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Regulamento / Condições de Venda
1. CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO NO LEILÃO
1.1. O Leilão é público, sem prejuízo do disposto no ponto 1.4 do presente
Regulamento.
1.2. Os interessados na aquisição deverão identificar-se sempre que o
representante da Avalibérica o solicite.
1.3. No ato da inscrição é obrigatória a entrega de um cheque caução no
valor de 5.000,00€, à ordem da Lusoparticipações Avalibérica, S.A.,
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 incumprimento, sem prejuízo do previsto no ponto
4.3.
1.4. A Avalibérica, 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 atos 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 objetivos e
interesses do mesmo, tudo para salvaguarda dos interesses e transparência
do Leilão.
1.5. Não há impedimento à apresentação de propostas de valor inferior ao
valor base de venda. Contudo, a adjudicação será feita à proposta de maior
valor, reservando-se ao(à) Administrador(a) de Insolvência o direito de não
adjudicar qualquer proposta, se estas forem inferiores ao valor base de
venda, sendo que as ofertas abaixo do preço base, denominadas "Registo de
Oferta", têm a validade de 60 (sessenta) dias, devendo ser caucionadas e
não podendo ser retiradas antes do referido prazo, sem prejuízo de poderem
ser efetuadas outras diligências de venda no sentido de obter melhores
resultados, sendo o ofertante informado, podendo melhorar a oferta
apresentada.
2. FUNCIONAMENTO DO LEILÃO
2.1. Os lanços deverão ser feitos em voz alta de forma clara e visível, de
modo a que não ofereçam quaisquer dúvidas.
3. BEM(NS)
3.1. O(s) imóvel(is) é(são) vendido(s) no estado físico e jurídico em que se
encontra(m), livre(s) de ónus ou encargos, tendo já sido ouvido o(s)
credor(es) com garantia real sobre o(s) bem(ns), nos termos do n.º 2 do art.
164.º do CIRE.
3.2. Os bens móveis são vendidos no estado físico e jurídico em que se
encontram, sem garantia de quaisquer vícios que possam surgir ou que
eventualmente existam.
3.3. Presume-se que os interessados inspecionaram os bens e conhecem as
suas características, declinando-se qualquer responsabilidade pelo seu
estado de conservação ou funcionamento, assim como qualquer descrição
incorreta da informação constante do folheto e que possa induzir em erro.
3.4. A venda dos imóveis está dispensada, nos termos da lei, da
apresentação de Licença de Utilização, Certificação Energética e da Ficha
Técnica, constituindo ónus do adquirente a sua obtenção, caso o pretenda.
3.5. As imagens disponibilizadas são meramente ilustrativas, pelo que se
aconselha todos os interessados a efetuar visitas aos locais, verificar
delimitações e áreas, consultar documentações e/ou dados disponíveis,
legislação em vigor, nas respetivas entidades, não podendo ser invocada a
anulabilidade da venda, por falta deste requisito.
3.6. À Massa Insolvente ou à Avalibérica não poderão ser assacadas
quaisquer responsabilidades por descrições incorretas no folheto que
possam induzir em erro, designadamente, eventuais divergências entre a(s)
área(s) do(s) imóvel(eis) 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(s) prédio(s) ou a licenciamentos,
possam ocorrer futuramente e que venham a ser prejudicados por lei ou ato
administrativo.
4. PAGAMENTO DO PREÇO
4.1. Com a arrematação do(s) bem(ns) imóvel(is), o arrematante pagará por 
cheque:

a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem de Massa 
Insolvente de Msf Engenharia, S.A. a título de sinal e princípio de 
pagamento.
b) 3% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, referente
aos serviços prestados pela encarregada de venda que acrescem ao valor
da arrematação, a liquidar no dia do leilão, através de cheque emitido à
ordem da Lusoparticipações Avalibérica, S.A..

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

  4.3. Com a arrematação dos bens móveis, o arrematante pagará por
cheque:

a) A totalidade do valor da venda, através de cheque emitido à ordem de
Massa Insolvente de Msf Engenharia, 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,
referente aos serviços prestados pela encarregada de venda, que
acrescem ao valor da arrematação, a liquidar no dia do leilão, através de
cheque emitido à ordem da Lusoparticipações Avalibérica, S.A..

4.4. 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) O(s) bem(ns) 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 fique 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. ESCRITURA PÚBLICA E LEVANTAMENTO DOS BENS MÓVEIS
5.1. A escritura pública do(s) imóvel(eis) será efetuada no prazo de 30 dias
ou logo que se encontre reunida toda a documentação necessária para o
efeito, em data, hora e local a notificar, com 8 dias de antecedência, ao
adjudicatário.
5.2. O arrematante obriga-se a, logo que lhe sejam solicitados, fornecer todos
os elementos necessários à realização dos atos de transmissão,
nomeadamente os documentos comprovativos da liquidação e pagamento do
IMT e Imposto de Selo, se a eles houver lugar. É ainda da inteira
responsabilidade do adjudicatário a obtenção de todas e quaisquer
documentações ou licenciamentos que venham a ser exigidos por entidade
financeira, em caso de recurso a crédito.
5.3. Cumprindo o disposto na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, o arrematante
compromete-se a apresentar a declaração para efeitos do combate ao
branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo mediante o
preenchimento de formulário disponibilizado para o efeito.
5.4. É da responsabilidade do promitente-comprador todos os custos
inerentes à compra, nomeadamente o pagamento de IMT e Imposto de Selo,
escritura e registos.
5.5. Após boa cobrança, o comprador fica responsável pelo levantamento
dos bens móveis, em data(s) e hora(s) a combinar com a Avalibérica,
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.
6. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1. Eventuais Cedências de Posição Contratual carecem de aprovação do(a)
Administrador(a) da Insolvência, podendo as mesmas não serem admitidas.
6.2. Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará
a perda dos montantes já pagos, seja a que título for.
6.3. Se a adjudicação/venda vier a ser anulada, dada sem efeito ou
declarada nula por quem de direito, todas as quantias entregues à Massa
Insolvente serão devolvidas em singelo ao arrematante, não podendo este
último reclamar daquela qualquer compensação ou indemnização, seja a que
título for.
6.3.1. O direito da Lusoparticipações Avalibérica, S. A. à remuneração
estabelecida supra na alínea b) do ponto 4.1. e c) do ponto 4.3. não é
afastado, ainda que a adjudicação/venda venha a ser anulada, dada sem
efeito ou declarada nula por quem de direito, salvo se a Lusoparticipações
Avalibérica, S. A. tiver culposamente contribuído para o vício que lhes deu
causa ou pudesse razoavelmente ter conhecimento do mesmo.
6.4. A Avalibérica, 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 bancário.
c) Não considerar vendas não sinalizadas.
d) Interromper, cancelar ou anular o ato, desde que sejam detetadas
irregularidades ou conluio entre os participantes.

6.5. A venda é efetuada nos termos do disposto no art. 834.º do CPC, por 
estabelecimento de leilão, pela Lusoparticipações Avalibérica, S.A., entidade 
devidamente acreditada pelo D.L. n.º 155/2015 de 10 de Agosto, portadora 
do seguro de responsabilidade civil no valor de 200.000,00€, Apólice n.º 
2514853 – Hiscox Insurance Company Limited.
6.6. A participação no leilão implica a aceitação integral das presentes 
condições do regulamento, estabelecendo-se para a resolução de qualquer 
conflito emergente o foro da comarca competente.

A Administração
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FICHA DE IMÓVEL Verba 1

Insolvência:

Processo:

Msf Engenharia, S.A.

26775/18.2T8LSB - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo de Comércio de Lisboa - Juiz 1

Informação Predial

Descrição Prédio urbano em propriedade total com andares ou divisões suscetíveis de utilização independente, destinado a
armazéns e atividade industrial, composto por edifício de oficina armazéns centrais de rés do chão e primeiro andar; casa
do guarda; edifício de refeitório, vestiário e laboratório, edifício de decapagem/pintura, carpintaria e estação de serviço,
com área bruta privativa de 8.896,72m2 e área total do terreno de 111.320m2.

Conservatória do Registo Predial de Alenquer:

Matriz Urbana:

Localização:

Valor Patrimonial:

Coordenadas GPS:

310/Ota

1111/Ota

Casal da Maria Magra, Estrada IC2, Km 44,4, Vale de Ota - Ota - Alenquer

2.090.030,76€

39.121218, -8.991450

Áreas (m²)

Caderneta Predial Urbana: Bruta privativa - 8.896,72 m², total do terreno - 111.320 m².

Certidão de Registo Predial: Coberta - 111.320 m², total - 111.320 m².

