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas.

- O promitente comprador terá que remover os bens na sua totalidade.

OBSERVAÇÕES

Imóveis Vendidos  no  Conjunto:  1.884.551,88 €

Bens Móveis e Material Circulante Vendidos no Conjunto: 911.000,00 €

VALORES | NOTAS

Gestor do processo

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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       a) Bens Vendidos lote a lote;

 2.1.  O Leilão irá decorrer da seguinte forma:

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

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.

1.1.  O Leilão é público, sem prejuízo do disposto no ponto 1.4 do presente 
Regulamento.

1.3. No acto da inscrição é obrigatória a entrega de um cheque caução, no valor de � 
5.000,00 emitido a ordem de  destinando-se o mesmo a LC Premium, Lda.
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 4.4.

1.2.  Os interessados na aquisição deverão identificar-se sempre que o representante 
da  o solicite.LC Premium, Lda

1ª Fase: Imóveis vendidos no Conjunto pelo valor de 1.884.551,88 �, Bens Móveis 
e Material Circulante vendidos no Conjunto pelo valor de 911.000,00 �.

2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO

1.4. LC Premium, Lda. A , 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.

2ª Fase: Caso se fruste as vendas no conjunto a venda será feita em separado.

       b) 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.

3.3. LC Premium, Lda. À Massa Insolvente ou à  não poderão ser assacadas 
quaisquer responsabilidades por descrições incorrectas no folheto que possam 
induzir em erro, 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.

4. PAGAMENTO DO PREÇO
4.1. Com a adjudicação dos imóveis, o adjudicatário pagará:

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

4.2. Com a arrematação dos bens móveis, o arrematante pagará:
     a) A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da Massa 

Insolvente de Empobor - Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda.

c)10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de 
cheque à ordem da  referente aos serviços prestados na LC Premium, Lda.
promoção e venda dos bens.

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 dos bens;

b) O(s) bem(ens) volte(m) a ser vendido(s) pela forma que se considerar mais    
conveniente;

c) O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-lo(s) novamente;
     d) O arrematante remisso que responsável pela diferença entre o preço pelo qual 

arrematou e o preço pelo qual for vendido o(s) lote(s) ou bem(ens) e ainda 
pelas despesas a que der causa.

a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem de Massa 
Insolvente de Empobor - Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda., a título de 
sinal e principio de pagamento;

       a) A venda do arrematante remisso que sem efeito;

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

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:

Alfredo Calado

a.calado@lcpremium.pt

916 692 320
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Empobor

VALOR BASE

€ 1.884.551,88

LOTE 01

POMBAL

DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃO

Verba nº 1 - Prédio Urbano, composto de Complexo Industrial de Rés-do-Chão e 

logradouro, destinado a armazéns e actividade, com a área total de 

24.210,00m2, correspondendo 15.640,00m2 a superfície descoberta e 

8.570,00m2 de superfície coberta, tipologia/divisões: 17,  sito em Formiga, 

freguesia e concelho de Pombal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº 

4960 da referida freguesia e descrito na Conservatória do Registo Predial do 

Pombal sob o nº 16090 - Pombal, com o valor patrimonial determinado no ano 

de 2019 de � 1.827.248,40.

Verba nº 2 – 3/16 avos, do Prédio Urbano, correspondente a parcela de terreno 

destinada a construção urbana, com a área total de 7.944,00m2, sito em Vale de 

Figueiró,  freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo nº 2910 da União das Freguesias de Figueiró dos Vinhos e 

Bairradas e descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos 

sob o nº 6128 – Figueiró dos Vinhos, com o valor patrimonial determinado no ano 

de 2020 de � 305.618,57, valor patrimonial correspondente a 3/16 é 

57.303,48�.

FICHA TÉCNICA - COMPLEXO INDUSTRIAL

- COMPLEXO INDUSTRIAL DESTINADO A ARMAZÉNS E ATIVIDADE INDUSTRIAL

 Pombal - Zona Industrial da FormigaLocalização:

Artigo Matricial Urbano:  

€ 1.827.248,40 

n.º 4960 

1976

16090/20020701

24.210,00 m²

8.570,00 m²

15.640,00 m²

Anos de Inscrição na Matriz:

Valor Patrimonial determinado no ano 2019:

CRP de Pombal:

Área Total:

Área Coberta:

Área Descoberta:

FICHA TÉCNICA - TERRENO P/CONSTRUÇÃO

- 3/16 AVOS SOBRE O TERRENO PARA CONSTRUÇÃO

Figueiró dos Vinhos - Vale de FigueiróLocalização:

Artigo Matricial Urbano:  

€ 305.618,57

n.º 2910

1997

6128/20060223

7.944,00 m²

Ano de Inscrição na Matriz:

Valor Patrimonial determinado no ano 2020:

CRP de Figueiró dos Vinhos:

Área Total:

IMÓVEIS
VENDIDOS NO 

CONJUNTO
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½ ½

½ ½

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria - Juízo de Comércio de Leiria | Proc. N.º 3601/17.4T8LRA - Juiz 1

VALOR BASE

€ 911.000,00

LOTE 02

POMBAL

BENS MÓVEIS
E MATERIAL
CIRCULANTE

VENDIDOS NO 
CONJUNTO



DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃOFICHA TÉCNICA
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- COMPLEXO INDUSTRIAL DESTINADO A ARMAZÉNS E ATIVIDADE INDUSTRIAL

Today. Tomorrow. It’s time for business.

Verba nº 1 - Prédio Urbano, composto de Complexo Industrial de Rés-do-Chão e 

logradouro, destinado a armazéns e actividade, com a área total de 

24.210,00m2, correspondendo 15.640,00m2 a superfície descoberta e 

8.570,00m2 de superfície coberta, tipologia/divisões: 17,  sito em Formiga, 

freguesia e concelho de Pombal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo nº 

4960 da referida freguesia e descrito na Conservatória do Registo Predial do 

Pombal sob o nº 16090 - Pombal, com o valor patrimonial determinado no ano 

de 2019 de � 1.827.248,40.

 Pombal - Zona Industrial da FormigaLocalização:

Artigo Matricial Urbano:  

€ 1.827.248,40 

n.º 4960 

1976

16090/20020701

24.210,00 m²

8.570,00 m²

15.640,00 m²

Anos de Inscrição na Matriz:

Valor Patrimonial determinado no ano 2019:

CRP de Pombal:

GPS: 39.923903, -8.635723

Área Total:

Área Coberta:

Área Descoberta:

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria - Juízo de Comércio de Leiria | Proc. N.º 3601/17.4T8LRA - Juiz 1

Empobor

VALOR BASE

€ 1.827.248,40

LOTE 03

POMBAL



DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃO
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Verba nº 2 – 3/16 avos, do Prédio Urbano, correspondente a parcela de terreno 

destinada a construção urbana, com a área total de 7.944,00m2, sito em Vale de 

Figueiró,  freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos, inscrito na matriz predial 

urbana sob o artigo nº 2910 da União das Freguesias de Figueiró dos Vinhos e 

Bairradas e descrito na Conservatória do Registo Predial de Figueiró dos Vinhos 

sob o nº 6128 – Figueiró dos Vinhos, com o valor patrimonial determinado no ano 

de 2020 de � 305.618,57, valor patrimonial correspondente a 3/16 é 

57.303,48�.

GPS: 39.901694, -8.285363

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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FICHA TÉCNICA

- 3/16 AVOS SOBRE O TERRENO PARA CONSTRUÇÃO

Figueiró dos Vinhos - Vale de FigueiróLocalização:

Artigo Matricial Urbano:  

€ 305.618,57

n.º 2910

1997

6128/20060223

7.944,00 m²

Ano de Inscrição na Matriz:

Valor Patrimonial determinado no ano 2020:

CRP de Figueiró dos Vinhos:

Área Total:

VALOR BASE

€ 57.303,48

LOTE 04

FIGUEIRÓ DOS VINHOS



Verba N.º 9 – Uma mesa de reuniões metálica forrada a 
pele, oito cadeiras com rodas e braços em pele de cor 
castanho, uma secretária metálica com o tampo em formica 
com um modulo de gavetas, uma cadeira com rodas e 
braços em pele de cor preto, um armário metálico de duas 
portas de correr e duas de abrir, um monitor Samsung, um 
cofre monobloco, de chave e segredo "sem chave" um 
frigórico ZANUSSI.

Verba N.º 10 – Uma secretária metálica com o tampo em 
formica com um módulo de gavetas, uma secretária em 
formica com dois módulos de gavetas, um monitor TFT 
FUJITSU, um teclado Microsoft, um servidor FUJITSU 
SIEMENS, um impressora SAMSUNG. 

Verba N.º 11 – Uma secretária metálica em forma de L com 
blocos de gavetas, um monitor FUJITSU, um teclado 
GENIUS, uma impressora HP, uma central telefónica 
SIEMENS, uma calculadora TEXAS INSTRUMENTS, um fax 
SAMSUNG, 2 CPS´S e um servidor, uma multifunções 
TOSHIBA e-studio 232, um móvel de arquivo com portas de 
correr, um bastidor com réguas RJ45 e switch TP-LINK, 
duas poltronas em tecido de cor castanha.

