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LEILÃO ELETRÓNICO
ENCERRA DIA 14.07.2021

POMBAL 
Zona Industrial da Formiga

GPS: 39.923903, -8.635723

Visitas: 05.07.2021 das 10h30 às 12h30 e das 14h às 16h30
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 c) Não considerar vendas não sinalizadas; 

4.4. 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:

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

5. ESCRITURA PÚBLICA  E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS 

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.

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.

       a) A venda do arrematante remisso que sem efeito;

    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.

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.

5.3. 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.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1.  Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a perda dos 

montantes já pagos, seja a que título for.  

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 risco pela perda  LC Premium,Lda.
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.

6.2. LC Premium, Lda. Se, por motivos alheios à vontade da  a venda for considerada sem 
efeito, por quem de direito, as quantias recebidas serão devolvidas   em singelo, não 
havendo lugar ao prejuízo da Massa Insolvente em qualquer circunstância. 

6.3. LC Premium, Lda.  A , no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados na venda, e 
no interesse da Massa Insolvente, poderá:
a) Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente 

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

dinheiro;

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

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

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

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

      f) Gerir e proteger a nossa infraestrutura informática;

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.

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

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;

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

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

      e) Proporcionar-lhe serviços de apoio ao cliente;

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

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

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.

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

2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO
2.1.  O Leilão iniciar-se-á pela venda dos bens.

1.11. A lista fornecida está sujeita a alterações.
1.10. Autorização N.º 3889/2016 emitida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

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

3. BENS

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, 
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.

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

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

       a) As fotograas constantes no catálogo são meramente ilustrativas.

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.

4. PAGAMENTO DO PREÇO

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

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 promoção e LC Premium, Lda.
venda dos bens.

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

     a) A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da Massa 
Insolvente de Empobor - Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda.

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

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;

4.1. Com a adjudicação dos imóveis, o adjudicatário pagará:

4.2. Com a arrematação dos bens móveis, o arrematante pagará:

b) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque 
emitido à ordem de  , referente aos serviços prestados na LC Premium, Lda.
promoção e venda dos bens;
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Nota 1: Serão consideradas/aceites propostas iguais ou superiores
a 85% do valor base de venda para a totalidade dos imóveis, totalidade 
dos bens móveis com o material circulante ou  imóveis em separado. 

- 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

VALORES | NOTAS
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1ª Fase: Imóveis vendidos no Conjunto pelo valor 
de 1.884.551,88€, com encerramento às 11h50. 

Bens Móveis e Material Circulante vendidos no Conjunto 
 pelo valor de 959.750,00€, com encerramento às 12h.

Caso os imóveis vendidos no conjunto e os bens móveis, material
circulante vendidos no conjunto sejam adjudicados, o leilão irá

encerrar dia 14.07.2021 às 12h.

2ª Fase: Caso se fruste as vendas no conjunto a venda será feita em
separado (Imóveis, Bens Móveis e Material Circulante), abrindo os

restantes lotes às 14h desse mesmo dia com término
entre as 15h e as 18h30



6.1.  Any situation of non-compliance attributable to the bidder will lead to forfeiture of any
6. FINAL PROVISIONS

5.5. The vehicle acquisition registrations will obligatorily be carried out by the services of the 
person in charge of the sale, according to the implemented procedure, with all costs to 
be borne by the buyer.

       conditions, establishing for the resolution of any emerging conict the district court of

        amounts already amounts already paid, for any reason whatsoever.  

 c) Do not consider unsigned sales; 

a) Do not sell, as long as the achieved values are considered to be clearly insufcient;

6.4. The sale is governed according to the provisions of art. 834 of the CPC. 

6.6. These conditions do not dispense the consulting of the general conditions of the 
electronic auction, which must be read and accepted on the electronic platform 
www.lcpremium.pt

b) Require, at your discretion, that payments be made by certied check or cash;

6.2. LC Premium, Lda.  If, for reasons beyond  control, the sale is considered void by whoever 
is in charge, the amounts received will be returned in simple, with no loss to the 
insolvent estate under any circumstances. 

