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

1.1. O Leilão é público, sem prejuízo do disposto no ponto 1.2 do presente Regulamento.
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.
1.4. O utilizador não pode ter o login feito em mais do que um dispositivo em simultâneo.
1.5. A LC Premium, Lda. não se responsabiliza na eventualidade do browser do utilizador não efetuar automaticamente a atualização.
1.6. A LC Premium, Lda. recomenda a utilização do Google Chrome como browser predenido.
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.
1.8. Os seus dados pessoais não serão vendidos nem alugados a terceiros para efeitos de marketing sem o seu consentimento explícito.
1.9. Vamos utilizar as informações prestadas na nossa plataforma do seguinte modo:
a) Processar transações caso não cumpra com as condições de venda;
b) Vericar a sua identidade durante os processos de registo da conta e de restabelecimento da palavra-passe;
c) Gerir riscos ou detetar, prevenir e/ou remediar fraudes ou outras atividades potencialmente ilegais ou proibidas;
d) Detetar, prevenir ou remediar o incumprimento de políticas ou de contratos de utilizador aplicáveis;
e) Proporcionar-lhe serviços de apoio ao cliente;
f) Gerir e proteger a nossa infraestrutura informática;
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1.10. Autorização N.º 3889/2016 emitida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados;
2. FUNCIONAMENTO DO LEILÃO
2.1. O Leilão iniciar-se-á pela venda dos bens;
2.2. As propostas/licitações serão registadas em caixa própria protegida.
2.3. O fecho do leilão é controlado automaticamente pelo sistema tendo por referência a hora do servidor onde está instalada a plataforma lcpremium.pt.
O leilão terminará à hora 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.
2.4. Se forem detetadas irregularidades na licitações, as ofertas poderão ser desconsideradas.
3. BENS
3.1. 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.
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. À Massa Insolvente ou à LC Premium, Lda. não poderão ser assacadas quaisquer responsabilidades por descrições incorrectas no folheto que possam induzir
em erro, assim como alterações que, relativamente à situação jurídica 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:
a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem de Massa Insolvente de Portwool S.A., a título de sinal e principio de pagamento;
b) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque emitido à ordem de LC Premium, Lda. , referente aos serviços
prestados na promoção e venda dos bens;
c) Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da escritura de compra e venda.
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 Portwool S.A.
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. referente aos serviços
prestados na promoção e venda dos bens;
4.3. A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples desistência após o encerramento do Leilão Eletrónico 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;
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 lote ou bem e ainda pelas
despesas a que der causa.
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CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
5. ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS
5.1. 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 noticar ao adjudicatário com a antecedência mínima de 15 dias.
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.
5.3. 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. Após boa cobrança, o comprador ca 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 do mesmo. Em caso de incumprimento, os bens poderão reverter a favor da Massa Insolvente, cando
ainda o comprador responsável por eventuais danos causados.
.

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. 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. Se, por motivos alheios à vontade da LC Premium, Lda. a venda for considerada sem efeito, por quem de direito, as quantias recebidas serão
devolvidas em singelo, não havendo lugar ao prejuízo da Massa Insolvente em qualquer circunstância.
6.3. A LC Premium, Lda., no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:
a) Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente insucientes;
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. 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

OBSERVAÇÕES
- A lista fornecida está sujeita a alterações.
- As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas.
VISITAS
Visitas dia 17.09.2020 das 11h às 12h30 e das 14h às 16h30 ( Por marcação via email ou sms )
Gestor do Processo
Alfredo Calado
a.calado@lcpremium.pt
916 692 320
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FICHA DE IMÓVEL

LOTE 1
PORTO DE MÓS
EDIFÍCIOS FABRIS
Imóvel em zona central
Excelente localização
Encerra dia:
23.09.2020 às 16h25

Descrição

Características

Artigo Matricial Urbano

n.º 2253 | 1057

C.R.P de Porto de Mós

1293 | 1294

Verba N.º1 - Tipo de Prédio: Urbano, composto por edifício fabril de r/chão primeiro,
segundo e terceiro andares, destinado a armazéns e atividade industrial, com uma área
total de 4650m2, e área coberta de 4650 m2, sito em Mira de Aire, Rua da Fiandeira, da
freguesia de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós. Artigo da Matriz: 2253 da freguesia
de Mira de Aire;Descrição C.R.P. de Porto de Mós – 1293/19940606 – Freguesia Mira de
Aire; Valor Patrimonial atual:  1.233.476,12 determinado no ano de 2019.
Verba N.º2 - Tipo de Prédio: Prédio Urbano, composto por edifício Fabril com 3 pisos, sito
na Rua General Humberto Delgado e Rua Cinco de Outubro em Mira de Aire, com uma
área total de 5200m2, e com uma área coberta de 5200m2, da freguesia de Mira de Aire,
concelho de Porto de Mós. Artigo da Matriz: 1057, da freguesia de Mira de Aire concelho
de Porto de Mós; Descrição na C.R.P. de Porto de Mós – 1294/19940606 – Freguesia
Mira de Aire; Valor Patrimonial atual: 627.386,58, determinado no ano de 2019;

