
Lotes Verba Descrição da Verba Link dos 
leilões

1 37
Sete secretárias, cinco cadeiras, um computador completo, uma multifunções, cinco armários
pequenos, uma mesa-redonda cor cinzenta, cinco armários pequenos cor cinzenta, quatro armários
grandes cor cinzenta.

Link

2 37
Uma secretária em L com tampo de vidro, um armário pequeno cor castanha com porta de vidro,
dois armários grandes de cor castanha com porta de vidro, dois armários pequenos cor cinzenta,
uma fotocopiadora NASHUATEC.

Link

3 37 Uma mesa de reuniões grande, 14 cadeiras, um monitor, um móvel vertical cor castanha, um móvel
horizontal cor castanha, uma mesa de cor preta. Link

4 37 Uma mesa de vidro, dois armários de cor castanha, quatro sofás pequenos, uma máquina de café
marca MIELE. Link

5 37
Um computador completo, uma secretária e duas mesas de apoio, cinco cadeiras, um armário
grande de cor castanha, dois armários pequenos de três gavetas, um armário com oito portas, uma
mesa de reuniões pequena.

Link

6 37 Uma mesa e quatro cadeiras, uma secretária e duas mesas de apoio, uma cadeira, um móvel
castanho, um quadro branco, cofre, um armário cinzento com portas de correr Link

7 37 Uma secretária, duas mesas de apoio, uma cadeira, um armário pequeno, um móvel castanho, uma
mesa com quatro cadeiras, um móvel pequeno de cor cinzenta. Link

Uma mesa, quatro cadeiras, uma estante de cor preta.
Uma secretária, um monitor cor branca, um armário cor cinzenta,
Um computador completo, uma secretária, duas cadeiras, um armário preto
Uma secretária, uma mesa de apoio, dois computadores completos, uma cadeira, um móvel
pequeno.
17 armários cor cinzenta, um computador completo, quatro armários pequenos, cinco cadeiras, três
móveis cor castanha
Três secretárias, uma mesa de apoio, duas cadeiras, dois armários cor cinzenta, um computador.
Uma mesa, sete cadeiras.

11 37
Um computador completo, dois CPUs, uma secretária e mesa de apoio, dois móveis de apoio
pequenos, um móvel cinzento, um computador portátil, dois armários altos cinzentos, uma máquina
de encadernar e uma máquina de plastificar. 

Link

12 37
Três secretárias com mesa de apoio, três cadeiras, uma mesa, cinco armários grandes cor
cinzenta, um armário pequeno cor cinzenta, três armários pequenos de apoio, um CPU, dois
monitores, um computador.

Link

13 37 Duas secretárias com mesa de apoio, duas secretárias, dois móveis pequenos de apoio, três
armários grandes, três cadeiras, quatro armários pequenos de cor cinzenta, uma mesa redonda. Link

