
Insolvência: Contar - Electrónica Industrial, Lda. LOCAL: Marvila, Rua Dr. José Espírito Santo 
Parque Sorel, Edifício 1 

GPS: 38.754661, -9.109799

DIA/HORA: 16.04.2019 ÀS 14H30
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”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vão ser colocados em venda por Leilão Presencial os bens arrolados a favor da massa insolvente.”

1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

01

1.1.  O Leilão é público, sem prejuízo do disposto no ponto 1.4 do presente Regulamento.
1.2. LC Premium, Lda Os interessados na aquisição deverão identificar-se sempre que o representante da  o solicite.
1.3 LC Premium, Lda.. 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 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.
1.4. 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.

2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO

 2.1.  O Leilão irá decorrer da seguinte forma:
a) Bens Móveis vendidos lote a lote / verba a verba;
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.

3.2.  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. 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 venham a ser prejudicados por lei ou acto administrativo.

4.  PAGAMENTO DO PREÇO

4.1.  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 Contar - Electrónica Industrial, 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.

4.2.  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 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.

5.  LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS

5.1. LC Premium, Lda. Após boa cobrança, o comprador fica responsável pelo levantamento dos bens móveis, em data(s) e hora(s) a combinar com a , 
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.

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

NOTAS

VISITAS

- Dia 05.04.2019 das 10h às 12h30 e das 14h30 às 16h30

- No próprio dia das 10h às 12h30
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Gestor do Processo

Pedro Lemos

pedro.lemos@lcpremium.pt

966 683 481
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03

FICHA DE BENS MÓVEIS

Verba n.º 1 - Uma secretária de receção com tampo 

em madeira, uma cadeira com braços e rodas em 

tecido amarelo e preto, um armário metálico de cor 

cinza com duas portas de correr, três sofás individuais 

em tecido cinzento e bege, uma mesa de apoio em 

madeira, um módulo metálico com três gavetas, um 

monitor TFT marca LG modelo FLATRON, um teclado 

marca LOGITECH, um rato marca LOGITECH, duas 

colunas sem marca visível, uma calculadora marca 

TEXAS INSTRUMENTS, um CPU marca HP modelo 

COMPAC, uma UPS marca ELLIPSE 500, uma 

fotocopiadora marca SHARP modelo MX2301N, 

uma destruidora de papel marca HSM modelo 

125.2, um armário em vidro, um relógio de ponto 

eletrónico marca ISGUS com leitor de cartões, um 

sistema interno de som, um cesto para papeis 

metálico, uma divisória metálica com vidro, um 

expositor metálico com duas portas em vidro, um 

quadro decorativo e uma central telefónica com todos 

os telefones existentes no edifício e um bengaleiro 

metálico.

Verba n.º 2 - Uma mesa de reuniões com pés 

metálicos e tampo em madeira, oito cadeiras 

metálicas com braços, um móvel com duas portas de 

correr marca STEELCASE, móvel metálico de apoio 

com quatro rodas e prateleiras, um cabide metálico, 

um estirador quadro branco, uma tela com caixa 

metálica, um plasma marca SAMSUNG modelo 

UE46D com comando e suporte metálico com base, 

uma máquina de café marca KRUPS, conjunto de 

copos e chávenas, um prato decorativo em vidro, um 

jarra decorativa em vidro, um quadro decorativo com 

assinatura "ALVAREZ", um projetor multimédia 

marca SANYO modelo PCSW10 com mala de 

transporte e comando.

01

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 3.675,00

Receção

 Sala de Reuniões
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04

FICHA DE BENS MÓVEIS

01

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 3 - Uma secretária metálica com tampo em 

"L" em madeira, um módulo metálico com três 

gavetas, um armário metálico com quatro prateleiras 

e duas portas de correr, um armário metálico com 

tampo em madeira com duas portas, dois armários 

metálicos com duas portas, um quadro branco, uma 

cadeira com rodas e braços em tecido amarelo e 

preto, três cadeiras com braços e sem rodas em 

tecido amarelo e preto, dois cestos para papeis 

metálicos e um bengaleiro metálico.