Ano de Inscrição na Matriz

1965 | 1993

GPS: 39.544474, -8.715952

Valor Mínimo
Localização:

Tipologia/Divisões

€ 1.475.000,00
Rua General Humberto Delgado

-

Valores Patrimoniais Totais determinados no ano 2019 € 1.860.862,70
Área Total:

9.850,00 m²

Área Coberta:

9.850,00 m²
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 3 - Uma mesa de reuniões metálica, um cofre
monobloco, uma secretária metálica com dois blocos de
gavetas, arquivador metálico de duas gavetas, três cadeiras
em napa preta.

Verba n.º 4 - Um móvel de sala em madeira com bar, uma
mesa com o tampo em vidro, quatro cadeiras em napa de cor
preta, uma mesa pequena com o tampo em vidro e dois
sofás individuais em napa de cor preta.

Escritórios

€ 40.605,00

Verba n.º 5 - Três secretarias metálicas com bloco de
gavetas, três cadeiras em napa de cor preta, um arquivador
metálico de quatro gavetas, dois armários de escritório
metálicos de duas portas e um radiador.

Verba n.º 6 - Um conjunto de estantes metálicas em dexion e
madeira com diversos rolos de fio de várias cores e
tamanhos, um escadote de alumínio.

Verba n.º 7 - Duas secretárias metálicas em forma de L, um
cofre monobloco, três cadeiras, um CPU sem marca visível,
um monitor CRT, um teclado e rato, uma multifunções
Toshiba, um arquivador metálico e uma mesa com o tampo
em madeira.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 8 - Um lote de potes metálicos, um microondas
marca Solac, quinze mesas de madeira com o tampo em
mármore, bancos em madeira.

Refeitório

Verba n.º 9 - Uma marquesa, uma balança romana, uma
mesa em madeira, uma cadeira, um banco, um arquivador
metálico de duas gavetas, um radiador, um armário metálico Gabinete Médico
com uma porta em vidro, um caixote de lixo metálico.

€ 40.605,00

Verba n.º 10 - Um finalizador marca COGNETEX SAVIO FRC
300 nº18064/90.

Preparação

Verba n.º 11 - Uma passagem marca COGNETEX SAVIO
SC400, mescladeira com primeira, segunda e terceira
passagem marca COGNETEX SAVIO SMC400.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 12 - Uma penteadeira marca NSC modelo GN4
nº8794, uma penteadeira marca NSC modelo GN5
nº18830, uma mescladeira marca SANT ANDREA
NOVARA PSE10 com potes de pentear, uma mescladeira
marca SANT ANDREA NOVARA PSE10, quatro passagens
marca NSC modelo GN4 10828/GN48785/GN410486 e
um acabador marca NSC modelo FM5 nº31 e um lote de
bobines para fiação.

Verba n.º 13 - Uma continuo de fuso oco marca ZINSER
n1473 tipo 626 ano 1974.

Preparação

€ 40.605,00

Verba n.º 14 - Nove contínuos marca ZINSER, oito
contínuos marca MECANO TÊXTIL.

Verba n.º 15 - Três bobinadeiras automáticas marca SAVIO
ESPERO.

06

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, Juízo de Comércio de Leiria | Proc. N.º 1316/19.8T8ACB - Juiz 2

Today. Tomorrow. It’s time for business.

FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 19 - Um lote de potes metálicos e palotes em PVC,
uma balança marca romão.

Preparação

Verba n.º 20 - Três penteadeiras marca NSC, modelo
PB28LF e PB29LC.

€ 40.605,00

Verba n.º 22 - Um porta paletes, uma balança marca
Bizerba modelo MCI com capacidade de 300 Kg, duas
secretárias em madeira, uma secretária metálica, uma
cadeira com braços, um carro de transporte, um porta
paletes, vários palotes em PVC, uma balança MARQUES de
150 Kg, uma bancada metálica, uma balança marca
Romão, carros de transporte metálicos.

Armazém

Verba n.º 23 - Um bobinadeira marca MOTOCONO modelo
RM4 com o n.º de série 25.01.08 do ano 1984.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 24 - Uma bobinadeira marca MOTOCONO de cor
verde sem modelo e n.º de série visível.