* As áreas anunciadas não foram objeto de medição e são meramente indicativas, conforme registos.

Fotografias

Condições de Venda
Comissão

Avalibérica
3% sobre o valor da arrematação acrescido de IVA (conforme 
condições de venda - pág. 1)

Pagamento 20% de sinal
80% até ao ato da escritura notarial

Valor Base

2.658.100,00 €
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FOTOGRAFIAS - OTA
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 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

1 Estaleiro da OTA

2 Estaleiro da OTA

3 Estaleiro da OTA

4

Lote composto por um sofá forrado a tecido de cor 
vermelha; duas mesas pequenas em madeira; dois 
candeeiros metálicos de cor preta; nove expositores em 
PVC contendo diversos artigos de exposição e uma 
tapeçaria de parede com aproximadamente 3m x 2m, de 
cor castanha. 

Lote composto por uma tela elétrica para videoprojetor; um 
bengaleiro metálico de cor cinza; um sistema de 
videochamada da marca "CISCO", com câmara da marca 
"LOGITECH"; um telefone IP da marca "CISCO", modelo 
"7945"; um videoprojetor da marca "SANYO" e um quadro 
de parede com pintura a óleo de autor ilegível.

Lote composto por uma mesa metálica com tampo em 
fórmica de cor branca; uma secretária metálica dupla com 
tampo em fórmica de cor branca; oito módulos em fórmica 
de 3 gavetas cada e cor branca; doze cadeiras metálicas 
rotativas com apoio de braços e cor preta; dois aquecedores 
a óleo da marca "HONEYWELL"; dois aquecedores a óleo 
da marca "JUNEX"; dois bengaleiros metálicos de cor cinza; 
quinze armários em fórmica de 2 portas com 5 níveis de 
prateleiras e cor branca; uma secretária metálica de 6 
módulos com tampo em fórmica; um armário pequeno 
em fórmica de 2 portas e 2 níveis de prateleiras de cor 
branca; onze monitores LCD da marca "DELL"; 
quatro computadores de torre da marca "DELL", com 
rato e teclado; doze telefones da marca "CISCO", modelo 
"7945"; um monitor LCD da marca "HP", com teclado e 
rato; um portátil da marca "DELL"; três computadores de 
torre da marca "HP"; um computador portátil da marca 
"ASUS" e oito teclados e ratos das marcas "DELL" e "HP".

Lote composto por uma secretária metálica de 4 módulos 
com tampo em fórmica de cor branca; duas secretárias 
metálicas com tampo em fórmica de cor branca; nove 
módulos em fórmica de cor branca, com 3 gavetas cada; 
seis cadeiras metálicas rotativas com apoio de braços de 
cor preta; um bengaleiro metálico de cor cinza; três 
armários pequenos em fórmica com 2 portas e 2 níveis de 
prateleiras cada, de cor branca; quatro armários em 
fórmica com 2 portas e 5 níveis de prateleiras cada, de 
cor branca; um cofre pequeno de chave e segredo, cor 
branca, sem marca visível; um cofre de segredo digital da 
marca "FERRIMAX" e cor cinza; um quadro de parede com 
pintura a óleo com a ref.ª "ANTÓNIO CARVALHO 1987"; 
quatro telefones IP da marca "CISCO", modelo "7945"; 
dois monitores LCD da marca "ASUS"; dois monitores 
LCD da marca "DELL"; um computador de torre da marca 
"DELL", modelo "780"; um computador de torre da marca 
"DELL", modelo "390"; dois computadores de torre da 
marca "HP" e uma impressora da marca "HP", modelo 
"P2035".

Estaleiro da OTA

1

4

28.750,00 €



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

5 Estaleiro da OTA

6 Estaleiro da OTA

7 Estaleiro da OTA

8

Lote composto por dois armários em fórmica de 2 portas e 5 
níveis de prateleiras cada, de cor branca; uma mesa 
metálica com tampo redondo em fórmica; quatro secretárias 
metálicas com tampo em fórmica de cor branca; duas 
cadeiras metálicas com apoio de braços de cor preta; uma 
cadeira metálica rotativa com apoio de braços e cor preta; 
uma secretária metálica com tampo em fórmica em forma 
de L de cor branca; dois módulos de 3 gavetas em fórmica 
de cor branca; um monitor LCD da marca "HP" com teclado 
e rato; um computador portátil da marca "DELL" e dois 
telefones da marca "CISCO", modelo "7945".

Lote composto por três armários em fórmica de 2 portas e 5 
níveis de prateleiras de cor branca; dois armários pequenos 
em fórmica de 2 portas e 2 níveis de prateleiras; uma mesa 
metálica com tampo redondo de cor branca; quatro cadeiras 
metálicas com apoio de braços de cor preta; uma cadeira 
metálica rotativa com apoio de braços e cor preta; uma 
secretária metálica com tampo em fórmica de cor branca; 
um aquecedor a óleo da marca B8 "JUNEX"; um bengaleiro 
metálico de cor cinza; dois telefones IP da marca "CISCO", 
modelo "7945"; um monitor LCD da marca "HP" com teclado 
da marca "LOGITECH"; um docking station da marca 
"DELL".

Lote composto por um banco comprido com cerca de 4,5 
metros forrado a tecido de cor cinza com 2 almofadas; um 
telefone da marca "CISCO", modelo "7945". 

Lote composto por uma secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor branca; um armário em fórmica de 2 portas 
de correr e 4 níveis de prateleiras de cor branca; um armário 
em fórmica de 2 portas de correr e 4 níveis de prateleiras de 
cor branca e castanha; cinco secretárias em fórmica em 
forma de L, com módulo de gavetas incorporado de cor 
castanha e branca; três bengaleiros metálicos de cor cinza; 
uma cadeira metálica rotativa com apoio de braços de cor 
preta; três monitores LCD da marca "DELL"; um monitor 
LCD da marca "DELL" com teclado e rato; nove telefones IP 
da marca "CISCO", modelo "7945"; um docking station da 
marca "DELL"; dois computadores portáteis da marca 
"DELL"; um computador de torre da marca "HP"; dois 
monitores com docking station da marca "DELL", com rato e 
teclado; um quadro de parede com pintura a carvão com a 
ref.ª "P.P. ALLAIS SCULPE" e três quadros decorativos.

Estaleiro da OTA

5

1 28.750,00 €



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

9 Estaleiro da OTA

10

Lote composto por três armários em fórmica com 2 
portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; uma 
mesa metálica redonda com tampo em fórmica; três 
cadeiras metálicas com apoio de braços de cor preta; uma 
cadeira metálica rotativa com apoio de braços de cor preta; 
um módulo de 3 gavetas em fórmica de cor branca; uma 
secretária metálica com tampo em fórmica de cor branca; 
um LCD da marca "SAMSUNG"; um docking station da 
marca "DELL", com rato e teclado; um computador portátil 
da marca "HP"; sete armários em fórmica com 2 portas e 5 
níveis de prateleiras de cor branca; quatro armários em 
fórmica médios com 2 portas e 4 níveis de prateleiras 
de cor branca; dois armários pequenos em fórmica 
com 2 portas e 2 níveis de prateleiras de cor branca; 
dezanove módulos de 3 gavetas em fórmica de cor 
branca; uma secretária metálica em fórmica de 3 
módulos com 3 separadores de cor branca; uma 
secretária metálica em fórmica de 2 módulos com 2 
separadores de cor branca; onze cadeiras metálicas 
rotativas, com apoio de braços de cor preta; uma cadeira 
metálica com apoio de braços de cor preta; um bengaleiro 
metálico de cor cinza; seis LCD's da marca "DELL"; quatro 
LCD's da marca "HP"; um docking station da marca "DELL"; 
dois PC torre da marca "HP"; um PC torre da marca "DELL"; 
uma plotter da marca "HP", modelo "DESIGNJE T1200" de 
2010, n.º serie "CNO833H007"; uma máquina de calcular 
sem marca visível; dois pantógrafos da marca "HOPE" 
modelo "OTT500"; sete teclados da marca "DELL"; doze 
telefones IP da marca "CISCO" modelo "7945".