       Covilhã or the competent court. 

d) Interrupt, cancel or annul the act if irregularities or complicity among the participants 
are detected. 

 

5.4. After successful payment, the buyer is responsible for collecting the goods, on a date(s) 
and time(s) to be agreed upon with  In case of non-compliance, the LCPremium,Lda.
goods may revert to the Insolvent Estate and the buyer will also be responsible for any 
damage caused.

6.5. The participation in the auction implies full acceptance of the present regulation

6.3. LC Premium, Lda.   within the scope of its duties, after hearing the parties interested in 
the sale, and in the interest of the Insolvent Estate, may:

5.3. The promissory buyer is responsible for all the costs inherent to the purchase, namely 
the payment of the deeds and registrations, as well as the liquidation of the Stamp Tax 
and IMT, and the issuing of an updated Permanent Certicate of the awarded 
property(ies), if applicable.

       a) The sale of the remitted bidder becomes void;

       c) The remiss bidder will not be admitted to purchase it (them) again;
       b) The good(s) will be sold again in the manner deemed most convenient;

      d) The remiss bidder is responsible for the difference between the price at which he/she 
bid and the price at which the lot or asset is sold, as well as for the expenses he/she 
causes.

5. PUBLIC DEED AND REMOVAL OF MOVABLE PROPERTY 
5.1. The public deeds will be executed within 60 days or as soon as all the necessary 

documentation is assembled for the effect, at a date, time and place to be notied to the 
adjudicator at least 15 days in advance.

4.4.  The lack of any payments referred to previously, whether by simple withdrawal after the 
closing of the Electronic Auction or by lack of provision of the means of payment 
presented, may determine that:

5.2. The adjudicator is obligated to, as soon as requested, supply all the necessary elements 
for the execution of the transmission acts, namely the documents proving the liquidation 
and payment of the IMT and Stamp Tax, if applicable.

”By determination of the Insolvency Administrator, the assets listed in favor of the insolvent estate will be put up for sale by Electronic Auction.”

GENERAL CONDITIONS OF SALE
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1.3. Interested parties must rst register on the platform, which is the process by which any 
person, singular or collective, can register on the website and participate in bidding, in 
accordance with the applicable conditions; registration is a prerequisite for 
participation.

1.5.  is not responsible if the user's browser does not automatically update.LC Premium, Lda.

1.2. To participate in the auction is mandatory the payment of a deposit whenever requested, 
as well as lling out the elds requested on the site.

     d) Detect, prevent or remedy non-compliance with applicable user policies or agreements;

1.7. To be able to bid and to reduce the risk of fraud, the data controller must ask you to 
provide us with personal information. By authorizing and accepting the terms of this 
Privacy Policy, you expressly consent and accept that your data will be processed in 
accordance with the rules set out herein. This Privacy Policy identies the information we 
collect and how we use it.  takes the processing of your personal data LC Premium,Lda.
very seriously and will use your data only in accordance with the terms of this Privacy 
Policy.For purposes of this Privacy Policy, the term "data" or "information" means any 
sensitive and/or personally identiable data or information or other data or information 
relating to users of our services will not be disclosed.

1.1. The Auction is public, without prejudice to paragraph 1.2 of the present regulation.

1.4. The user cannot be logged into more than one device at the same time.

1.6.  recommends the use of Google Chrome as the default browser.LC Premium, Lda.

1.8. Your personal data will not be sold or rented to third parties for marketing purposes 
without your explicit consent.

1.9. We will use the information provided on our platform as follows:
      a) Process transactions if you do not comply with the terms of sale;
    b) Verify your identity during the account registration and password reset processes;

      e) Provide you with customer support services;

1.11. The list provided is subject to changes.
       a) The photos in the catalog are merely illustrative.

      f) Managing and securing our IT infrastructure;

2.  HOW THE AUCTION WORKS

2.2. The proposals/bids will be registered in their own protected box.

2.1. The Auction will begin with the sale of the goods.

     c) Manage risks or detect, prevent and/or remediate fraud or other potentially illegal or 
prohibited activities;

1.10. Authorization No. 3889/2016 issued by the National Commission for Data Protection; 

2.3. The closing of the auction is automatically controlled by the system having as reference 
the time of the server where the  platform is installed. The auction will end lcpremium.pt
at the dened time if in the 30 seconds previous to the foreseen closing no new 
bids/bids are made; otherwise, the closing time will be automatically incremented and 
the auction will end when 30 seconds elapse without new bids/bids.

