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Ref. Interna: 23092017

Lote Verba Descrição Valor Imagem

1

1
Câmara frigorífica desmontada em painéis, motor com 
número de série 449002, compressor número 81110, 
marca MECFRI 12x24x20.

900,00€

2
Câmara frigorífica desmontada em painéis, motor com 
número de série 449003, compressor número 81045, 
marca MECFRI 12x24x20.

900,00€

29 Lote composto por 4 arcas frigoríficas, sem marca e sem 
número de série visíveis. . 00,00€

40 Lote de 6 aparelhos de ar condicionado marca "Olimpia 
Sistemania". 2 0,00€

47 Motor de frio sem marca e sem número de série visível. 20,00€
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2

3 Chaminé em inox, Hotte, de 4 metros de cumprimento, 
sem motor. 2 0,00€

4 Chaminé em inox, Hotte, com cerca de 3 metros de 
cumprimento, com motor. 00,00€

3

5 Máquina de lavar pratos industrial, marca WANASCH 
AG modelo WA65E.ED650E, MAT 10285004. 2 0,00€

7 Fritadeira industrial, sem marca e sem número de série 
visível. 2 0,00€

13
Fogão industrial marca JUNEX com 4 queimadores a gás, 
modelo 6605, número de série 815, com queimador 
central.

200,00€

21 Máquina de lavar loiça DIHR internacional, tipo Parby, 
número de série 9411868. 50,00€
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24 Máquina de descascar batatas marca SOPACO sem
número de série com pés em ferro. 150,00€

4

6 Bancada em inox com 3 metros de comprimento, 
composta por uma prateleira suspensa e outra integrada. 200,00€

8 Bancada em inox com tampo em fibra. 50,00€

9 Bancada em inox com tampo em inox e uma prateleira 
suspensa. 50,00€

10 Bancada em inox com tampo em inox e uma prateleira 
suspensa. 50,00€

11 Bancada em inox com cerca de 2 metros, com prateleira 
suspensaa confrontar. 1 0,00€



JS_14/06/2017   Pag. 4 de 10 

14 Bancada em inox, com cerca de 1,20 metros por 1 metro. 50,00€

15 Bancada em inox composta por tampo de 2 metros e com
duas prateleiras suspensas. 80,00€

19 Escaparate Mesa de Apoio em Aço Inox com Gaveta 60,00€

20 Bancada em inox com tampa em inox e prateleira. 200,00€

25 Bancada em inox com tampo em inox, prateleira suspensa 
com 6 pés. 80,00€

33 Balcão em Inox com banca com 1 pia de lavar louça, com 
duas prateleiras. 180,00€
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35 Móvel inox tipo "ilha" com 3 gavetas, 1 prateleira a todo 
o comprimento, com 2,5m x 1,5m. 200,00€

37 Bancada em inox com tampo em inox,com 10 pés e 2 
prateleiras ao comprimento. 2 0,00€

38 Bancada em inox com 6 pés e 2 prateleiras a 
comprimento. 200,00€

39 Bancada em Inox com pia dupla. 200,00€

5 12 Conjunto de dois "Aquecedores" de comida "Buffet" sem 
marca e sem número de série. 40,00€
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16 "Passevite" tipo industrial com pés em ferro, sem marca e 
sem número de série. 25,00€

17 Cortador industrial de batatas sem marca e sem número de 
série. 40,00€

18 Picadora de carne tipo industrial sem marca e sem número 
de série. 80,00€

22 Varinha mágica tipo industrial sem marca e sem número 
de série. 80,00€

23 Fogão industrial de bancada com 2 queimadores. 50,00€

32 Máquina de café industrial composta por 2 saídas de café 
e 4 manípulos. 200,00€
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50 Esquentador a gás Marca Vulcano 30,00€

6

26 Vitrina composta por 4 prateleiras e 2 portas de vidro. 50,00€

27 Móvel de apoio com bancada com tampo em pedra com 2 
prateleiras. 10,00€

28 Balcão com tampo em vidro com 3 gavetas e 4 prateleiras. 10,00€

30 Lote de 169 cadeiras em madeira, cor castanha. 900,00€

31 Aparador em madeira composto por 4 portas e 4 gavetas 
cor castanho. 100,00€
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41 Lote de 8 mesas em madeira rectangulares. 200,00€

42 Lote de 16 tampos de mesa redondos em madeira. 200,00€

43 Móvel Aparador cor castanha em madeira com 4 portas e 
4 gavetas. 200,00€

44 12 cadeiras em ferro cor pretas e 3 mesas em ferro, tampo 
madeira rectangular. 100,00€

45 2 Móveis em madeira tipo aparador compostos por 5 
portas e 5 gavetas, cor castanha. 100,00€

46 Móvel de canto em madeira, cor castanho, com 2 portas 
em vidro e 2 em madeira com prateleiras. 75,00€
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7

34 Lote composto por talheres de vários tipos, 1 conjunto de 
8 tábuas de cortar. 175,00€

48 Lote composto por vários utensílios de cozinha industrial 
( artigos em inox). 120,00€

49 Lote composto por copos usados de vários tipos e jarros 
em vidro usados. 100,00€

51 Módulo em acrílico transparente tipo oratório, danificado, 
riscado e partido na base. 10,00€

52 Conjunto de 12 bases para doces para utilizar em 
cerimónia. 60,00€

53 Conjunto de 4 vasos com várias plantas artificiais, 20,00€
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54 Conjunto de 3 cabides em madeira cor castanha. 25,00€

55 Conjunto de 8 quadros de parede. 40,00€

56 Cofre em ferro com chave cor cinza. 50,00€

57 Lote composto por pratos de vários tamanhos e tipos e por 
travessas tipo assadeiras. 200,00€

58 Lote composto por toalhas de mesa de tecidos para 
decorar cadeiras e guardanapos. 50,00€

Valor da totalidade dos béns: € 9.260,00