Lote composto por um bengaleiro metálico de cor cinza; 
uma secretária metálica dupla com divisória com tampo em 
fórmica de cor branca; uma secretária metálica com tampo 
em fórmica de cor branca; cinco armários altos em fórmica 
com 2 portas e 7 níveis de prateleiras; sete armários médios 
em fórmica com 2 portas e 5 níveis de prateleiras; 
quatro arquivos metálicos com tampo em fórmica 
de 4 gavetas de cor branca; três PC torre da marca 
"DELL"; três PC torre da marca "HP"; três monitores LCD da 
marca "DELL"; um monitor LCD da marca "LG"; três 
teclados da marca "DELL"; três ratos da marca "HP"; 
quatro telefones da marca "CISCO" modelo" 7945"; 
uma impressora da marca "HP" modelo "OFFICEJET 
7000"; uma mesa de reuniões metálica com tampo em 
fórmica de cor branca; sete cadeiras metálicas com apoio 
de braços de cor preta; três armários em fórmica com 
2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; um 
bengaleiro metálico de cor cinza; um quadro didático de 
cor branca.

Estaleiro da OTA

6

1 28.750,00 €



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

11 Estaleiro da OTA

12 Estaleiro da OTA

13

Lote composto por uma secretária metálica em L com tampo 
em fórmica de cor branca; um telefone IP da marca 
"CISCO" modelo "7945"; um monitor PC da marca "HP" com 
teclado e rato; dois armários em fórmica com 2 portas de 
cor branca; sete armários em fórmica com 2 portas e 2 
níveis de prateleiras de cor branca; um aquecedor a óleo 
da marca "FAGOR"; cinco armários em fórmica grande com 
7 níveis de prateleiras de cor branca; um bengaleiro 
metálico de cor cinza; duas secretárias metálicas com 
tampo em fórmica de cor branca; dois módulos de 3 
gavetas em fórmica de cor branca; duas cadeiras metálicas 
rotativas com apoio de braços de cor preta; dois telefones 
da marca "CISCO" modelo "7945", um monitor LCD da 
marca "DELL" com teclado; um monitor LCD da marca "HP".

Lote composto por três armários em fórmica com 2 
portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; uma 
secretária metálica com tampo em fórmica de cor branca; 
duas cadeiras metálicas com apoio de braços de cor preta; 
uma cadeira metálica rotativa com apoio de braços de cor 
preta; um telefone da marca "CISCO" modelo "7945"; um 
monitor LCD da marca "DELL" com teclado e rato; um 
docking station da marca "DELL"; um monitor com docking 
station incorporado da marca "DELL"; um teclado da marca 
"DELL"; dois telefones IP da marca "CISCO" modelo "7945"; 
uma máquina fotográfica digital da marca "SAMSUNG"; uma 
secretária metálica com tampo em fórmica de cor branca; 
um módulo de gavetas em fórmica de cor branca; dois 
armários em fórmica com 2 portas e 5 níveis de 
prateleiras de cor branca; uma mesa metálica redonda com 
tampo em fórmica de cor branca; duas cadeiras metálicas 
com apoio de braços de cor preta; uma cadeira metálica 
rotativa com apoio de braços de cor preta; um armário 
pequeno em fórmica com 2 portas e 2 níveis de 
prateleiras de cor branca; um monitor LCD da marca 
"DELL".

Lote composto por uma secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor branca; um módulo de 3 gavetas em 
fórmica de cor branca; três armários em fórmica com 2 
portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; um 
armário pequeno em fórmica com 2 portas e 2 níveis de 
prateleiras de cor branca; um armário pequeno em 
fórmica com 2 portas e 2 níveis de prateleiras de cor 
branca; um telefone IP da marca "CISCO" modelo "7945".

Estaleiro da OTA
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1 28.750,00 €
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14 Estaleiro da OTA

15

Lote composto por um armário pequeno com 2 portas e 2 
níveis de cor branca; uma secretária metálica em L, com 
tampo em fórmica de cor branca; cinco módulos de 3 
gavetas em fórmica de cor branca; três armários em fórmica 
com 2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; 
uma cadeira metálica rotativa com apoio de braços 
de cor branca; uma cadeira metálica com apoio de braços 
de cor preta; um telefone da marca "CISCO" modelo 
"7945"; um monitor LCD da marca "HP" com rato e 
teclado; uma máquina fotográfica digital da marca 
"FUJIFILM"; duas secretárias em fórmica com tampo 
em fórmica de cor branca; três módulos de 3 gavetas 
em fórmica de cor branca; dois armários em fórmica de 2 
portas com 5 níveis de cor branca; uma mesa 
metálica com tampo em fórmica redonda; três 
cadeiras metálicas com apoio de braços de cor preta; 
duas cadeiras metálicas rotativas com apoio de braços de 
cor preta; um monitor LCD da marca "DELL" com 
teclado; dois telefones IP da marca "CISCO" 
modelo "7945"; um equipamento de topografia sem tripé 
da marca "LEILA"; três equipamentos de medição 
da marca "HILTI"; "TRIMBLG" e "LEILA"; um walkie-
talkie da marca "MOTOROLA".

Lote composto por três secretárias metálicas com tampo em 
fórmica de cor branca; três cadeiras rotativas com apoio de 
braços de cor preta; uma cadeira metálica com apoio 
de braços de cor preta; dois armários em fórmica 
com 2 portas e 5 níveis de cor branca; três 
módulos de 3 gavetas em fórmica de cor branca; dois 
telefones IP da marca "CISCO" modelo "7945"; dois 
monitores LCD da marca "DELL"; dois teclados da marca 
"DELL"; um PC torre da marca "DELL"; um PC torre da 
marca "HP"; uma secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor branca; dois módulos de 3 gavetas em 
fórmica de cor branca; três armários em fórmica com 2 
portas e 5 níveis de cor branca; uma mesa metálica 
redonda com tampo em fórmica branca; quatro cadeiras 
metálicas com apoio de braços de cor preta; uma 
cadeira metálica rotativa com apoio de braços de 
com preta; um telefone IP da marca "CISCO" modelo 
"7945"; um monitor LCD da marca "DELL".

Estaleiro da OTA
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16 Estaleiro da OTA

17

Lote composto por duas secretárias metálicas com tampo 
em fórmica de cor branca; três armários em fórmica com 
2 portas e 5 níveis de prateleiras; um módulo de 3 gavetas 
em fórmica de cor branca; duas cadeiras metálicas rotativas 
com apoio de braços de cor preta; dois telefones IP da 
marca "CISCO" modelo "7945"; uma calculadora da 
marca "CASIO"; uma secretária metálica de 4 módulos com 
2 separadores com tampo em fórmica de cor branca; 
quatro módulos de 3 gavetas em fórmica de cor branca; 
quatro cadeiras metálicas rotativas com apoio de braços 
de cor preta; uma impressora da marca "HP" modelo 
"LASERJET P4014DN"; dois telefones IP da marca 
"CISCO", modelo "7945"; uma UPS da marca "APC"; um 
monitor LCD da marca "SAMSUNG"; uma mesa metálica 
com tampo em fórmica redonda de cor castanha; quatro 
cadeiras metálicas com apoio de braços forrada a tecido 
preto; um armário em fórmica com 2 portas de correr e 4 
níveis de prateleiras de cor branca; uma secretária em 
fórmica com módulo de gavetas incorporado de cor 
castanha; um telefone IP da marca "CISCO" modelo "7945"; 
um computador portátil da marca "DELL"; uma cadeira 
metálica rotativa com apoio de braços de cor preta.

Lote composto por três armários em fórmica com 2 
portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; uma 
secretária metálica com tampo em fórmica de cor branca 
em L; um módulo de 3 gavetas em fórmica de cor 
branca; dois armários pequenos em fórmica de 2 portas de 
cor branca; um sofá de 1 lugar de cor preta; um monitor 
da marca "DELL"; um telefone IP da marca "CISCO" 
modelo "7945"; um destruidor de papel da marca 
"MSM"; dois armários em fórmica com 2 portas e 5 níveis 
de cor branca; uma mesa metálica com tampo em fórmica 
de cor branca; três armários grandes em fórmica com 2 
portas e 7 níveis de cor branca; dois armários em fórmica 
com 2 portas e 4 níveis de prateleiras de cor branca; 
dois módulos de 3 gavetas em fórmica de cor branca; 
uma cadeira metálica com apoio de braços de cor preta; 
uma cadeira metálica rotativa com apoio de braços de cor 
preta; um monitor LCD da marca "HP", com teclado e rato; 
um telefone IP da marca "CISCO" modelo "7945"; um 
aquecedor a óleo da marca "JUNEX"; um bengaleiro 
metálico de cor cinzenta.

Estaleiro da OTA
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18 Estaleiro da OTA

19 Estaleiro da OTA

20 Estaleiro da OTA

21

Lote composto por uma secretária metálica em forma 
de "L", de cor branca; duas secretárias metálicas com 
tampo em fórmica de cor branca; secretária constituída 
por 6 módulos, com 3 divisórias, com tampo em fórmica, 
de cor branca; dois armários em fórmica com 5 níveis 
de prateleiras de cor branca; seis armários 
pequenos em fórmica com 2 portas e 2 níveis de 
prateleiras de cor branca; cabide metálico de cor cinzenta; 
um aquecedor de cor branca; dois teclados da marca 
"MICROSOFT"; um telefone da marca "CISCO", modelo 
"7945"; um monitor da marca "LG", modelo 
"FLATRON E2242"; um disco externo de 1,5TB.