Verba n.º 4 - Uma secretária metálica com tampo em 

"L" em madeira, dois módulos metálicos de cor cinza 

com duas gavetas, um sofá de dois lugares cor cinza 

em tecido, um cabide metálico, dois armários 

metálicos de cor cinza com duas portas, um armário 

metálico com tampo em madeira com duas portas, 

duas cadeiras metálicas sem braços, um computador 

marca HP modelo COMPAC Elite 8300, um teclado 

marca HP e um rato marca Microsoft.

Verba n.º 5 - Um frigorífico marca AEG, um televisor 

marca Samsung, uma liquidificadora, marca 

MOULINEX, um móvel de cozinha com cuba em inox, 

uma placa elétrica marca ARISTON, uma torradeira 

marca TEFAL, uma máquina de café marca KRUPS, 

um jarro elétrico marca BRAUN, uma máquina de 

lavar loiça marca INDESIT, uma mesa de madeira, 

quatro cadeiras de madeira, uma máquina 

espremedora, um quadro de cortiça e conjunto de 

loiça diversa - copos, pratos, tachos, travessas, 

talheres, frigideiras, tigelas e canecas.

Escritório
Qualidade 

Escritório
Secretariado 

Copa  

€ 3.675,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

01

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 6 - Uma secretária metálica com tampo em 

"L" em madeira, um secretária com tampo em 

madeira, um módulo metálico com três gavetas, um 

módulo metálico com duas gavetas, quatro armários 

de arquivo metálicos com quatro prateleiras e duas 

portas, uma estante de arquivo metálica com quatro 

prateleiras, três cadeiras com rodas e braços em 

tecido amarelo e preto, três cadeiras com rodas e sem 

braços em tecido amarelo e preto, uma calculadora 

marca OLIVETTI modelo LOGOS 381, um portátil 

marca HP modelo PROBOOK 4520S, um cofre 

eletrónico com chave marca EAST KING, um monitor 

TFT marca HP modelo COMPAC LE2002X, um 

teclado marca MICROSOFT, uma destruidora de 

papel marca SIGMA modelo DS140, um quadro de 

cortiça, um CPU marca ASUS modelo VENTO M2, 

um monitor TFT marca LG modelo FLATRON 

W2252TQ, um teclado marca HP, um rato marca 

LOGITECH, uma UPS marca APC e um bengaleiro 

metálico.

Verba n.º 7 - Uma secretária metálica com tampo em 

madeira, três armários metálicos com tampo em 

madeira com duas portas, um módulo metálico com 

duas gavetas, uma cadeira com rodas e braços em 

tecido azul e preto, três cadeiras com rodas e sem 

braços em tecido amarelo e preto, um quadro branco, 

uma destruidora de papel marca SIGMA modelo 

DS140, um cesto para papeis em plástico de cor 

cinza e um bengaleiro metálico.

Escritório
Contabilidade 

Escritório
Eletrónica 

e Industrial

Verba n.º 8 - Uma secretária metálica com tampo em 

"L" em madeira, um módulo metálico com duas 

gavetas, dois armários metálicos com duas portas em 

cor cinza, um armário marca STEELCASE com duas 

portas de correr e com tampo de madeira, um sofá 

individual em pele cor bege, um sofá de dois lugares 

em pele de cor bege, um cabide metálico, uma 

cadeira com rodas e braços, uma mesa de apoio com 

três pés, um quadro decorativo, um quadro 

decorativo com assinatura "ALCANTARA", um quadro 

de cortiça, um suporte metálico para CD'S e duas 

cadeiras metálicas sem braços.

Escritório
Direção Geral  

€ 3.675,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

01

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 9 - Dez secretárias metálicas com duas 