Verba n.º 25 - Uma máquina de cobertura de ar marca
FADIS TUAN modelo RS do ano 2001, sem n.º de série
visível.

Verba n.º 26 - Uma bobinadeira marca SAVIO, sem modelo
e n.º de série visível.

Armazém

€ 40.605,00

Verba n.º 28 - Duas máquinas marca IVAL, modelo
TERRASSA, sem modelo e n.º de série visível.

Verba n.º 29 - Uma autoclave marca AUTO MECÂNICA DA
BEIRA, modelo VAC /4, do ano 1978.

Verba n.º 30 - Uma autoclave sem marca visível.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 31 - Uma bobinadeira sem marca visível de cor
verde.

Verba n.º 34 - Um compressor marca ATLAS COPO, modelo
GA15 .

Verba n.º 35 - Um compressor marca ATLAS COPO, modelo
GA37.

Armazém

€ 40.605,00

Verba n.º 36 - Um compressor marca INGERSOLLRAND
modelo MM 110.

Verba n.º 37 - Uma caldeira marca Morisa.

Verba n.º 38 - Um contínuo de encolhimento marca
PORDENONE SAVIO.

Encolhimento
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 40 - Um enrolador marca SAVIO RAS.

Verba n.º 41 - Um contínuo de encolhimento SAVIO RRS
VOLUFIL.

Verba n.º 42 - Uma bobinadeira marca CROON LUCKE.

Encolhimento

€ 40.605,00

Verba n.º 43 - Um enrolador marca SCHWEITER MC 871.

Verba n.º 44 - Três máquinas para retração de fio marca
MOTOCONO HBV16, um máquina desmontada para peças
e duas máquinas desmanteladas.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 45 - Um retrocedor marca VOLKMANN VTS-06-S
do ano de 1981.

Verba n.º 46 - Dois retrocedores marca SAVIO TDS e dois
bobinadores SAVIO TDS.

Retorção

€ 40.605,00

Verba n.º 47 - Um enrolador marca SAVIO AES.

Verba n.º 48 - Um lote de palotes com rodas, uma balança
marca ROMÃO 576, um deposito de 1000m3 e um lotes de
potes metálicos.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 49 - Um dobrador marca SAVIO AES.

Retorção

Verba n.º 50 - Uma máquina marca ROST &JANUS SUCRS
tipo 76J-34.

€ 40.605,00

Verba n.º 51 - Uma máquina marca MAR-KEE tipo DN79 do
ano de 1986.

Verba n.º 53 - Um lote de potes metálicos e Inox.

Verba n.º 81 - Uma máquina de corte de tecido, marca
Comet .

Tinturaria

Tecelagem
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 82 - Uma máquina de inspecionar tecido, sem
marca visível.

Verba n.º 83 - Uma urdideira, marca Gamatex, Modelo
GI60, N.º de série 24/3 do ano de 1990.

Tecelagem

€ 40.605,00

Verba n.º 84 - Uma bobinadeira, marca Motocono.

Verba n.º 86 - Uma máquina de acabamento, marca TMT
com autoclave, modelo PF2000.
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FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 87 - Uma máquina alisadora de tecido, marca
Bianco, com o n.º de série 900180, do ano de 1990.

Verba n.º 88 - Uma máquina de inspecionar tecido, marca
P.L.M Impianti, modelo Rotron ML30 do ano 1989.

Verba n.º 89 - Uma máquina de inspecionar tecido, marca
P.L.M Impianti, modelo Rotron BT95 do ano 1992.

Tecelagem

€ 40.605,00

Verba n.º 90 - Uma máquina vaporizadora, marca Sperotto
Rimar, modelo SG/ZERO-M, com o n.º de série 2340 do ano
1990.

Verba n.º 91 - Uma máquina de decatização, marca Corino
Macchine, modelo Normatex, com o n.º de série 295/90 do
ano 1990.

Verba n.º 92 - Uma máquina de decatização, marca
Sperotto Rimar, modelo MD/2, com o n.º de série 2245 do
ano 1990.

14

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, Juízo de Comércio de Leiria | Proc. N.º 1316/19.8T8ACB - Juiz 2

Today. Tomorrow. It’s time for business.

FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

02

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

Verba n.º 93 - Uma caldeira de aquecimento, marca Luís
Gonçalves & Irmão, Lda., com ciclone FLLI Ferrari Art 501,
do ano de 2014.

Verba n.º 94 - Um lote composto por estantes em ferro,
estiradores em madeira, secretária em madeira, bancadas
de trabalho em madeira, rolos de tecido de diversos
tamanhos e cores, carros de transporte e palotes em PVC .