4.1. With the adjudication of the properties, the adjudicator will pay:

4.2. With the auction of the movable goods, the winning bidder will pay:
        a) The full amount of the sale, by check to the order of the insolvent estate of Empobor 

- Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda.

c) The remaining 80% of the sale value must be paid when the deed is signed.

3.1 The assets are sold in their physical and legal state, free of encumbrances or charges, 
having already heard the creditors with a real guarantee on the assets, in the terms of n.º 
2 of art. 164 of CIRE.

a) 20% of the sale price by check to the order of the insolvent estate of Empobor - 
Empresa Portuguesa de Borrachas, Lda., as a down payment and principle of 
payment;

    b) VAT at the legal rate on goods sold, by check drawn to the order of IGCP, 
E.P.E.(undated);

b) 5% of the sale price, plus VAT at the legal rate in effect, by check to the order of LC 
Premium, Lda. for services rendered in the promotion and sale of the goods;

3. GOODS

c)10% of the sale price, plus VAT at the legal rate in effect, by check payable to 

2.4. If bidding irregularities are detected, bids may be disregarded.

2.5. The registration of offer or proposal, are considered valid for a period of 45 days, only and 
only in the present sales diligence.

3.3 LC Premium, Lda. The Insolvent Estate or  cannot be held responsible for incorrect 
descriptions in the brochure that may be misleading, including possible divergences 
between the area(s) of the property(ies) that are registered in the land registry and the 
respective real area(s) as well as changes that, in relation to the legal situation of the 
building or licensing, may occur in the future and that may be affected by law or 
administrative act.

3.2 It is assumed that the interested parties have inspected the goods and are familiar with 
their characteristics, disclaiming any liability for their state of preservation or functioning, 
as well as any inaccurate description of the information in the brochure that may be 
misleading.

4. PRICE PAYMENT

LCPremium, Lda. for services provided in the promotion and sale of goods;
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Gestor do Procresso/Process Manager

Alfredo Calado

a.calado@lcpremium.pt

916 692 320
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1st Phase: Properties sold in the Set for the value 
1.884.551,88€, closing at 11h50. 

Movable Goods and Rolling Stock sold in the Set 
 for the amount of 959,750.00€, closing at 12h.

2nd Phase: If the sales as a whole are frustrated, the sale will
  be made (Real Estate, Movable Goods and Rolling Stock) opening

 the remaining lots at 14h on the same day with the  sale
 ending between 15h and 18h30.

Note 1: Proposals will be considered/accepted equal or superior  to 85% of 
the base sale value for for all properties, movable assets and Rolling Stock, or 
separate properties.

VALUES | NOTES

- The list provided is subject to change.

- The photos in the catalog are merely illustrative.

- The promissory buyer will have to remove the goods in their entirety.

OBSERVATIONS

If the real estate sold in the set and the movable, circulating
material sold in the set are adjudicated, the auction will

close on 14.07.2021 at 12h.
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Empobor

VALOR BASE

€ 1.884.551,88

Encerra dia:
 14.07.2021 às 11h50

LOTE 01

POMBAL

DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃO

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

logradouro, destinado a 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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VALOR BASE

€ 959.750,00

Encerra dia:
 14.07.2021 às 12h

LOTE 02

POMBAL

BENS MÓVEIS
E MATERIAL
CIRCULANTE

VENDIDOS NO 
CONJUNTO



DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃOFICHA TÉCNICA
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Verba nº 1 - Prédio Urbano, composto de Complexo Industrial de Rés-do-Chão e 

logradouro, destinado a 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:
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Empobor

VALOR BASE

€ 1.827.248,40

Encerra dia:
 14.07.2021 às 15h

LOTE 03

POMBAL



DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃO

06

1995
S I N C E

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

Encerra dia:
 14.07.2021 às 15h10

LOTE 04

POMBAL



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
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.