gavetas de cor cinza, uma secretária metálica de cor 

cinza, dois armários metálicos com duas portas, 

quatro armários de arquivo metálicos com quatro 

prateleiras, dois armários de arquivo metálicos com 

duas portas de correr, um armário de arquivo 

metálico com duas portas e uma prateleira, uma 

mesa metálica com rodas, uma mesa metálica com 

tampo em fórmica, uma mesa metálica para 

computador em cor cinza, uma mesa metálica com 

tampo em madeira e com rodas, nove cadeiras com 

braços e rodas em tecido amarelo e preto, uma 

cadeira com rodas em tecido cinzento, uma mesa de 

reuniões com tampo em madeira, seis cadeiras com 

braços em tecido amarelo e preto, cinco biombos, 

dois biombos em vidro, um quadro branco, um 

transformador trifásico marca OFICEL, um monitor 

TFT marca ASUS, um monitor TFT marca HP modelo 

L1706, um monitor TFT marca LG modelo FLATRON 

W1942T, um computador portátil marca HP modelo 

PROBOOK 4520S, uma UPS marca APC, um CPU 

marca HP modelo PRO 3010MT, um CPU marca HP 

modelo ELITE DESK 800GI, um monitor TFT marca 

ASUS, um teclado marca HP, um rato marca HP, duas 

colunas de som marca A4TECH, duas fontes de 

alimentação marca HP modelo E3610A, um teclado 

marca HP, uma UPS marca APC, dois CPU marca LG 

modelo COOLER MASTER, um monitor TFT marca 

HP modelo LE 1901W, um osciloscópio marca HP 

modelo 54645D, duas fontes de alimentação marca 

UNIVOLT modelo DT305AD, um autotransformador 

variável monofásico marca OFICEL, um osciloscópio 

marca AGILENT modelo 54622D, um aparelho de 

carga monofásico marca OFICEL, uma UPS marca 

PHASAK, uma UPS marca APC, uma UPS marca 

MUSTEK, uma UPS marca APC modelo 2200, uma 

UPS marca APC modelo 1400, um monitor TFT 

marca HP modelo COMPAQ LE 2002X, um monitor 

TFT marca HP modelo L1706, um teclado marca HP, 

um rato marca HP, oito cestos para papéis de diversas 

cores, um bengaleiro metálico e conjunto de diversos 

cabos, ferramentas, componentes eletrónicos e 

informáticos. 

Escritório
Engenharia 
Informática 

€ 3.675,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

01

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 10 - Duas secretárias metálicas com tampo 

em madeira, dois módulos com quatro gavetas em 

madeira, um armário metálico com duas gavetas em 

cor cinza, três armários metálicos com duas portas de 

cor cinza, um cabide metálico, duas cadeiras com 

rodas e braços em estofo amarelo, uma cadeira 

metálica com braços com estojo tecido amarelo, um 

CPU marca HP PRO, um teclado marca ASUS, um 

rato marca MICROSOFT, um monitor TFT marca 

ASUS, uma impressora marca EPSON modelo 

PHOTO R200 e duas colunas para PC marca TECH.

Verba n.º 11 - Quatro postos de trabalho com 

divisória compostos por quatro secretárias metálicas 

com tampo de madeira, quatro módulos metálicos 

com duas gavetas, uma mesa de reuniões metálica, 

três móveis estante metálicos cor cinza, três cadeiras 

com rodas em tecido cor verde, duas cadeiras com 

rodas e braços em tecido cor amarela, uma cadeira 

com rodas em tecido cor castanho, um cabide 

metálico, um CPU marca HP modelo PRO, um 

teclado marca LOGITECH, um rato marca HP, um 

monitor marca HP modelo S2031A, um aparelho de 

ar marca KUNFT e uma UPS marca MUSTEK.

Verba n.º 13 - Um balcão de trabalho com cuba de 

lavagem e portas em madeira, uma bancada de 

trabalho com quatro gavetas, um tampo em madeira 

com torno e furadora de marca RHINO, um painel de 

ferramentas, conjunto de caixas SUC, um furador 

marca DREMEL, uma mesa de apoio metálica, uma 

estufa, uma guilhotina e um banco metálico com 

rodas. 

Escritório
Recursos Humanos 

Escritório
Logística 

Sala de Trabalho  

€ 3.675,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

01

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 14 - Um quadro branco com barras de 

ajuste, um quadro branco, uma mesa de apoio 

metálica de cor cinza, cinco mesas metálicas, dez 

cadeiras metálicas em napa cor preta, uma cadeira 

com rodas em tecido cor amarelo, uma cadeira com 

rodas e braços cor amarelo, um banco metálico, um 

apoio em PVC cor cinza, um cabide em PVC com 

cabides, um suporte metálico para multimédia e um 

fornecedor elétrico.