Tecelagem

€ 40.605,00

Verba n.º 95 - Um tear marca Pignone Fast 2000, modelo
60044 do ano 1991.

Verba n.º 96 - Um tear marca Pignone Fast 2000, modelo
60045 do ano 1991.

Zona de Teares

Verba n.º 97 - Um tear marca Pignone Fast 2000, modelo
60042 do ano 1991.
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FOTOS
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02
Verba n.º 98 - Um tear marca Nuovo Pignone, modelo
TP520/2 com o n.º de série 49220 do ano 1989.

Verba n.º 99 - Um tear marca Nuovo Pignone, modelo
TP520/2 com o n.º de série 49202 do ano 1989.

Verba n.º 100 - Um tear marca Nuovo Pignone, modelo
TP520/2 com o n.º de série 49201 do ano 1989.

Zona de Teares

€ 40.605,00

Verba n.º 101 - Um tear marca Nuovo Pignone, modelo
TP520/2 com o n.º de série 48156 do ano 1988.

Verba n.º 102 - Um tear marca Nuovo Pignone, modelo
TP520/2 com o n.º de série 48157 do ano 1988.

Verba n.º 103 - Um tear marca Nuovo Pignone, modelo
TP520/2 com o n.º de série 50017 do ano 1989.
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02
Verba n.º 104 - Um lote de estantes e bancadas de trabalho
com diversas peças de apoio aos teares.

Verba n.º 105 - Dezassete orgãos para rolos de tecido.

Zona de Teares

Verba n.º 106 - Uma máquina de inspecionar e medir tecido
sem marca visível, uma balança marca Romão e
Companhia.

€ 40.605,00

Verba n.º 107 - Conjunto de pentes para teares.

Verba n.º 109 - Um lote composto por diversos acessórios
para manutenção de máquinas da industria têxtil tais como,
correias, parafusos, anilhas, porcas, transmissões, dois
escadotes em alumínio, cadernais, uma máquina de lavar à
pressão, bancadas de trabalho, com quatro tornos,
cavaletes em ferro, um aparelho de soldar marca Cemont
SV263, um engenho de furar marca Electromecano, uma
serra circular para corte de ferro, um torno mecânico marca
SMOL n.º 25, um torno manual sem marca visível, uma
guilhotina, uma bigorna, quadros de parede com diversas
peças e ferramentas de trabalho e um esmerilador marca
Rabor

Manutenção

17

Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, Juízo de Comércio de Leiria | Proc. N.º 1316/19.8T8ACB - Juiz 2

Today. Tomorrow. It’s time for business.

FICHA DE BENS MÓVEIS
LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

02
Verba n.º 110 - Um PT marca Efacec de 630 KVA.

Manutenção

Verba n.º 111 - Uma lavadeira Marca M.A.T, modelo FLA66
do ano de 1989.

Verba n.º 112 - Uma lavadeira Marca M.A.T, modelo
Supervelox, com o n.º de série 658 do ano de 1990.

€ 40.605,00

Verba n.º 113 - Uma lavadeira sem marca visível, em mau
Armazém
estado de conservação.
Segurança Social

Verba n.º 114 - Uma Autoclave em mau estado de
conservação e uma tina para tecido, um lote de carros de
transportes.

Verba n.º 115 - Uma máquina, marca Gomes Lisboeta &
Lebre.
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02
Verba n.º 116 - Uma máquina de abertura e torção, marca
Corino Macchine Alba,

Armazém
Segurança Social

€ 40.605,00

Verba n.º 117 - Uma máquina, marca Corino Macchine
Alba, em mau estado de conservação.

Encerra dia: 23.09.2020 às 16h30

LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

03

Verba n.º 21 - Uma cabeça de contínuo, motores avariados,
uma prensa manual, uma balança marca Romão com a
capacidade de 50 Kg, um cadernal e um lote de desperdícios
e fios em bobines.

Preparação

€ 2.000,00
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03
Verba n.º 32 - Um lote de rolos de fio de diversas cores e
tamanhos.

Armazém

Verba n.º 33 - Um lote de desperdícios e fio.

€ 2.000,00

Verba n.º 52 - Um lote de tulhas em madeira com rolos de fio
de diversas cores e tamanhos.

Tinturaria
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03
Verba n.º 85 - Um lote de rolos de tecido de diversos
tamanhos e cores.

€ 2.000,00

Zona de Teares

Verba n.º 108 - Um lote de estantes em ferro com rolos de fio
de diversas cores e tamanhos.