Sala de Reuniões
 

Escritório 1
 

Escritório 2
 

FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 58.425,00



Verba N.º 12 – Um lote de estantes em dexion, uma mesa 
redonda e um escadote em alumínio.

Verba N.º 13 – Dois cofres monobloco, um móvel metálico de 
duas portas e uma prateleira, uma secretária metálica com o 
tampo em formica com dois módulos de gavetas metálicos, 
uma impressora de agulhas OKI, um CPU FUJITSU 
SIEMENS, um monitor TFT ASUS, um teclado e um rato sem 
marca visível, uma calculadora, uma impressora OKI, uma 
secretária metálica com o tampo em formica com um módulo 
de gavetas, um ecrã HP P720, cadeira com rodas em napa 
de cor castanhada uma secretária metálica com tampo em 
madeira com dois módulos de gavetas, um ecrã CRT 
SIEMENS, um teclado, um telefone, um rato e uma 
calculadora, uma cadeira em napa com rodas, um destruidor 
de papel GEHA, estantes metálicas de arquivo, um móvel 
metálico de duas portas, um CPU JUJITSU SIEMENS. 

Verba N.º 14 – Seis secretárias metálicas com módulos de 
gavetas, quatro cadeiras com rodas, um monitor ASUS, uma 
impressora de agulhas OKI, monitor SAMSUNG, um teclado 
LOGITECH, um rato ASUS, impressora BROTHER, um 
scanner HP, estantes metálicas de arquivo, uma máquina de 
escrever IBM, um teclado e um CPU FUJITSU SIEMENS.

Sala Arquivo
 

Escritório 3
 

Escritório 4
 

FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
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Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Verba N.º 15 – Uma secretária metálica com um módulo de 
gavetas, um monitor SAMSUNG, uma calculadora CANON e 
CITIZEN, um monitor CRT SAMSUNG, uma impressora 
BROTHER, 2 CPU´S sem marca visível, um móvel metálico 
com duas portas em formica, uma secretária em madeira e 
duas cadeiras.

Verba N.º 16 – Uma secretária metálica com o tampo em 
formica com um bloco de gavetas, uma secretária metálica 
com o tampo em formica, um ecrã TFT SAMSUNG, um 
teclado LIFETECH, uma impressora marca SAMSUNG 
ML2160, um telefone SIEMENS, um CPU sem marca visível, 
uma cadeira, uma secretária metálica com o tampo em 
madeira, duas balanças marca RUBY DELTA 18 um lote de 
estantes metálicas.

Escritório 5
 

Escritório 6
 

FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
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Verba N.º 17 – Uma estante metálica para arquivo, uma 
secretária metálica com o tampo em madeira com um 
módulo de gavetas, um ecrã TFT marca FUJITSU, um 
calculadora CASIO, um rato, um CPU marca FUJITSU, um 
teclado marca SAMSUNG, um cadeirão em napa de cor 
preto, uma secretária metálica com módulos de gavetas, uma 
secretária metálica com o tampo em formica, dois CPU´S 
marca FUJITSU, um ecrã TFT SAMSUNG, um teclado 
FUJITSU, um rato, uma calculadora, um telefone SIEMENS, 
uma impressora HP DESKJET 940c, uma cadeira em napa 
de cor castanha, uma cadeira com rodas e braços em tecido 
de cor castanha.

Escritório Laboratório
 

FICHA DE BENS MÓVEIS
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Verba N.º 18 – Móveis de bancadas de madeira com várias 
gavetas e portas, um banho maria marca SELECTA, um 
analisador FRITSCH SPARTAN, um banho maria LAB-LINE 
INSTRUMENTS, um viscosímetro marca BROOKFIELD e um 
viscosímetro sem marca visível, uma maquina de plastificar a 
quente LAMIREL, um medidor de pressão sem marca visível, 
um microscópio de luz refletida com camara da PANASONIC, 
um medidor de ponto de fusão ELECTROTHERMAL, uma 
balança de precisão marca mettler H10, uma UPS MGE, 
balança de alta precisão mettler AG204 com kit de medição 
de densidades, Analisador de mistura mettler LJ16 análise 
de perda de humidade, uma balança de precisão marca 
METTLER PB 3002 DR uma multifunções TOSHIBA e-
Studio 25S, um abrasimetro marca ZWICK, um tensômetro 
10 marca MONSANTO modelo.º TC915 e o nº de série 
0719, uma secretária, um ecrã CRT SIEMENS, um teclado e 
um rato, um CPU ALPHA, um ecrã TFT SAMSUNG, um 
teclado e um rato sem marca visível, um CPU SIEMENS, uma 
impressora HP DESKJET 710C, um ecrã CRT NEC, um 
teclado sem marca visível, uma máquina de teste de material 
marca MONSANTO modelo MOONEY 1500S, um 
Rheometer 100S marca MONSANTO, um Rheometer MDR 
2000 marca ALPHA TECHNOLOGIES e um sistema de 
gestão de todos os aparelhos do laboratório marca DAISY, 
vários móveis de bancadas de madeira com várias gavetas, 
portas e tampo em mármore, goblés, erlemmayers, balões, 
pipetas e provetas. 