Verba n.º 15 - Um balcão armário cozinha com cuba 

em inox e placa elétrica marca ARISTON, um micro-

ondas marca LG, um micro -ondas marca 

ELECTRÓNICA, um frigorífico marca CANDY, quatro 

mesas metálicas quadradas, um conjunto de 

individuais cor verde, cinco bancos metálicos com 

estofo em napa azul para balcão, dezasseis bancos 

metálicos com estofo de napa azul para a mesa, um 

jarro elétrico marca TEFAL, um conjunto de loiça e 

talheres, uma TV marca SAMSUNG com suporte para 

parede cor cinza, três quadros decorativos, um 

cabide PVC e uma mesa redonda de pé alto. 

Verba n.º 16 - Dois cacifos metálicos cor cinza 

triplos, dois cacifos metálicos cor cinza verticais com 

quatro portas, um cacifo metálico com cinza 

individual marca FLANDY, dois cacifos em madeira 

duplos cor bege, três cacifos em madeira triplos cor 

bege e um cabide metálica cor banca. 

Sala de Formação

Refeitório 

Wc's / Balneários 

€ 3.675,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

€ 20.000,00

01

02

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

Verba n.º 17 - Oito expositores individuais de parede 

com contadores de energia, uma mesa de apoio com 

quatro pés cor cinza, dois caixotes para papeis 

metálicos, uma jarra decorativa em vidro, dois 

expositores metálicos elétricos com contadores de 

energia, um quadro decorativo, um quadro 

decorativo com assinatura "ABEL", um quadro 

decorativo com assinatura e um bengaleiro metálico.

Verba n.º 18 - Uma secretária metálica com tampo 

em madeira, uma bancada de trabalho com tampo 

em fórmica, um módulo de três gavetas, dois 

armários de arquivo metálicos com duas portas, um 

armário metálico com tampo em madeira e duas 

portas, duas mesas de apoio em madeira com três 

pés, uma mesa de apoio em madeira com quatro pés, 

uma cadeira com rodas e braços em tecido cinzento, 

uma cadeira sem rodas e braços em tecido cinzento e 

bege, uma cadeira com rodas de tecido preto, banco 

com rodas em napa preta, um sofá duplo com apoio 

de braços em tecido cinzento e bege, um sofá 

individual em tecido cinzento e bege, uma dock 

station marca HP, um monitor TFT marca HP modelo 

COMPAC LE2002X, uma fonte de energia marca HP 

E3610A, um osciloscópio marca AGILENT modelo 

54622D, um contador universal marca HP modelo 

V3132A, um banco de ensaio para contadores 

elétricos marca ZERA com respetivos acessórios: 

uma máquina de testes marca ZERA modelo MT 

3000 nº Série 016073, uma máquina de testes 

marca ZERA modelo MT 3000 nº Série 016003 com 

todos os cabos e ligações, um quadro decorativo com 

assinatura "Alvarez", quatro quadros decorativos, um 

cadeeiro de pé, um bengaleiro metálico, um compact 

disk marca WELLTECH com duas colunas de som e 

conjunto de diversos cabos, conexões, contadores e 

aparelhos de medida obsoletos.

HALL 

Escritório
Direção, Inovação

 e Desenvolvimento 

€ 3.675,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 19 - Duas bancadas de trabalho com 

tampo em fórmica, uma mesa metálica com tampo 

em fórmica cor cinza, um armário metálico com duas 

portas cor cinza, duas estantes metálicas cor cinza, 

um bengaleiro metálico, duas cadeiras com rodas e 

sem braços em tecido preto, uma cadeira com rodas 

sem braços em tecido verde, um móvel de apoio 

metálico cor cinza, um carro de ferramenta marca 

TRESTONE com quatro rodas, um banco de ensaio 

para contador elétricos marca OMICRON modelo 

CMC256-6 com os respetivos acessórios: um 

monitor TFT marca COMPAC, um CPU marca ASUS, 

um teclado sem marca visível e um rato marca 

COMPAQ, um portátil marca HP modelo COMPAC NX 

7400, um rato marca HP, três osciloscópios, uma 

fonte de energia marca UNIVOLT, um medidor de 

resistência de superfície marca SRM modelo 100/3, 

um conjunto de equipamentos elétricos e eletrónicos, 

aparelhos de medição, caixas em PVC, cabos e 

ligações diversas e uma câmara climática marca ACS 

modelo DISCOVERY DY600 Nº Série TT D1223. 