Encerra dia: 23.09.2020 às 16h35

LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

04
Verba n.º 54 - Uma máquina NSL, modelo GN4 com o n.º
série 11069.

Tinturaria
€ 15.660,00

Verba n.º 55 - Um secador marca FLEISSNER.
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04
Verba n.º 56 - Quatro tinas em Inox.

Verba n.º 57 - Uma autoclave sem marca visível, com o n.º
G03128.

Verba n.º 58 - Uma deposito em inox de 100 litros sem
marca visível.

Tinturaria

€ 15.660,00

Verba n.º 59 - Uma máquina marca Mulhouse, com o n.º de
série 916 do ano 1954.

Verba n.º 60 - Um túnel de secagem marca Maschinenbau.
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04
Verba n.º 61 - Uma máquina JF KONIX.

Verba n.º 62 - Uma balança marca Romão & Companhia
com capacidade de 300 Kg.

Verba n.º 63 - Uma caldeira Nezzera com duas tinas em
Inox.

Tinturaria

€ 15.660,00

Verba n.º 64 - Uma Autoclave em Inox sem marca visível.

Verba n.º 65 - Uma Autoclave em Inox, marca Vapor 860
com os respetivos acessórios.
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Verba n.º 66 - Cinco sistemas de secagem de fio constituído
por Autoclaves de diversos tamanhos marca Scholl 4.2
ATM.

Tinturaria

€ 15.660,00

Verba n.º 67 - Uma Autoclave marca Loris Bellini, 15 Bar.
de pressão máxima do ano de 1988.
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04
Verba n.º 68 - Uma Autoclave marca Loris Bellini, 15 Bar.
de pressão máxima do ano de 1987.

Verba n.º 69 - Hidros de tingimento, marca Auto Mecânica
da Beira, modelo 1000 e 1200 do ano 1970 e 1974.

Tinturaria

€ 15.660,00

Verba n.º 70 - Um lote de carros de transporte com diversos
acessórios para Autoclaves.

Verba n.º 71 - Um carro de transporte com uma cuba em
inox.

Verba n.º 72 - Uma máquina marca S.M.I.L.
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04
Verba n.º 73 - Um conjunto de estufas marca Scholl, com o
n.º de série 4084 e 2590 do ano 1953 e 1956.

Verba n.º 74 - Um lote composto por diversos carros de
transporte em ferro e inox, palotes em PVC.

Tinturaria

€ 15.660,00

Verba n.º 75 - Uma prensa, três cadernais.

Verba n.º 76 - Uma máquina de tingimento marca Mathis
Labomat, modelo BFA12.

Laboratório
de Tinturaria
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04
Verba n.º 77 - Um lote de rolos de fio de vários tamanhos e
cores.

Verba n.º 78 - Um lote composto por bancadas de trabalho
revestidas em inox, bancadas em madeira, uma balança
marca Romão, uma balança sem marca visível, arquivado
em madeira, uma máquina de lavar Roupa marca Zanussi,
estantes em ferro com vários produtos químicos para
tingimento, conjunto de tachos em alumínio.

Laboratório
de Tinturaria

€ 15.660,00

Verba n.º 79 - Um lote composto por quatro secretárias,
cinco cadeiras, um armário metálico de escritório, bloco de
gavetas metálico, arquivadores metálicos e em madeira.

Verba n.º 80 - Uma máquina analisador de tecido marca
Variolux Original Hanau, uma máquina James H. Heal & Ca.
LTD, modelo 62M 180, uma máquina Polytex, modelo FL.

Encerra dia: 23.09.2020 às 16h40
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05
Verba n.º 118 - Um empilhador a gasóleo marca Toyota.

€ 200,00

Armazém

Encerra dia: 23.09.2020 às 16h45

LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

06
Verba n.º 119 - Um empilhador elétrico marca Tecna,
modelo T-20, com o n.º de série 2200248, com capacidade
de 2.000 Kg.

€ 500,00

Armazém

Encerra dia: 23.09.2020 às 16h50

LOTE

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

FOTOS

VALOR BASE

07
Verba n.º 120 - Um veículo ligeiro de mercadorias, marca
Citroen, modelo Xsara, matrícula 24-90-QV, ano 2000, a
gasóleo, de cor cinzento, 2 lugares, cilindrada 1997.

Armazém

€ 200,00

Encerra dia: 23.09.2020 às 16h55
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08
Verba n.º 121 - Um veículo ligeiro de mercadorias, marca
Citroen, modelo Berlingo, matrícula 02-48-RI, ano 2001, a
gasóleo, de cor branco, 2 lugares, cilindrada 01868.

Armazém

€ 150,00

Encerra dia: 23.09.2020 às 17h
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