Laboratório
 

FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
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€ 58.425,00



Sala de Testes
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05

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 19 – Um moinho de rolos (testes laboratoriais) 
marca METALURGICA DE BENFICA, LDA, uma prensa 
hidráulica, marca METALURGICA DE BENFICA, LDA, uma 
extrusora marca PAUL TROESTER n.º 7825/25, uma 
autoclave marca CONRAD ENGELKE n.º de série 15622 do 
ano 1974, um forno elétrico marca HERAEUS, uma prensa 
sem marca visível, um forno elétrico marca HERAEUS, 
cacifos metálicos, um movel em madeira com várias gavetas 
com o tampo em mármore, vários moldes para testes, 
ensaios físicos, densidades, dureza, abrasão, um suporte 
pneumático para cortantes wallace.

Verba N.º 39 – Uma balança sem marca visível, um 
frigorifico, três mesas, seis bancos de correr em madeira, um 
lote de cacifos metálicos.

Refeitório
 

€ 58.425,00
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Verba N.º 27 – Uma calandra marca METALURGICA DE 
BENFICA, uma extrusora marca SCN para alimentação da 
calandra com sistema de arrefecimento, um moinho de rolos 
de 1 metro.

Verba N.º 26 – Uma extrusora com alimentação a frio marca 
GUMIX com linha de arrefecimento e calandrinha para 
aplicação de borracha de ligação com balança marca RUBY 
DELTA 86.

06

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 16.000,00Nave Principal
 



Verba N.º 29 – Um misturador tangencial marca FARREL 
180 litros, um moinho de 2 metros marca METALURGICA 
DE BENFICA, um moinho de 1.5m marca METALURGICA 
DE BENFICA e um Batch-off marca VMI EPE HOLLAND 
modelo DPHP 900 série 1B7022 com saída preparada para 
placas e manta de borracha e balança capacidade max de 
1500kgs.

FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
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Sala de Mistura
Linha 4

 

Sala de Mistura
Linha 3

 

Verba N.º 28 – Um misturador marca COMERIO ERCOLE 
752 tangencial, 75 litros, um moinho de 1.5 metros marca 
METALURGICA BENFICA, um BATCH-OFF VMI, balança, 
passadeira à entrada do misturador uma plataforma de 
suporte do misturador.

07

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 823.800,00



Verba N.º 31 – Um sistema de pesagem e embalamento de 
pigmentos marca KRUPP ELASTOMERTECHNIK constituído 
por um conjunto de BINS com abertura automática das 
portas, um conjunto de gavetas de abertura automática, duas 
estações de pesagem e um filtro.
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Sala de Mistura
Linha 5

 

Verba N.º 30 – Um misturador INTERMIX 135 litros marca 
KRUPP, um moinho de 2m com velocidade e fricção variável 
com stock blender, um moinho de 1.5m com velocidade e 
fricção variáveis marca METALURGICA DE BENFICA, um 
batch-off marca VMI EPE HOLLAND com saídas para 
fabricação de placas e folhas (separação de placas com filme 
de plástico) e dois stakers para enchimento automático e 
optimizado de paletes com uma tira continua de borracha 
para alimentação das extrusoras.

Sala de Mistura
Linha 5

 

07

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 823.800,00



Verba N.º 33 – Um sistema alimentação e pesagem 
automáticas de negro de fumo, óxido de zinco e óleo de 
processo marca MOTAN constituído por um silo de 50 
toneladas de negro de fumo, duas balanças de negro de 
fumo, uma linha composta por seis silos com os n.º 550, 
234, CC0339, 762, 200, 204 cada um com carril e 
cadernal elétrico com a capacidade de 2.000Kg do ano 
2001 e sistema de pesagem e transporte de negros de fumo, 
um depósito marca INACEINOX do ano de 2002 de 
5.000kgs com capacidade de 100m3 com sistema de três 
compressores Roots destinados a pressurizar o sistema de 
transporte de negro de fumo e dois depósitos de óleo.