Escritório
Laboratório
Inovação e 

Desenvolvimento 

€ 20.000,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

02

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 20 - Sete bancadas de trabalho metálicas 

com tampo em fórmica de cor cinza, uma bancada de 

trabalho metálica com tampo em madeira, quatro 

estantes metálicas, uma bancada de trabalho com 

tampo em madeira, uma secretária metálica com 

duas gavetas, dois armários metálicos com duas 

portas, um modulo metálico com seis gavetas, um 

módulo metálico com duas gavetas, dez cadeiras 

com rodas e sem braços em tecido preto, um monitor 

TFT marca HP modelo S2031A, um CPU marca LG 

modelo COOLER MASTER, um teclado marca HP, um 

rato marca MICROSOFT, uma impressora de 

etiquetas marca DYMO modelo 450, um monitor TFT 

marca HP modelo L1706, um CPU marca HP 

modelo COMPAC, um teclado marca HP, um rato 

marca HP, uma fonte de energia marca HP modelo 

E3610A, uma fonte de energia marca UNIVIMT 

modelo DT 305 AD, um CPU marca HP modelo 

ELITE DESK, um monitor TFT marca HP modelo LE 

1901 W, um monitor TFT marca ASUS, um teclado 

marca HP, um rato marca HP, um monitor TFT marca 

VIEWSONIC modelo VE700, um teclado marca 

COMPAC, um CPU marca HP modelo COMPAC, um 

CPU marca ASUS modelo VENTOM2, um monitor 

TFT marca VIEWSONIC, um teclado marca HP, duas 

colunas de som marca HP, um osciloscópio marca 

TEKTRONIC modelo TDS 2012B, uma máquina de 

testes de alta tensão marca ELEKTROTECH modelo 

D-7015-KORNTAL, um CPU marca HP modelo PRO, 

um monitor TFT marca ASUS, uma estação 

meteorológica digital marca DAVIS modelo 

PERCEPCION I I ,  um moni tor  TFT marca 

VIEWSONIC, um teclado marca HP, um rato marca 

LOGITECH, um CPU marca HP, um teclado marca HP, 

um rato marca Microsoft, um microscópio de 

inspeção 3D marca VISION ENGINEERING modelo 

MANTIS VISION, dois candeeiros de secretária com 

lupa, quatro carros de ferramentas TRESTON, um 

escadote de alumínio, um bengaleiro metálico, um 

carro de transporte, um gerador de forma de onda 

arbitrária marca HP modelo 33120A, um contador 

universal de frequência marca AGILENT modelo 

53131A, um osciloscópio marca TEKTRONIX 

modelo TDS 360, um medidor LCR de precisão 

marca QUADTECH modelo 1920, uma fonte de 

alimentação marca BK PRECISION, um multímetro 

digital marca AGILENT modelo 34401A, um 

osciloscópio portátil marca FLUKE modelo 105B 

SCOPEMETER, uma estante com caixas SUC e um 

conjunto de equipamentos elétricos e eletrónicos, 

aparelhos de medida, caixas em PVC, cabos e 

ligações diversas.

Área Industrial
Laboratório

Eletrónica Industrial 

€ 20.000,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

03

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 21 - Duas secretárias metálicas com tampo 

em fórmica, dois armários metálicos com duas portas 

de correr, uma estante metálica com duas portas, um 

módulo metálico com seis gavetas com portas, duas 

cadeiras com rodas e braços em tecido amarelo e 

preto, um monitor TFT marca HP modelo LE 1901W, 

um teclado marca LOGITECH modelo K200, um 

cesto metálico para papeis, dois bengaleiros 

metálicos, um CPU marca HP modelo PAVILION, 

dois armários metálicos de arquivo com duas portas, 

uma estante de arquivo metálica, duas secretárias 

metálicas com tampo em fórmica com duas gavetas, 

uma cadeira com rodas e braços em tecido amarelo e 

preto, duas cadeiras com rodas sem braços em tecido 

preto, um monitor TFT marca ASUS, um CPU marca 

HP modelo COMPAC, um teclado marca COMPAC, 

um rato marca MICROSOFT, um monitor marca HP 

modelo LE 1901W, um CPU marca ASUS, um 

teclado marca ASUS, um rato marca MICROSOFT, 

duas colunas marca CREATIVE e uma impressora de 

etiquetas marca BRADY modelo IP 300 PRINTER. 