Lote composto por uma mesa de reuniões metálica com 
tampo em fórmica de cor branca; um armário em fórmica 
com 4 níveis de prateleiras , de cor branca.

Estaleiro da OTA
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Lote composto por uma secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor branca em forma de L; um módulo de 3 
gavetas em fórmica de cor branca; três armários em fórmica 
com 2 gavetas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; 
uma mesa metálica com tampo em fórmica de cor branca; 
duas cadeiras metálicas com apoio de braços de cor 
branco; duas cadeiras metálicas rotativas com apoio 
de braços de cor branca; uma secretária; um módulo 
de 3 gavetas de fórmica de cor branca; três armários em 
fórmica com 2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor 
branca; uma mesa metálica redonda com tampo em 
fórmica de cor branca; três cadeiras metálicas com apoio 
de braços de cor preta; uma cadeira metálica rotativa com 
apoio de braços de cor preta; um computador portátil da 
marca "DELL"; um monitor LCD da marca "DELL"; com 
teclado e rato; um telefone IP da marca "CISCO" modelo 
"7945"; três cadeiras metálicas com apoio de braços de cor 
preta.

Lote composto por uma mesa metálica com tampo em 
fórmica redonda de cor castanha; quatro cadeiras metálicas 
com apoio de braços, forradas a tecido de cor preta; uma 
cadeira metálica rotativa com apoio de braços, forrada 
a tecido de cor preta; um armário em fórmica com 2 portas 
de correr e 4 níveis de cor branca; uma secretária em 
fórmica com módulo de gavetas incorporado 
de cor castanha; um aquecedor a óleo da marca 
"HONEYWELL"; um telefone IP da marca "CISCO" 
modelo "7945"; um monitor LCD da marca "HP"; duas 
secretárias metálicas com tampo em fórmica de cor 
branca; três módulos de 3 gavetas em fórmica de cor 
branca; dois armários em fórmica com 2 portas e 5 
níveis de prateleiras de cor branca; dois telefones IP 
da marca "CISCO" modelo "7945"; uma secretária 
metálica com tampo em fórmica de cor branca; três 
armários em fórmica com 2 portas e 5 níveis de prateleiras 
de cor branca; um armário em fórmica com 2 portas com 2 
níveis de prateleiras de cor branca.
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22 Estaleiro da OTA

23 Estaleiro da OTA

24

Lote composto por quatro armários em fórmica com 5 
níveis de prateleiras  de cor branca; um cabide metálico, 
com base em mármore; oito telefones da marca "CISCO, 
modelo "7945"; um televisor LCD da marca "LG", modelo 
"FLATRON"; um switch de 24 portas, da marca "SMC"; um 
docking station, da marca "DELL"; dois teclados da marca 
"DELL"; um disco externo; uma mini-torre da marca 
"LG", modelo "NC 1000-8"; ratos com fios da marca 
"LOGITECH"; cinco computadores portáteis da marca "HP", 
modelo "450 G3"; dois computadores portáteis da marca 
"HP", modelo "2BOOK" e "PROBOOK".

Lote composto por quatro mesas metálicas com tampo em 
fórmica, de cor cinzenta; um portátil da marca "HP", modelo 
"650"; dois telefones da marca "CISCO", modelo "7945"; um 
computador portátil da marca "HP" com avaria; uma 
etiquetadora da marca "ZEBRA", modelo "GX 420T"; cerca 
de nove teclados, ratos; transformadores e cabos; cinco 
torres PC da marca "HP"; sete torres PC da marca "DELL"; 
um computador portátil da marca "DELL", modelo "E5550"; 
vinte e três (23) computadores portáteis de várias marcas; 
dois teclados da marca "DELL" e LOGITECH".

Lote composto por mesa redonda metálica com tampo em 
fórmica, de cor branca; duas cadeiras metálicas forradas a 
tecido de cor preta; três armários em fórmica de cor branca, 
com 5 níveis de prateleiras; uma secretária metálica com 
tampo em fórmica de cor branca; uma cadeira metálica 
rotativa com apoio de braços, de cor preta; um PC torre da 
marca "HP"; um monitor LCD da marca "DELL"; um teclado 
da marca "DELL"; um telefone IP da marca "CISCO", 
modelo "7945".

Estaleiro da OTA
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25 Estaleiro da OTA

26 Estaleiro da OTA

27

Lote composto por uma balança da marca "R SOURCE" 
modelo "L-50RS" até 50Kg; seis auriculares da marca 
"PLANTRONICS" para telefones tipo "CISCO"; dois 
projetores da marca "SANYO"; um projetor da marca 
"LG"; uma balança da marca "MEDINES"; um telefone GPS 
da marca "THURAYA"; cinco máquinas fotográficas de 
várias marcas "PANASONIC", "CASIO" e "SONY"; 
duas calculadoras científicas da marca "CASIO", 
modelo "FX-880P"; oito monitores LCD da marca 
"DELL", sem modelo visível; quatro monitores LCD com PC 
integrado da marca "HP", modelo "8200 ELITE"; catorze 
telefones da marca "CISCO", modelo "7945"; oito PC 
torre da marca "DELL"; catorze teclados de várias 
marcas ("DELL", "HP"); uma impressora multifunções da 
marca "SHARP", modelo "MX2614"; uma 
impressora da marca "PANASONIC", modelo 
"KV-51046C"; impressora de etiquetas da marca 
"ZEBRA", modelo "2400"; um projetor da marca 
"NOTEVISION", modelo "PGAZOX", n.º série 
"412319600"; uma câmera de vídeo da marca 
"LOGITECH"; uma secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor branca; um módulo de 3 gavetas em 
fórmica de cor branca; trinta armários em fórmica com 4 
níveis de prateleiras de cor branca; quatro secretárias 
metálicas constituídas por 6 módulos e 3 separadores com 
tampo em fórmica de cor branca; vinte e quatro (24) 
módulos de 3 gavetas para secretárias em fórmica de cor 
branca; cinco armários em fórmica com 7 níveis de 
prateleiras de cor branca; três armários em fórmica, com 5 
níveis de prateleiras de cor branca; dezoito cadeiras 
rotativas, com apoio de braços, de cor branca.

Estaleiro da OTA
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Lote composto por uma mesa redonda metálica com tampo 
em fórmica de cor castanha; quatro cacifos metálicos; um 
armário em fórmica com 2 portas de correr e 4 
níveis de prateleiras  de cor branca; uma secretária 
em fórmica de cor castanha, com módulo de 
gavetas incorporado, de cor branca; uma cadeira metálica 
rotativa com apoio de braços de cor preta; um computador 
portátil da marca "HP"; um telefone IP da marca "CISCO", 
modelo "7945".

Lote composto por uma mesa redonda em fórmica, de cor 
branca; três cadeiras metálicas com apoio de braços, de cor 
preta; uma secretária metálica de cor branca, com tampo 
em fórmica; um módulo de 3 gavetas com secretária em 
fórmica, de cor branca; três armários em fórmica, com 2 
portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; dois 
armários em fórmica com 2 portas de cor branca; um 
telefone IP da marca "CISCO", modelo "7965"; um monitor 
LCD da marca "DELL", sem modelo visível; um portátil da 
marca "HP", modelo "PROBOOK".
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28 Estaleiro da OTA

29 Estaleiro da OTA

30

Lote composto por uma mesa metálica redonda em fórmica 
de cor branca; duas cadeiras metálicas com apoio de 
braços de cor branca; uma cadeira metálica rotativa com 
apoio de braços de cor preta; três armários em fórmica com 
2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; um telefone 
da marca "CISCO", modelo "7945"; uma mesa metálica 
redonda em fórmica de cor branca; duas cadeiras metálicas 
com apoio de braços de cor preta; dois armários em fórmica 
com 2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; duas 
cadeiras metálicas rotativas com apoio de braços de cor 
preta; uma secretária metálica com tampo em fórmica de 
dois postos de trabalho com separador de cor branca; 
dois módulos de gavetas para secretária em fórmica com 3 
gavetas cada  de cor branca; uma cabine metálica de cor 
cinza; dois telefones IP da marca "CISCO", modelo "7965".