08

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

05

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 58.425,00



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
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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€ 58.425,00



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

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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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
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Sala de Testes
 

FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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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

Encerra dia 14.07.2021 às 15h20 



FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
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Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Sala de Testes
 

06

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 21 – Dois moinhos de rolos (um rompedor e outro 
normal, ambos de 2 metros) marca METALURGICA DE 
BENFICA 

Verba N.º 20 – Um lote de caixas de cartão, dois porta 
paletes, uma estante em ferro, uma máquina de corte marca 
MATTEUZZI BOLOGNA para corte de rolos de grande 
diâmetro de borracha calandrada, uma bancada em ferro 
com gavetas, uma balança marca RUBY DELTA86 com caixa 
controladora com PC e monitor, um guincho elétrico com 
carril marca DEMAG com capacidade max de 160kgs, uma 
máquina marca MATTEUZI BOLOGNA para corte de rolos de 
pequeno diâmetro de borracha calandrada, uma máquina 
artesanal para separação de borracha calandrada do filme 
plástico.

€ 24.900,00



FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
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Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Sala de Testes
 

06

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 23 – Uma extrusora marca GCOLL CLOT 195-199 
com tabuleiros de arrefecimento do perfil de borracha, 
calandrinha para aplicação de borracha de ligação e 
transportador de tela para arrefecimento e enrolamento da 
borracha.

Verba N.º 22 – Uma extrusora marca G COLL CLOT 195-199 
com tabuleiros de arrefecimento do perfil de borracha e 
calandrinha para aplicação de borracha de ligação, 
transportador de tela para arrefecimento e enrolamento da 
borracha.

€ 24.900,00



FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
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Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Sala de Testes
 

06

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 25 – Uma extrusora para fabrico de cordão marca 
BESTORF com sistema de arrefecimento de água marca 
FROMAR do ano de 1994, um deposito marca VALMETAL do 
ano de 2008 e com balança marca RUBY DELTA 86.

Verba N.º 24 – Uma linha de calandragem constituída por 
dois moinhos marca METALURGICA BENFICA, uma 
calandra marca METELURGICA DE BENFICA, um aparelho 
de arrefecimento e aplicação de pó e de plástico para 
borracha marca MANFREDI Nº2043 do ano de 1993, um 
chiller de arrefecimento marca COREMA JW/C1000 390 e 
um moinho de ligação marca METALURGICA DE BENFICA, 
sistema de infravermelho de controlo de espessura.

€ 24.900,00

Encerra dia 14.07.2021 às 15h30 



FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
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Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Sala de Testes

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.

07

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 16.000,00

Encerra dia 14.07.2021 às 15h40 



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
S I N C E

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

08

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.

FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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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

 

08

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

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Sala de Mistura
Linha 5

 

08
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€ 823.800,00
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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

Encerra dia 14.07.2021 às 15h50 
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Verba N.º 34 – Um elevador de carga, uma guilhotina marca 
METALÚRGICA DE BENFICA, um filtro marca DONALDSON 
TORITDCE do ano de 2003 e um filtro marca SAMECA.

Verba N.º 35 – Um lote de estantes de racks com matéria 
prima tal como telas para fabrico de correias transportadoras.

Armazém
 

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 3.420,00
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Armazém
 

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

Verba N.º 36 – Uma balança marca RUBY com a capacidade 
máxima de 1500Kg, uma grua de bandeira marca DEMAG 
capacidade máxima 80Kg.

Verba N.º 43 – Anexo com diversos acessórios e peças em 
mau estado de conservação.

Verba N.º 44 – Um stacker marca TIMA desmontado e em 
mau estado de conservação.

Verba N.º 45 – Quatro porta paletes sem marca visível e um 
porta paletes marca BLIZZER.

€ 3.420,00

Encerra dia 14.07.2021 às 16h 
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Verba N.º 37 – Um transformador marca EFACEC de 800 
Kva n.º de série 20397 do ano 1977, Um transformador 
marca MOTRA de 800 Kva, um transformador marca 
SIEMENS de 1000 Kva n.º de série 90062 do ano 2002 e 
um transformador marca EFACEC de 1600KVA.