Verba n.º 22 - Um armário metálico com duas portas 

em cor cinza, um CPU marca HP, um aparelho de 

testes, uma bancada de trabalho metálica com 

tampo em fórmica, um banco de programação, um 

monitor TFT marca LG modelo FLATRON L1730SF, 

um teclado marca HP, um rato marca HP, uma pistola 

de leitura ótica marca SYMBEL, uma cadeira com 

rodas em tecido preto, um braço robótico marca ABB 

com respetivos acessórios: comando, fonte de 

alimentação e portátil marca HP modelo OMNIBOOK 

6100, uma mesa de apoio metálica com rodas, uma 

bancada de trabalho metálica com tampo em fórmica 

com duas gavetas, uma bancada de trabalho 

metálica com tampo em fórmica, quatro bancos de 

programação, um CPU marca HP modelo COMPAC, 

um monitor TFT marca Asus, um teclado sem marca 

visível, um rato marca MICROSOFT, uma guilhotina 

marca EBSOMAT modelo EASY CUT 300M, uma 

bancada de trabalho metálica com o tampo em 

fórmica, um banco de verificação de PLC modelo 

GPRS TRI,

€ 75.150,00

Área Industrial
Produção

Escritórios  

Área Industrial
Produção, Linha
 de Montagens 

Placas e 
Componentes

 (SMD)  
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FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Continuação Verba n.º 22 - um CPU marca HP 

modelo RPS5700, um monitor TFT marca HP 

modelo 1702, um teclado marca HP, um rato sem 

marca visível, uma pistola de leitura ótica marca 

SYMBOL, um cadeeiro de secretária com lupa, um 

banco de verificação PLC GPRS trifásico, duas mesas 

de apoio metálicas com tampo em fórmica e quatro 

rodas, uma mesa de apoio metálica com tampo em 

fórmica, uma máquina de corte de componentes 

radicais TP-79, quatro de transporte metálicos com 

seis prateleiras, uma cadeira com rodas e sem braços 

em tecido cinzento, uma estação meteorológica 

digital, duas estantes industriais com cinco 

prateleiras, uma armário metálico com duas portas, 

um extrator de fumos marca PUREX modelo 9000-

5000i Nº Série 18283, uma cadeira sem braços e 

rodas em tecido preto, uma maquina de soldar por 

onda marca SEHO modelo POWER WAVE, uma 

mesa de apoio metálica com duas prateleiras e rodas, 

uma mesa de apoio metálica com tampo em fórmica, 

uma bancada de trabalho metálica com tampo em 

fórmica, um cadeeiro de secretária com lupa, duas 

cadeiras com rodas e sem braços em tecido preto, 

uma bancada de trabalho metálica com tampo em 

fórmica, um banco de programação, um aparelho 

estabilizador de tensão, um CPU marca HP modelo 

RP5700, um monitor TFT marca HP modelo L1706, 

um teclado marca COMPAC, um rato HP, uma cadeira 

com rodas e sem braços em tecido preto, um banco 

de trabalho com rodas, duas bancadas de trabalho 

metálicas com tampo em fórmica, dois candeeiros de 

secretária com lupa, três cadeiras com rodas e sem 

braços em tecido preto, um banco de trabalho com 

rodas, três estantes metálicas com prateleiras em 

madeira, quatro RACKS para placas, um sistema de 

ensaio de placas com contadores ENERGYBOX 

monofásico com respetivos acessórios: duas lentes 

marca Manta modelo G125B ASG, pistola de leitura 

ótica marca MOTOROLA, monitor TFT marca HP 

modelo PRODISPLAY P221, teclado marca HP, rato 

marca MICROSOFT e CPU marca HP modelo 

COMPAC 6000X, um sistema duplo de ensaio de 

placas para contadores marca ENERGY bifásicos 

com respetivos acessórios: duas lentes marca 

MANTA modelo G125B ASG, duas pistolas de leitura 

ótica marca MOTOROLA, um contador universal de 

frequência marca AGILENT modelo 53220A, um 

monitor TFT marca HP modelo PRODISPLAY P221, 

um teclado marca HP, um rato marca COMPAC, um 

CPU marca HP modelo PRO 3010 e um estabilizador 

de tensão. 