Lote composto por três armários em fórmica, com 2 
armários pequenos em fórmica com 2 portas de 
cor branca; uma mesa metálica redonda com tampo 
em fórmica; duas cadeiras metálicas com apoio de 
braços de cor preta; duas cadeiras metálicas rotativas 
com apoio de braços de cor preta; uma secretária metálica 
com tampo em fórmica, de cor branca; um monitor 
LCD da marca "SAMSUNG", modelo "1515; PC torre com 
teclado da marca "DELL", modelo "OPTIPLEX 745"; 
uma impressora de cartões da marca "PERSONA", 
modelo "C30E"; um medidor de luz digital da marca "HT", 
modelo "HT 307"; um telefone IP da marca "CISCO", 
modelo "7945"; um computador portátil da marca "HP", 
modelo "ELITEBOOK".

Lote composto por armário metálico com 6 gavetas de 
cor cinza; uma cabine de audição da marca "EYMASA", 
modelo "C1-40"; uma secretária em fórmica com módulo 
de gaveta incorporado  de cor castanha; uma balança de 
cor cinza da marca "JOFRE" até 150Kg; duas cabines 
metálicas de cor cinza; duas cadeiras metálicas com apoio 
de braços de cor preta; uma cadeira metálica rotativa 
com apoio de braços de cor preta; um banco metálico 
com tampo em madeira; um telefone da marca "CISCO", 
modelo "79615"; um computador portátil da marca 
"HP", modelo "PROBOOK" com teclado da marca 
"DELL"; um computador portátil da marca "DELL", 
modelo "E5500"; um medidor de tensão da marca 
"HARTMANN"; um audímetro sem marca visível, modelo 
"AD 27"; um medidor de tensão da marca 
"FAZZINI"; um aparelho eletrocardiograma da 
marca "FUKUDA", modelo "501B-II"; um aparelho 
designado por dosímetro de ruído da marca "BRUEI 
& KJAER"; um aparelho designado por dosímetro de 
ruído da marca "SVANTER", MODELO "SU102".

Estaleiro da OTA
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31 Estaleiro da OTA

32

Lote composto por secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor branca; uma cadeira metálica com apoio de 
braços de cor preta; uma cadeira metálica rotativa com 
apoio de braços de cor preta; uma maca metálica forrada a 
tecido de cor preta; dois módulos de gavetas para secretária 
em fórmica de cor branca; um armário em fórmica com 2 
portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; um 
armário metálico envidraçado com 5 níveis de 
prateleiras de cor bege; um arquivo de uma gaveta, de cor 
cinza; um biombo metálico de cor bege; uma balança sem 
marca visível até 100Kg; um telefone IP da marca "CISCO", 
modelo "7945"; um aparelho de teste de visão da marca 
"TITMUS II"; um aparelho de eletrocardiograma da marca 
"SCHILLER".

Lote composto por quatro armários em fórmica, com 
2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; três 
armários pequenos em fórmica, com 2 portas, de 
cor branca; uma mesa metálica com tampo em 
fórmica, composta por 4 módulos de cor branca; cinco 
módulos de 3 gavetas para secretária em fórmica de 
cor branca; uma cabine metálica de cor cinza; quatro 
cadeiras metálicas rotativas, com apoio de braços de cor 
preta; um aquecedor da marca "SUPREMO"; um 
expositor de alumínio; um LCD/PC da marca "HP", 
modelo "8200 ELITE" com rato e teclado; quatro 
telefones IP da marca "CISCO", modelo "7945"; uma 
calculadora com impressora da marca "CITIZEN"; 
modelo "350 DPN"; um monitor LCD da marca "DELL", 
com teclado; um monitor LCD da marca "HP", com teclado e 
rato; um PC torre da marca "DELL", modelo "780"; nove 
arquivos metálicos com tampo em fórmica com 4 
gavetas cada  de cor bege; uma mesa metálica 
redonda com tampo em fórmica de cor branca; quatro 
cadeiras metálicas, com apoio de braços, forradas a tecido 
preto.

Estaleiro da OTA
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33 Estaleiro da OTA

34

Lote composto por quatro módulos de gavetas em fórmica, 
com 3 gavetas de cor branca; um armário em fórmica 
com 2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; uma 
secretária metálica com tampo em fórmica de cor 
branca; sete cadeiras metálicas com apoio de braços de cor 
preta; duas cadeiras metálicas rotativas, com apoio de 
braços de cor preta; três telefones IP da marca "CISCO" 
modelo "7945"; um armário em fórmica com 2 portas e 2 
níveis de prateleiras de cor branca; uma secretária 
metálica com tampo em fórmica de cor branca; um módulo 
de gavetas em fórmica com 3 níveis de gavetas de cor 
branca; dois armários em fórmica com 2 portas de 5 níveis 
de prateleiras de cor branca; três cadeiras metálicas com 
apoio de braços de cor preta; uma cadeira metálica 
rotativa, com apoio de braços de cor branca; um quadro de 
pintura a óleo de "PAULO DO CARMO 96"; um aquecedor a 
óleo da marca "SAMAR"; quatro armários em fórmica com 
2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; quatro 
secretárias metálicas com tampo em fórmica de cor branca; 
um módulo de 3 gavetas em fórmica de cor branca; 
duas cadeiras metálicas rotativas com apoio de braços 
de cor preta; um PC torre da marca "DELL"; dois 
monitores da marca "DELL"; dois teclados da marca "DELL" 
e dois ratos; uma calculadora da marca "CASIO", modelo 
"PR 32OB"; quatro telefones IP da marca "CISCO", modelo 
"7945". 

Lote composto por dois armários em fórmica com 2 
portas e 2 níveis de prateleiras de cor branca; nove 
armários em fórmica com 2 portas e 5 níveis de 
prateleiras de cor branca; oito módulos de 3 gavetas em 
fórmica de cor branca; treze cadeiras rotativas metálicas 
com apoio de braços de cor preta; uma cadeira metálica 
com apoio de braços de cor preta; uma secretária metálica 
em fórmica com 6 módulos e 3 divisórias de cor 
branca; dez telefones IP da marca "CISCO" modelo"7945"; 
um monitor da marca "DELL", com teclado da marca 
"DELL"; um PC torre da marca "DELL", modelo "780"; uma 
calculadora da marca "CASIO"; treze armários com 2 
portas de cor branca; dezoito módulos de 3 gavetas em 
fórmica de cor branca; vinte cadeiras metálicas rotativas 
com apoio de braços de cor preta; uma cadeira metálica 
com apoio de braços de cor preta; lote de secretárias 
desmontadas e um monitor de cor branca; uma mesa 
metálica redonda com tampo em fórmica de cor branca; um 
telefone da marca "CISCO", modelo "7945".

Estaleiro da OTA

15

1 28.750,00 €
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35 Estaleiro da OTA

36 Estaleiro da OTA

37

Lote composto por três secretárias metálicas com tampo em 
fórmica de cor branca; uma mesa metálica redonda de cor 
branca; quatro módulos de 3 gavetas em fórmica de cor 
branca; dois armários em fórmica com 2 portas e 5 níveis 
de prateleiras de cor branca; uma cadeira metálica com 
apoio de braços de cor preta; uma cadeira metálica 
rotativa com apoio de braços de cor preta; três telefones IP 
da marca "CISCO", modelo "7945"; quatro armários em 
fórmica com 2 portas e 5 níveis de prateleiras de cor 
branca; um módulo de 3 gavetas em fórmica de cor 
branca; duas secretárias metálicas com tampo em fórmica 
de cor branca; uma cadeira metálica com apoio de braços 
de cor preta; duas cadeiras metálicas rotativas, com apoio 
de braços de cor preta.

Lote composto por cinco caixotes com cabos de rede, 
conexões, cabos diversos e routers; cinco monitores da 
marca "DELL"; dois telefones da marca "CISCO", modelo 
"7945"; um computador de torre da marca "HP"; dois 
computadores de torre da marca "HP"; quatro computadores 
portáteis da marca "DELL"; dois computadores portáteis da 
marca "HP"; sete caixas contendo peças para computador 
tais como placas de rede, drivers, PowerEdge e cabos; três 
monitores LCD da marca "ACER"; dois monitores LCD da 
marca "LC"; três monitores LCD da marca "SAMSUNG"; um 
monitor LCD da marca "PHILIPS"; sete UPS da marca 
"APC"; uma caixa com fichas triplas; uma caixa com cabos 
de rede; uma caixa com peças para bastidores; uma caixa 
com 4 telefones sem marca visível; um computador de torre 
da marca "ELITE"; um servidor da marca "ANTEL"; três 
monitores obsoletos e uma UPS. 