Armazém
 

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 8.250,00

Encerra dia 14.07.2021 às 16h10 
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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
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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

Encerra dia 14.07.2021 às 16h20 



FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Verba N.º 46 – Um lote de paletes em mau estado de 
conservação, um lote de paletes, madeira e cartão, ferro 
espalhado no exterior, diversos cestos, paletes em ferro e 25 
depósitos em PVC.

Verba N.º 47 – Um compressor ATLAS COPCO LT20.

Verba N.º 48 – Um depósito de benzina.
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Exterior
 

12

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

€ 8.930,00



FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Verba N.º 49 – Uma torre de refrigeração da marca DELTA 
PLÁS modelo TR6400.

Verba N.º 50 – Uma torre de refrigeração marca NEW 
SAMECA.

Verba N.º 51 – Um depósito marca HENRIQUES & 
HENRIQUES, LDA com o n.º de fabrico 4645, capacidade de 
10.000 litros do ano 1999 e três bombas de circulação de 
água de grande caudal com quadro de controlo.

Verba N.º 52 – Um lote de estantes racks com várias peças e 
acessórios em mau estado de conservação, restos de 
stackers, moldes de ferro, quadros de comando, balão de ar, 
restos de motores, elétricos, máquinas desmontadas, 
diversos perfis em ferro, chapas zincadas e tubos de PVC.
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Exterior
 

Armazém 1
Exterior

 

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

12

€ 8.930,00



FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.

28

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

Armazém 2
Exterior

 

Armazém
 

Exterior
 

Verba N.º 53 – Um lote de paletes em PVC, Big-Bags e 
estantes racks.

Verba N.º 54 – Um depósito de ar marca CITERGAZ do ano 
de 1996, dois depósitos de ar sem marca visível.

Verba N.º 56 – Um lote composto por bancadas de trabalho, 
estantaria, ferramentas variadas, um escadote, manuais, 
uma bancada com torno, parafusos, porcas, fusíveis e 
acessórios para manutenção de equipamentos.

VALOR BASEFOTOSDESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃOLOTE

12

€ 8.930,00

Encerra dia 14.07.2021 às 16h30 



FICHA DE BENS MÓVEIS

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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Verba N.º 57 – Um stacker Komatso com carregador.

Verba N.º 58 – Um stacker TIMA com carregador.

Verba N.º 59 – Um stacker TIMA com n.º de série 10354 
com carregador.

Armazém
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VALOR BASE

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

LOTE

13

14

15

€ 250,00

€ 500,00

€ 150,00

Armazém
 

Armazém
 

Encerra dia 14.07.2021 às 16h40 

Encerra dia 14.07.2021 às 16h50 

Encerra dia 14.07.2021 às 17h 



Verba N.º 62 – Um empilhador elétrico marca TAILIFT 25 
sem chave.

1995
S I N C E

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

18

FICHA DE MATERIAL CIRCULANTE

VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

16

17

Verba N.º 60 – Um empilhador elétrico marca Aguabat sem 
volante e chave.

Verba N.º 61 – Um empilhador elétrico marca AUTOSIL sem 
patolas.

€ 1.000,00

€ 350,00

€ 1.500,00

Armazém
 

Armazém
 

Encerra dia 14.07.2021 às 17h10 

Encerra dia 14.07.2021 às 17h20 

Encerra dia 14.07.2021 às 17h30 



1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

19

20

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
 

Encerra dia 14.07.2021 às 17h40 

Encerra dia 14.07.2021 às 17h50 



1995
S I N C E

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

Exterior
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VALOR BASE

VALOR BASE

FOTOS

FOTOS

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOCALIZAÇÃO

LOTE

LOTE

21

22

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

Encerra dia 14.07.2021 às 18h 

Encerra dia 14.07.2021 às 18h10 



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

23

24

€ 2.000,00

€ 1.500,00

Encerra dia 14.07.2021 às 18h20 

Encerra dia 14.07.2021 às 18h30 



ANOTAÇÕES

1995
S I N C E

Today. Tomorrow. It’s time for business.
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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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