03

Área Industrial
Produção, Linha
 de Montagens 

Placas e 
Componentes

 (SMD)  

€ 75.150,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 23 - Uma secretária metálica com tampo 

em fórmica em cor cinza com duas gavetas, três 

armários metálicos cor cinza com duas portas, uma 

estante metálica de cor cinza com quatro prateleiras, 

três cadeiras com rodas e sem braços em tecido 

preto, uma cadeira com rodas e sem braços em tecido 

cinzento, uma cadeira com rodas e sem braços em 

tecido verde, uma bancada de trabalho metálica 

marca TRESTON com tampo em fórmica, um 

microscópio de inspeção 3D marca VISION 

ENGINEERING modelo MANTIS ELITE, um sistema 

de soldar marca METCAL modelo SP-PW1-20 Nº 

Série SP 272V74 com cabo, uma bancada de 

trabalho metálica marca TRESTON, com tampo em 

fórmica com uma gaveta, uma lupa marca 

TRESTON, uma máquina de dessoldar marca OKI 

modelo HCT 1000 Nº Série 005073, uma máquina 

de soldar marca OKI modelo MFR-PS 1100 Nº Série 

018371 com cabo, uma máquina de soldar marca 

OKI modelo PS1100 Nº Série 010161 com cabo, um 

armário metálico com tampo em madeira de cor cinza 

com duas portas em cor azul, um carro de suporte, 

uma screen printer SMT marca AUTOTRONIK 

modelo BS1400 Nº Série 1400W0179 com 

respetivos acessórios: monitor TFT marca 

VIEWSONIC modelo VE155S, teclado marca ONDA 

e rato marca MICROSOFT, uma máquina de inserção 

de componentes marca MYDATA modelo MY9E com 

respetivos acessórios: dois monitores TFT marca NEC 

modelo MULTISYNC LCD 1770 N8, um teclado 

marca CHERRY e uma mesa de apoio metálica com 

rodas, um sistema de armazenamento para 

componentes marca ESSEGI SYSTEM SERVICE 

modelo ACS 1100 Nº Série SMD-0207 com 

respetivos acessórios: um monitor ASUS, um teclado 

marca LOGITECH modelo KIZO, um rato marca 

LOGITECH, uma pistola de leitura ótica marca 

DATALOGIC modelo TOUCH 90.

€ 125.100,00

04

Área Industrial
Produção Montagem

 de Superfície SMD   
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FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Continuação Verba n.º 23 - uma mesa de apoio 

metálica marca TRESTON com tampo em fórmica e 

com rodas, duas mesas metálicas para computador 

com rodas em cor cinza, um escadote metálico 

pequeno, um descarregador automático marca MYA 

modelo EASYLINE Nº Série ZM040001, uma 

impressora de pasta de solda marca SONY modelo 

SI-P850 com respetivos acessórios: um rato marca 

HP e monitor TFT sem marca visível, uma impressora 

de etiquetas a lazer marca MACSA, um teclado marca 

HP, um transportador automático 1000mm marca 

MYA modelo EASYLINE Nº Série ZM040002, uma 

máquina de pegar e colocar marca SONY modelo SI-

G200MK5, uma máquina colocação marca SONY 

modelo SI-F130AI com respetivos acessórios: um 

monitor TFT sem marca visível, um teclado sem 

marca visível e um rato marca SONY, uma 

t ranspor tador  automát ico 600MM marca 

MYAUTOMATION modelo EASYLINE Nº Série 

ZM040003, um forno de refusão marca SEHO 

modelo GOREFLOW 2.3 número de máquina 

12081291632, uma máquina "MYAUTOMATION 

DESTACKER marca MYA modelo EASYLINE Nº Série 

ZM40004, uma máquina de inspeção visual PWB 

marca SONY modelo SI-V100 Nº Série CD0058002 

com os respetivos acessórios: bancada de apoio 

metálica cor azul, monitor TFT sem marca visível, 

teclado marca OWLTEH, rato marca SONY e mesa de 

apoio metálica para teclado com quatro rodas.  