Lote composto por uma impressora da marca "HP", modelo 
"2610"; uma impressora da marca "XEROX", modelo 
"6110MFP"; uma UPS da marca "APC", modelo "3000"; 
quatro computadores de torre da marca "DELL"; um 
computador de torre da marca "HP"; quatro monitores LCD 
da marca "DELL"; três monitores obsoletos; uma caixa com 
peças para bastidores; uma impressora da marca "HP", 
modelo "1220c"; três scanners da marca "HP"; seis UPS da 
marca "APC"; um servidor da marca "DELL" para bastidor; 
um storage da marca "TSUNAMI"; três monitores LCD da 
marca "DELL"; um monitor LCD da marca "HP"; um monitor 
LCD da marca "FUJITSU"; quatro servidores da marca 
"DELL", um servidor da marca "HP"; quatro impressoras da 
marca "HP"; um scanner da marca "HP"; doze UPS da 
marca "APC"; sete computadores de torre da marca "DELL"; 
um computador de torre sem marca visível; doze monitores 
LCD da marca "DELL"; cinco routers da marca "CISCO"; 
quatro switch da marca "SMC"; quatro monitores LCD da 
marca "DELL"; dois computadores de torre sem marca 
visível e diversas peças para bastidores.

Estaleiro da OTA

16

1 28.750,00 €
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38 Estaleiro da OTA

39 Estaleiro da OTA

40 Estaleiro da OTA

41

Lote composto por seis impressoras da marca "HP", 
modelos "4700", "CP1215" e "P2015"; uma impressora da 
marca "DELL"; duas caixas com peças para bastidores; 
uma caixa com cerca de 10 telefones da marca 
"CISCO", modelo "7945"; cinco impressoras da marca 
"HP" de diversos modelos; uma caixa com cabos de fibra 
ótica; três caixas com cerca de 26 Acess Point da marca 
"CISCO"; dois routers da marca "CISCO"; dois 
computadores portáteis com avaria das marcas "DELL" e 
"HP"; cinco impressoras de diversas marcas; seis caixas 
com cabos de rede; duas caixas com cerca de 20 
telefones IP da marca "CISCO"; cinco impressoras da 
marca "HP", modelo "INSERJET P4019N"; três caixas com 
cabos trifásicos e quatro caixas com peças para bastidores.

Lote composto por três impressoras da marca "HP", 
modelos "OFICCEJET PRO L7590", "COLOR LASER JET 
CP6015dn" e "OFFICEJET J4580 ALL-IN-ONE"; dois 
scanners da marca "EPSON"; um telefone da marca 
"CISCO", modelo "7945"; cinco Acess Point da marca 
"CISCO", modelo "AP200"; dois gateways da marca 
"MERU", modelo "MC500"; um scanner da marca "KODAK", 
modelo "I1440"; seis Acess Point da marca "CISCO"; 
uma impressora da marca "EPSON"; uma caixa de peças 
para bastidores; seis computadores portáteis da marca 
"HP", modelo "I5", novos; um computador portátil da marca 
"HP", modelo "I7", novo; dois Acess Point da marca 
"CISCO"; um Acess Point da marca "FORTIGATE"; um 
switch da marca "CISCO", modelo "890"; uma caixa de 
ferramentas; duas caixas com acessórios para bastidores; 
cinco computadores portáteis da marca "HP"; quatro 
computadores portáteis da marca "DELL"; treze switch 
da marca "HP" de diversos modelos; dois routers da 
marca "CISCO" e dezassete caixas de réguas para 
bastidores.

Estaleiro da OTA
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1 28.750,00 €

Lote composto por lote de software obsoleto 
"WINDOWS XP", "OFFICE 2000" e "AUTOCAD 2000"; 
seis UPS da marca "APC"; três caixas com réguas para 
bastidores; um computador de torre da marca "HP" 
com teclado; uma impressora da marca "HP"; um 
caixote com software obsoleto "WINDOWS XP"; 
cerca de doze malas de computador portátil, 
estragadas; um monitor da marca "DELL"; um print 
server da marca "CISCO"; quatro teclados; um lote de 
cassetes com backup de obras; uma caixa com seis ratos; 
um docking station da marca "DELL"; uma televisão 
da marca "SAMSUNG" de 40''; uma caixa com software 
obsoleto. 

Lote composto por dois armários em fórmica de 2 portas e 5 
níveis de prateleiras de cor branca, contendo 
diverso software como "OFFICE", "WINDOWS 
VISTA" e "AUTOCAD"; três bastidores de cor cinza; 
um armário metálico com porta de correr e cor branca; oito 
bancadas de trabalho com tampo em madeira; oito 
cadeiras metálicas rotativas com sistema de elevação 
de cor preta e três servidores da marca "DELL".
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42 Estaleiro da OTA

43 Estaleiro da OTA

44 Estaleiro da OTA

45 Estaleiro da OTA

46

Lote composto por um aparelho da marca "LEICA", modelo 
"TCRM1202"; um medidor multiparâmetros com GPS da 
marca "HANNA"; um aparelho de laser da marca "AMA 
LASER", modelo "T8"; um aparelho da marca "LEICA", 
modelo "TCRM1102"; dois aparelhos da marca "LEICA", 
modelo "GPS SYSTEM 1200"; um aparelho da marca 
"LEICA", modelo "WILD NA2" e um aparelho da marca 
"LEICA", modelo "SPRINTER 250M".

Lote composto por dois módulos de fibra ótica vertical da 
marca "BRAND PLEX"; um switch da marca "CISCO", 
modelo "CATALYST 4507R-E"; um router da marca 
"CISCO"; um Gateway da marca "RIVERBED"; dois 
switches da marca "CISCO", modelo "29606"; três NAC da 
marca "CISCO", modelo "APLLIANCE 3310"; um 
controlador de wi-fi da marca "CISCO"; um switch da marca 
"CISCO", modelo "WS C6500-E"; um bastidor com 16 UPS 
e unidade de controlo e um bastidor com carro elétrico da 
marca "APÉ", modelo "PX". 

Lote composto por dois módulos de fibra ótica vertical; um 
conversor de fibra para internet; dois routers IPS da marca 
"CISCO"; dois módulos da marca "TADIRAN TELECOM"; 
dois routers da marca "CISCO", um módulo de acesso 
remoto da marca "SONICWELL"; três switch da marca 
"CISCO"; três NAC da marca "CISCO", modelo 
"APLLIANCE"; dois controladores wi-fi da marca "CISCO" e 
um aparelho da marca "CISCO SYSTEMS", modelo 
"WS-26500E".

Lote composto por dois servidores da marca "DELL"; três 
storage da marca "DELL"; uma fonte de alimentação da 
marca "DELL"; um terminal de acesso da marca "DELL"; 
quatro servidores da marca "DELL" e cinco servidores de 
comunicações da marca "CISCO"; dezanove servidores da 
marca "DELL"; um robô de tapes da marca "DELL" e um 
servidor da marca "CISCO".

Lote composto por um servidor da marca "ASUS" ; um 
storage da marca "SYNOLOGY"; um servidor sem marca 
visível; um storage da marca "HP"; um servidor da marca 
"APC"; três computadores de torre da marca "DELL"; dois 
servidores da marca "DELL", modelo "POWEREDGE 1750"; 
um robô de tapes da marca "TANDERBERG"; dois 
servidores da marca "HP"; um storage da marca "LACIE"; 
um servidor da marca "HP", modelo "ML350" e três 
equipamentos de refrigeração da marca "APC", com a ref.ª 
"IN ROW RC"; um servidor backup da marca "DELL", 
modelo "POWER EDGE 1750"; três servidores da marca 
"DELL"; um terminal da marca "APL" e duas cadeiras 
metálicas forradas a napa de cor preta.

Estaleiro da OTA
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28.750,00 €1
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47 Estaleiro da OTA

48 Estaleiro da OTA

49 Estaleiro da OTA

50

Lote composto por quarenta e três (43) armários em fórmica 
com diversos níveis de prateleiras e 2 portas de abrir cada 
de cor branca; três cadeiras rotativas com rodas tipo 
executivo com encosto e assento em napa de cor preta; 
vinte e nove (29) cadeiras metálicas de auditório com apoio 
para braços, com assento e encosto revestidos a napa de 
cor preta; quarenta e três (43) cadeiras metálicas com 
assento e encosto em PVC de cor branca; vinte e uma (21) 
cadeiras rotativas com rodas e apoio para braços, com 
assento e encosto em PVC de cor branca; seis cadeiras 
rotativas com encosto em PVC de cor branca e assento em 
tecido de cor preta; dezoito (18) cadeiras metálicas 
com assento e encosto em tecido de cor preta; 
três secretárias metálicas com tampo em fórmica de 
cor branca; cerca de quinze (15) secretárias 
desmontadas; três módulos com rodas em fórmica com 
3 gavetas cada de cor branca; três módulos altos em 
fórmica de cor branca; duas mesas com pés metálicos 
e tampo redondo em fórmica de cor castanha; três 
mesas desmontadas com pés metálicos e tampo redondo 
em fórmica de cor castanha; dez sacos contendo 
almofadas de sofá e colchões de cores branca, 
castanha e preta; um quadro didático com cerca de 200cm x 
70cm.