10 37 Link

9 37 Link
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Armazém grande piso 2 composto: 2 estantes azuis e amarelas com 1 módulo, 1 estante azul e
amarela, com 9 módulos, 1 estante azul e amarela com 6 módulos, 2 estantes azuis e amarelas
com 2 módulos, 1 máquina de limpar chão amarela e preta sem marca visível, cerca de 30 sacos de
25 Kg cada, de chapisco á base de cimento da marca FASSA BORTOLO, cerca de 36 sacos de
25kg cada, de argamassa de acabamento de fibro reforçado da marca SECIL, 3 banheiras, cerca
de 40 extintores, 3 candeeiros antigos de rua, 1 empilhador da marca BOSS, modelo QX25D/MK5a-
1, nº de serie 017997, a gasóleo com capacidade de 2500kg em mau estado, com matricula EQ-
0803, vário material sanitário (sanitas, bidés, lavatórios, etc..), 1 Saltitão compactador da marca
YANMAN, 3300 RPM, 1 porta paletes em mau estado, 1 motor de tirar água antigo, 1 depósito de
combustível em chapa de cor verde,
2 compressores (1 de 100 litros e outros de 500 litros), Stock de tubos de PVC, 1 compressor
amarelo antigo, 1 transformador da EFACEC de 60 KVA, 7 cadeiras, 1 banho maria em inox, 9
secretárias, 5 mesas, 1 móvel em madeira antigo de cor verde, 1 frigorifico ARISTON, 1 porta
tabuleiros em inox, 1 secretária, 4 paletes com sacos de paste de injecção á base de cal hidráulica
natural, da FASSA BORTOLO, 1 bobine de cabo, 1 válvula de água, 1 palete com 18 de sacos de
cimento portland de calcário da SECIL, 8 caixas de isolamento de tubos, 20 colchões, 1 escada de
alumínio de 2 lanços, 1 maquina ás peças tipo pá carregadora com matricula EQ-0008, 1 motor
incompleto, 4 guindastes, 1 gerador de W-8500 de ORZBURG de cor vermelha, 1 máquina de
cortar ferro com a designação 917 -006 - MF-G1, 1 porta paletes cinzento, 1 carrinho de mão, várias 
ferramentas de trabalho manual (pá, sachola, etc..), 1 martelo hidráulico, cerca de 20 cacifos, 2
máquinas de dobrar e cortar ferro,
2 máquinas de cortar pedra e mármore, 1 gerador com matricula EQ-0501, cerca de 20 camas, 20
armários, 1 chassi de máquina KOMATSU sk 714, nº serie 37AF01319 do ano de 2003, 13 pneus
de máquinas pesadas, 1 jante, várias calhas metálicas, 1 máquina de limpar chão, 1 compressor
DEMAG, nº serie 68716 ano de 1990, 1 compressor ZEIDLER & UHL GMBH, nº serie 2406749
matricula EQ-0404, 1 compressor ZEIDLER & UHL GMBH, nº serie 241214 matricula EQ-0403, 1
palete com madeira, 4 conjuntos de tubos verdes de vermelhos, 1 mala de ferramenta, tubos
elétricos, cerca de 20 baixadas/quadros elétricos para obras, 3 máquinas de ar-condicionado
exterior, 2 balcões em madeira, 1 carrinho de mão, 1 bigorna, 1 macaco hidráulico, 1 máquina de
cortar chão/piso SIMA, modelo cobra 60,  1 máquina de cortar chão/piso SIMA matricula EQ-0301, 1 
máquina de cortar ferro/alumínio em esquadria NEW 315 do ano de 2008, nº serie 85557, 2
máquinas de cortar madeira, 1 compressor HP3 de 212 litros, 1 frigorifico sem marca visível, 2
aspiradores, 1 mesa de trabalho com rodas, 1 mesa de trabalho, 1 maquina de soldar CEBORA
TCA2, 1 maquina de soldar CEBORA MIG WELD 403S, 1 máquina de furar de coluna NUTTOL
1500W, 1 máquina de dobrar ferro, 1 máquina de lixar FLEX 1200 WATT, 1 torno, 2 viseiras de
soldadura,
1 máquina de furar HILTI TE 16M, 1 armário em inox com portas de vidro, 1 serrote de cortar ferro
FAT modelo 270 Man, nº fabrico F1306251 do ano de 2002, 1 motosserra HUSQVARNA, 1
maçarico, 1 armário, 2 balcões, 1 máquina de cortar madeira em esquadria EINHELL, 1
rebarbadora HILTI DCG, 1 rebarbadora HILTI DC 230S, 1 caixa da BOSCH com 1 rebarbadora e
máquina de furar a bateria, 1 bebedouro de água SIMAX, 1 armário, 4 cadeiras, 1 fogão a lenha
antigo, 3 rebarbadoras avariadas, 1 estante, cerca de 12 botijas de gás, 1 motorizada CASAL com a
matricula 2-BRG-96-09, 1 carrinho, 3 bombas submersíveis, 1 motor de rega, escritório do armazém
composto: 1 armário, 1 secretária em "L", 1 secretária, 2 módulos de gavetas e 3 cadeiras.

Uma máquina placadora (incluída na verba 37)

53
Parte de cima armazém (por cima das salas): lote de estantes em dexion, 1 vedação em rede
com portão, 1 bastidor, 1 escada, 1 palete com 120 garrafões de 5 litros de Biopur da marca
SOLIM, 7 paletes com 1560 garrafões de 5 litros de Higienizante da marca SOLIM, 3 paletes de
tubo verde, 1 lote de rolos de cabo
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49