04

€ 125.100,00
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 de Superfície SMD   
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FICHA DE BENS MÓVEIS

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba n.º 24 - Uma estrutura metálica com três 

prateleiras cor castanho, uma estante metálica 

marca HANDY com 5 prateleiras de cor cinza, dois 

estantes industriais com cinco prateleiras, duas 

estantes industriais com 4 prateleiras, um mini 

frigorifico marca SAMSUNG modelo COMPAC 

REFRIGERATOR Nº Série 4AFT900043R e conjunto 

de diversas bobines, calçado, luvas e batas.

04

Área Industrial
Produção Montagem 

de Superfície SMD
Sala de Apoio  

€ 125.100,00
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FICHA DE BENS MÓVEIS

€ 57.500,00

€ 2.500,00

12

25

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

VERBA

VERBA

Uma secretária metálica cor cinza, cinco estantes 

metálicas com prateleiras, um armário metálico com 

duas portas cor cinza, um bastidor metálico cor 

cinza, uma mesa de apoio metálica cor cinza, um 

bastidor metálico – RACK 1 – com todas as suas 

réguas e switch`s, um bastidor metálico – RACK 2 – 

com todos os equipamentos, nomeadamente: um 

amplificador marca PAM-120, um servidor APP 

marca HP modelo HP LIANT DL 380, um servidor 

exterior marca HP modelo PROLIANT ML 350, um 

DB SERVER marca HP modelo PROLIANT ML 350, 

um UPS marca APC modelo 5000 com todas as 

ligações e conexões respetivas e conjunto de software 

e todos os programas, licenças e suportes.

Uma secretária metálica com tampo em fórmica com 

duas gavetas cor cinza, uma secretária em madeira 

de cor castanho, um armário metálico com duas 

portas em cor cinza, uma cadeira com braços e rodas 

em tecido amarelo e preto, uma cadeira com rodas 

sem braços em tecido preto, um CPU marca HP 

modelo COMPAC, um teclado marca HP, um rato 

marca MICROSOFT, uma impressora de etiquetas 

marca DYMO modelo LABELWRITER 400 TURBO, 

uma pistola de leitura ótica marca SYMBOL, um 

aspirador marca BOSCH modelo PAS 11-21, uma 

balança digital marca PCS, uma máquina de 

etiquetar eletrónica marca DYMO modelo LABEL 

MANAGER 220P, três estantes industriais sem 

prateleiras, uma estante industrial com diversas 

prateleiras, quatro estantes metálicas com diversas 

prateleiras em madeira, duas escadas metálicas, 

uma escada em madeira, um armário em PVC com 

duas portas, um bengaleiro metálico, conjunto 

material informático composto por: CPU'S, teclados, 

monitores, impressores e portáteis de diversas 

marcas obsoletos e um conjunto de componentes, 

p lacas,  c i rcui tos,  lâmpadas f lorescentes, 

arrancadores, díodos, resistências, antenas com 

íman, cabos, bobines, caixas em pvc, ferramenta 

diversa, paletes e carros de metálicos transporte. 

Sala Servidores  

Área Industrial
Produção
Armazém   
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FICHA DE BENS MÓVEIS

€ 50,00

€ 750,00

€ 12.000,00

26

27

28

VALOR BASE

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

VERBA

VERBA

VERBA

Um porta-paletes manual marca TEC 2000 cor 

cinzento. 

Um porta-paletes elétrico marca JUNGHEINRICH 

modelo EJE10 com carregador.

Conjunto de todas as estruturas e divisórias 

existentes no imóvel.

Armazém   

Armazém   

Zona Escritórios  
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FICHA DE BENS MÓVEIS

€ 1.500,00

€ 2.000,00

29

30

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

VERBA

VERBA

Sistema AVAC marca YORK com respetiva tubagem, 

condutas e silos e todos os aparelhos de ar 

condicionado existentes no edifício e um secador de 

ar marca ATLAS COPCO modelo FD 16 Nº de Série 

CAQ068538 com caldeira e respetivos acessórios. 

Um forno de convecção de três zonas, um braço 

robótico com controlador, conjunto composto por 

transformadores, circuito impressos, telas várias, 

placas e componentes diversos. 

Cobertura   

Instalações da 
empresa JANZ   
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES

Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio de Lisboa | Proc. N.º 24214/18.8T8LSB - Juiz 2



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 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