Estaleiro da OTA
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1 28.750,00 €

Lote composto por diversas divisórias desmontadas 
com calhas e portas de vidro; dezasseis (16) mesas 
metálicas desmontadas com tampo redondo em 
fórmica de cor branca; cerca de vinte (20) estruturas 
metálicas de mesa sem tampo; dezassete (17) módulos 
em fórmica de 3 gavetas de cor branca; uma mesa com 
pés metálicos e tampo redondo em fórmica de cor castanha; 
cerca de quarenta (40) armários em fórmica de 2 portas 
cada de cor branca.

Lote composto por quarenta e três (43) mesas metálicas 
com tampo em fórmica de cor branca; cento e setenta (170) 
cadeiras metálicas com assento e encosto em PVC de cor 
branca.

Lote composto por vinte e nove (29) módulos 
de estanteria metálica com 7 níveis de prateleiras cada 
de cor azul; quatro módulos de estanteria industrial 
tipo MECALUX de cores azul e laranja; quatro 
manequins de formação de primeiros-socorros; seis 
malas de viagem vazias; uma máquina de dobrar 
cheques da marca "CYCLOS", modelo "CFM4"; uma 
televisão da marca "SONY"; uma televisão LCD da 
marca "SAMSUNG"; uma câmera de filmar da marca 
"PANASONIC"; uma câmera de filmar da marca 
"SONY"; quatro colunas com tripé da marca "SONY"; 
dois monitores obsoletos; dois projetores obsoletos; 
uma mesa de mistura da marca "PHONIC", modelo 
"UM-93"; cinco microfones com base da marca 
"PHONIC"; uma aparelhagem da marca "SONY"; um 
leitor de DVD da marca "SONY"; uma aparelhagem 
obsoleta; dois micro-ondas da marca "SMEG"; um 
micro-ondas da marca "SANYO"; um tapete com cerca 
de 2,5m; diversos dossiers novos, cartão, papel e 
consumíveis.
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60 Estaleiro da OTA

61 Estaleiro da OTA

62 Estaleiro da OTA

63 Estaleiro da OTA

64

Lote composto por cinco mesas de reunião metálicas com 
tampo em fórmica de cor branca; quarenta e nove (49) 
cadeiras metálicas com apoio de braços de cor branca; dois 
quadros decorativos; quatro telefones da marca "CISCO", 
modelo "7945"; quadro didático de cor cinza e dois 
bengaleiros metálicos de cor cinza.

Lote composto por dez secretárias metálicas com tampo em 
fórmica de cor branca; vinte e três (23) cadeiras metálicas 
com apoio de braços forrada a tecido de cor preta; seis 
armários em fórmica com 2 módulos e 5 níveis de 
prateleiras de cor branca; um bengaleiro metálico de cor 
cinza; um quadro didático de cor cinza e dois quadros 
decorativos.

Lote composto por seis monitores LCD da marca "DELL"; 
quatro monitores LCD da marca "LG"; dez teclados da 
marca "LG"; doze ratos de diversas marcas; cerca de nove 
auriculares com microfone; dez computadores torre da 
marca "FUJITSU"; seis computadores torre da marca 
"DELL"; um videoprojetor da marca "HITRCHI"; duas telas 
elétricas para videoprojetor e um telefone da marca 
"CISCO", modelo "7945".

Lote composto por três secretárias metálicas com tampo em 
fórmica de cor branca; duas cadeiras metálicas com apoio 
de braços de cor preta; um armário médio em fórmica com 2 
portas e 5 níveis de prateleiras de cor branca; um armário 
alto em fórmica com 2 portas e 7 níveis de prateleiras de 
cor branca; um caixote de lixo em PVC de cor cinza; um 
bengaleiro metálico de cor cinza; uma plotter da marca 
"OLE", modelo "940"; duas máquinas de corte manual 
sem marca visível; uma plotter da marca "OLE", modelo 
"TD5450"; duas máquinas de encadernar da marca "LEITZ", 
modelo "5182" e "ESP100"; um módulo em fórmica de 3 
gavetas de cor branca; um telefone da marca 
"CISCO", modelo "7945"; um monitor LCD da marca 
"DELL"; um monitor LCD da marca "FUJITSU SIEMENS"; 
dois ratos sem marca visível; dois teclados sem marca 
visível; um computador torre sem marca visível; um 
computador torre da marca "DELL"; nove armários em 
fórmica com 5 níveis de prateleiras de cor branca e 
material diverso para encadernação.

Lote composto por oito cadeiras metálicas forradas a tecido 
de cor branca; dois sofás de 2 lugares forrado a tecido de 
cor castanha; dois sofás de 3 lugares forrados a tecido de 
cor castanha; dois quadros decorativos; uma mesa de apoio 
em fórmica de cor branca; uma mesa de apoio em fórmica 
com tampo em mármore; um caixote do lixo metálico de cor 
cinza e uma televisão da marca "SAMSUNG".

Estaleiro da OTA
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1 28.750,00 €
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65 Estaleiro da OTA

66 Estaleiro da OTA

67

Lote composto por quatro mesas metálicas com tampo em 
fórmica de cor branca com 2 módulos; quarenta e quatro 
(44) cadeiras metálicas com apoio de braços de cor
branca; quatro bengaleiros metálicos de cor cinza; três 
telas para videoprojetor; três telefones da marca 
"CISCO", modelo "7945"; um monitor LCD da marca 
"DELL"; dez relógios de parede e um quadro decorativo.

Lote composto por oito estantes industriais com 2 
módulos de cor azul, com aproximadamente 4,0m x 
2,5m, contendo seis monitores LCD da marca 
"DELL"; três monitores LCD da marca "HP"; um monitor 
LCD da marca "SAMSUNG"; dez computadores torre da 
marca "DELL"; cerca de dezasseis teclados da marca 
"DELL"; cerca de dez telefones da marca "CISCO", 
modelo "7945"; dois bastidores da marca "D-LINK"; cerca 
de nove routers de switch; um bastidor pequeno de cor 
branca; duas impressoras da marca "HP", modelo 
"DESKJET 1280"; um equipamento de acesso remoto 
da marca "SONICWALL"; cinco computadores 
portáteis da marca "HP", modelo "PROBOOK 450 G3"; 
dois computadores portáteis da marca "DELL"; dez ratos 
da marca "HP"; dois ratos da marca "LOGITECH"; dois 
ratos da marca "DELL"; uma impressora da marca 
"HP", modelo "DESKJET 1280", seis monitores da 
marca "DELL"; três monitores LCD da marca 
"DELL"; dezoito computadores torre da marca 
"DELL"; oito computadores portáteis da marca "DELL"; 
dois bastidores pequenos de cor branca; cabos diversos; 
duas impressoras da marca "HP"; uma UPS da marca 
"APC"; cinco computadores portáteis da marca "DELL", 
quatro computadores portáteis da marca "HP"; dois 
computadores torre da marca "DELL"; seis telefones da 
marca "CISCO", modelo "7945" e um monitor LCD da 
marca "DELL".

Lote composto por diverso material informático 
danificado/obsoleto, contendo servidores; UPS; 
computadores torre; computadores portáteis; monitores e 
impressoras.