Verba N.º 32 – Duas bandeiras de elevação de fardos de 
borracha com sistema de vácuo da marca ERIKKILA de 
125kgs.

FICHA DE BENS MÓVEIS
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Sala de Mistura
Linha 5

 

07

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 823.800,00
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VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Gabinete de 
Sala de Mistura

 

Exterior
 

Verba N.º 42 – Um CPU HP, um ecrã SAMSUNG, uma UPS 
marca APC, um teclado LOGITCH, um rato SIEMENS, uma 
impressora HP, um monitor CRT PRINCETON, um teclado 
SIEMENS, um rato HP, um CPU ASUS, um teclado HP, um 
ecrã CRT SIEMENS, um rato sem marca visível, uma 
impressora HP, uma televisão, uma balança digital, um 
projetor de acetatos, sete mesas em madeira, dezasseis 
cadeiras, uma secretária em madeira com dois módulos de 
gavetas, uma secretária metálica com um módulo de 
gavetas, um quadro, dois bancos de correr em madeira, um 
móvel metálico de duas portas e três prateleiras e um 
estirador.

Verba N.º 55 – Dois depósitos de óleo de processo.

€ 823.800,00



08
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VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 38 – Uma máquina de fazer cola N.º 2 sem marca 
visível, uma bomba para cola, uma máquina de fazer cola N.º 
1 sem marca visível, uma balança RUBY com capacidade 
máxima de 150Kg, uma máquina de cola em mau estado de 
conservação, uma máquina de triturar borracha, uma balança 
RUBY com capacidade máxima de 150Kg, um lote de barris 
de cola para pré vulcanização e estantes racks.

Armazém de
Cola

 € 6.950,00



08

FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.

18

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria - Juízo de Comércio de Leiria | Proc. N.º 3601/17.4T8LRA - Juiz 1

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Armazém
 

Verba N.º 40 – Uma serra de corte marca SUPER BROWN, 
uma bancada de trabalho em ferro com torno.

Verba N.º 41 – Um compressor AtlasCopco GA90VSD, um 
depósito de ar comprimido CITERGAZ do ano 1996, um 
arrefecedor marca INGERSOLLRAND modelo DES 160S do 
ano 1999, uma balança marca Simão e Vaz, um carro de 
limpeza de pavimento e um carregador de baterias marca 
AUTOSIL.

€ 6.950,00
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Verba N.º 58 – Um stacker TIMA com carregador.
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€ 500,00Armazém
 

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

10

11

Verba N.º 3 – ½ (metade) do veículo ligeiro de mercadorias, 
marca SEAT, modelo IBIZA 6L, cilindrada 1422, com a 
matrícula 51-28-UL, a gasóleo do ano de 2002.

Verba N.º 4 – ½ (metade) do veículo ligeiro de mercadorias, 
marca MITSUBISHI, modelo COLT cz3, cilindrada 1493, 
com a matrícula 50-BG-21, a gasóleo do ano de 2006.

FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE

€ 500,00

€ 250,00

Armazém
 

Armazém
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Exterior
 

Exterior
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VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

12

13

Verba N.º 5 – ½ (metade) do veículo pesado de mercadorias, 
marca RENAULT, modelo HD 270. 18 55, cilindrada 6178, 
com a matrícula 85-31-VM, a gasóleo do ano de 2003.

Verba N.º 6 – ½ (metade) do sobre o veículo pesado de 
mercadorias, marca RENAULT, modelo F 130. 65 41, 
cilindrada 2800, com a matrícula 62-71-RH a gasóleo do 
ano de 2001, sem motor.

FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE

€ 1.000,00

€ 75,00



Verba N.º 7 – Um veículo ligeiro de passageiros, marca 
BMW, modelo 320 D, cilindrada 1995, com a matrícula 86-
CN-58, a gasóleo do ano de 2006, cor preto, com 629181 
Kms.

Verba N.º 8 – Um veículo ligeiro de passageiros, marca 
PEUGEOT, modelo 307, cilindrada 1360, com a matrícula 
57-51-VG, a gasolina do ano de 2003, cor preto 

FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE

1995
S I N C E

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

Armazém
 

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

14

15

€ 2.000,00

€ 1.500,00



ANOTAÇÕES
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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.
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