Sala 1 (ao lado do escritório) composto por: 5 aquecedores de pé de exterior, 1 banheira de
hidromassagem, 1 mesa, 1 sofá, 3 cadeiras, 1 escada de 2 lanços, 4 estantes "em Dexion", 1 saco
de Boxe, 1 foco, 6 exautores, 5 aquecedores elétricos, 1 máquina de furar BOSCH GBH-4 DFR, 1
esquentador FAGOR, vário material de segurança, 1 máquina de furar a bateria HILTI SFH 22A, 1
máquina de aparafusar elétrica HILTI TE 2 M, 1 máquina martelo elétrica HILTI TE 15C, 1 martelo
perfurador BOSCH GSH -11E, 1 martelo perfurador elétrico MAKITA AVT HR 521 2C, 1 máquina de
furar BOSCH GSH -11E, 1 mexedor elétrico BELOTA, 1 máquina de aquecer tubo, 1 maquina
rebarbadora elétrica BOSCH GWS 1000, 1 maquina de abrir roscas VILAR 1362, 1 máquina tico-
tico BOSCH GST 75 BE, 1 maquina rebarbadora elétrica BOSCH, 1 máquina de aparafusar a
bateria BOSCH, conjunto de brocas, 1 aspirador JONSHON, 1 máquina de soldar 100 MIG, 1
maquina de cortar cerâmica, RUBI T560, 1 máquina dispensadora de cola HILTI ED 3500-A, 1
máquina dispensadora mesa de trabalho com rodas, 1 mesa de trabalho, 1 maquina de soldar
CEBORA TCA2, 1 maquina de soldar CEBORA MIG WELD 403S, 1 máquina de furar de coluna
NUTTOL 1500W, 1 máquina de dobrar ferro, 1 máquina de lixar FLEX 1200 WATT, 1 torno, 2
viseiras de soldadura,s, 1 base de chuveiro

50
Sala 1 (ao lado do escritório) composto por material topográfico: 1 máquina receptor laser
HILTI PRA25, 1 máquina receptor laser HILTI PRA25, com a indicação de descalibrado, 1 nível
opctico CST/BERGER 32, 1 laser beacon 6025, 6 tripés topográficos

64 1 máquina de soldar TELWIN Supermig 480

17 51

Sala 2 composto por: 1 bastidor, 2 aspiradores industriais, 2 módulos de cacifos de 9 portas, 5
estantes, 1 caixa com capacetes de proteção, 1 armário em chapa, 20 tampas de ferro fundido, 2
escadas em alumínio, 1 máquina de pressão KARCHER K4, 1 máquina de pressão KARCHER K5
85, 1 máquina de pressão KARCHER HD 685, 1 máquina/mármore de partir pedra RUBI, 2 motores
de vibrador AFE 2000M, 4 vibradores para massa, 6 motores vibradores sem marca visível, 1
máquina dispensadora HILTI. 2 malas de ferramentas, cerca de 12 martelos pneumáticos, várias
brocas, 1 máquina de limpar chão. 

Link

18 52 Armazém elétrico composto por: 11 estantes, 9 focos, 1 máquina de aparafusar a bateria, vário
elétrico (cabos, fios, disjuntores, lâmpadas, tomadas…etc.) Link

19 54 Exterior: 1 gerador amarelo sem marca visível Link
21 56 4 contentores amarelos de 40 pés Link
22 57 1 contentor de 20 pés, 1 contentor em chapa e vidro Link
23 58 1 contentor (tipo stand de vendas) Link
24 59 1 contentor de 20 pés Link
25 60 1 lote de estantes em dexion Link

26 61 1 grua da marca LIEBHERR indústrias metálicas, S.A., modelo 45, com o número de serie 681/170, Link

27 62 1 cilindro/compactador LEBRERO - VTA de 2006 de 2900 kg. Link
28 63 1 Empilhador YANG de 2500kg, matrícula EQ-0802 Link
29 65 1 martelo hidráulico Link

30 66

Armazém piso 0 composto por: cerca de 40 cadeiras em madeira, 1 masseira, 1 arca antiga em
madeira, 1 balança antiga, 10 cadeiras de plástico, 1 mesa redonda, 1 balcão em madeira, 1
chaveiro em alumínio, 1 fotocopiadora RICOH, 1 máquina de água PLOWER, 1 bebedouro SIMAX,
1 escada em alumínio de 1 lanço, 5 estantes com rodas, 1 betoneira de cor azul BET.01, 2 baldes
metálicos, 1 gerador vermelho de matricula EQ-0503, 1 gerador com rodas, 1 aspirador LAVOR
PRO TAURUS, 3 estantes azuis, amarelas e laranjas, várias peças automóveis, 1 banca de
trabalho, 1 carrinho de ferramentas, 1 maquina de soldar por pontas ou tirar mossas SPOTTER
5500 TELWIN, 1 prensa, 30 conjuntos de pneus e jantes, 15 pneus, 6 jantes, 2 cacifos de 3 portas

Link

31 67 Armazém piso 0 composto por:  1 elevador de carros de 300kg ECF 7530, Link
32 69 Armazém piso 0 composto por:  1 reboque de trator, sem marca visível Link

16 Link
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