Estaleiro da OTA
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1 28.750,00 €
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126 Estaleiro da OTA
- LOGÍSTICA

127
Estaleiro da OTA

- GABINETE
MÉDICO

128

Lote composto por duas secretárias metálicas com tampo 
em fórmica de cor cinza, com 2 blocos de gavetas cada; 
duas secretárias em fórmica de cor cinza com módulo em 
"L"; dois blocos em fórmicacom 3 gavetas cada; um bloco 
metálico de 3 gavetas; uma mesa de reuniões metálica com 
tampo em fórmica, forma circular e cor cinza; uma cadeira 
metálica rotativa com apoio para braços, forrada a napa de 
cor preta; uma cadeira metálica rotativa com apoio para 
braços, forrada a tecido de cor azul; uma cadeira metálica 
rotativa, forrada a tecido de cor preta; quatro cadeiras 
metálicas forradas a tecido de cor azul; um móvel em 
fórmica com 2 prateleiras e 2 portas; um módulo estante em 
fórmica com 40 divisórias e suporte metálico; dois armários 
vestiários metálicos de 1 porta com os n.º internos 
"0152030/723" e "0152030/665"; um frigorífico da marca 
"FAGOR", modelo "INNOVA CONCEPT"; um aquecedor da 
marca "TROIA"; um bengaleiro metálico com base em pedra 
com n.º interno "0150100046"; um computador torre da 
marca "DELL", modelo "OPTIPLEX 960", n.º interno 
"155081272"; um monitor TFT da marca "DELL", n.º interno 
"155080892"; um teclado da marca "MICROSOFT" e rato da 
marca "LOGITECH"; uma impressora de etiquetas da marca 
"ZEBRA", modelo "ZM400", n.º interno "155081228"; um 
terminal da marca "INTERMEC", modelo "CN3", série n.º 
02810946037 e uma UPS da marca "APC", modelo "BACK-
UPS ES 700", n.º interno "155070807".

Lote composto por um biombo de 2 módulos metálicos com 
tecido de cor bordeaux e vidro; um biombo de 2 módulos 
metálicos forrado a tecido de cor bordeaux; quatro cadeiras 
metálicas forradas a tecido de cor bordeaux; uma cadeira 
metálica rotativa com apoio de braços forrada a tecido de 
cor preta; duas cadeiras metálicas com apoio de 
braços forradas a tecido de cor preta; uma cadeira metálica 
forrada a napa de cor preta; uma secretária metálica com 
tampo em fórmica com bloco de 2 gavetas de cor 
cinza; um bengaleiro metálico com base em pedra; 
uma mesa de apoio metálico com tampo em fórmica de 
cor cinza; uma marquesa metálica forrada a napa de 
cor preta; um aquecedor a óleo da marca 
"JUNEX", n.º interno "154010095"; uma cabine 
insonorizada em madeira; um espirómetro da marca 
"MICROLAB", série n.º 54695, do ano de 2008 e n.º 
111/09.79; um aparelho de medir tensão arterial da 
marca "OMRON", modelo "M6 COMFOR", série n.º 
20120603060 LG", n.º interno "160020044".

Lote composto por trinta e três (33) secretárias 
montadas e desmontadas; três armários metálicos altos 
com 2 portas cada de cor cinza; sete cadeiras diversas em 
mau estado; duas destruidoras de papel da 
marca "HSM", modelo "225.2", série n.º 270008655 
e n.º interno "155110004" e série n.º 
270008640, respetivamente; quatro armários metálicos de 
2 portas de cor cinza; dois cacifos metálicos de 1 porta de 
cor cinza; um aparelho de ar condicionado portátil da 
marca "GREE", modelo "GPE12AF - K3NMA7A".

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

22

1 28.750,00 €



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

434 Estaleiro da OTA
- Alfândega

435

Lote composto por oito cadeiras metálicas forradas a tecido 
e napa; nove cadeirões metálicos forrados a napa de cor 
preta; diversas secretárias montadas e desmontadas; 
blocos de gavetas; uma arca em madeira; diversas 
estantes em madeira.

Lote composto por um cofre monobloco sem chave; três 
armários metálicos altos; três armários metálicos baixos; 
um móvel arquivo para plantas; um frigorífico; uma 
mesa de reuniões com tampo em fórmica; cinco secretárias 
diversas; um guilhotina; diverso material informático 
obsoleto; diversas estantes metálicas desmontadas.

Estaleiro da OTA
- Alfândega

Total 28.750,00 €
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1 28.750,00 €



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

51 Uma estação total para topografia da marca "LEICA",
modelo "TS-15".

Avalibérica -
Leiria

52 Uma estação total para topografia da marca "LEICA",
modelo "TCRP 1205+".

Avalibérica -
Leiria

53 Uma estação total para topografia da marca "LEICA",
modelo "TS-30".

Avalibérica -
Leiria

54 Um nível digital da marca "LEICA", modelo "SPRINTER
250M".

Avalibérica -
Leiria

55 Um recetor GPS da marca "TOPCON", modelo "GR3".
Avalibérica -

Leiria

56 Um recetor GPS da marca "TRIMBLE", modelo "R8
GNSS/R6/5200".

Avalibérica -
Leiria

57 Lote composto por cinco recetores GPS da marca "LEICA",
modelo "GPS SYSTEM 1200".

Avalibérica -
Leiria

58 Lote composto por quatro suportes-mira em carbono; dois
tripés para aparelho topográfico.

Avalibérica -
Leiria

2 14.170,00 €
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Total 14.170,00 €
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Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

59

Lote composto por quatro garrafas de vinho do porto da 
marca "REAL CIA. VELHA", do ano 1977; dez garrafas de 
vinho do porto da marca "REAL CIA. VELHA"; três garrafas 
de aguardente da marca "FIM DE SÉCULO"; oito caixas 
com 3 garrafas cada de vinho do porto da marca "REAL 
CIA. VELHA", do ano 1985; dez garrafas de moscatel da 
marca "FAMÍLIA HORÁCIO MORAIS"; treze garrafas de 
vinho espumante da marca "MURGANHEIRA", do ano 
2005; dez garrafas de vinho do porto da marca "QUINTA DE 
RORIZ", do ano 2003; cerca de duzentas (200) caixas 
contendo 3 garrafas cada de vinho tinto da marca 
"QUINTA DE RORIZ"; nove caixas contendo 6 garrafas 
cada de vinho tinto da marca "PRAZO DE RORIZ", do 
ano 2007; doze caixas contendo seis garrafas cada de 
vinho tinto da marca "COMPANHIA DAS LEZÍRIAS"; nove 
caixas contendo seis garrafas cada de vinho tinto da 
marca "VINHA DA NORA", do ano 2002; cerca de 
quarenta (40) caixas contendo 3 garrafas cada de vinho 
tinto da marca "CHAMINÉ", do ano 2005; cerca de cem 
(100) caixas contendo 1 garrafa cada de vinho tinto da
marca "QUINTA MONTE D'OIRO LYBRA SYRAH", do
ano 2007; cerca de trinta e (35) caixas contendo 8
copos cada balão de cristal da marca "ATLANTIS".

Avalibérica -
Leiria

2.750,00 €3
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Total 2.750,00 €
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Verba
N.º Descrição Local Fotografia
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68 Estaleiro da OTA
- OPENSPACE

69 Estaleiro da OTA
- SMT

70

Lote composto por uma secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor cinza; duas secretárias metálicas de apoio 
com tampo em fórmica de cor cinza; dois blocos de 3 
gavetas, com rodas; uma cadeira metálica rotativa com 
apoio para braços forrada a napa de cor preta; uma 
secretária com tampo em fórmica; uma secretária de apoio; 
um bloco de gavetas com rodas; duas cadeiras metálicas 
forradas a napa de cor preta; um computador torre da 
marca "DELL", modelo "OPTIPLEX 760", n.º Interno 
"155081245"; um monitor TFT da marca "DELL", n.º interno 
"155081508"; um teclado da marca "DELL"; um rato; uma 
cadeira rotativa com apoio para braços forrada a napa 
de cor bordeaux; duas secretárias com tampo em fórmica 
de cor cinza; uma secretária de apoio com tampo em 
fórmica de cor cinza; três blocos de gavetas de cor cinza 
com rodas; uma cadeira de executivo forrada a napa de cor 
preta; um computador torre da marca "DELL", n.º interno 
"155081182"; um monitor TFT da marca "HP", 
modelo "LE1901W", n.º interno "155081536"; um 
teclado da marca "DELL"; um rato da marca 
"LOGITECH"; uma UPS da marca "APC"; duas 
secretárias com tampo em fórmica de cor cinza; uma 
cadeira metálica rotativa com apoio para braços forrada a 
napa de cor preta; um cofre monobloco com chave, n.º 
Interno "152080003"; um teclado da marca "LABTEC"; um 
bloco de 3 gavetas, com rodas; um bengaleiro metálico de 
cor preta; três móveis estante em fórmica altos com 2 portas 
e 2 níveis de prateleiras; dois móveis estante em fórmica de 
cor cinza com 4 níveis de prateleiras; um móvel estante em 
fórmica com 2 portas e 1 nível de prateleira; um móvel baixo 
em fórmica com 2 portas de correr; um móvel baixo em 
fórmica com 3 gavetas; uma máquina de plastificar da 
marca "FELLOWES", modelo "QUASAR 500"; uma 
guilhotina da marca "DAHLE", modelo "560"; uma estante 
tipo "HANDY" de 2 módulos com 5 níveis de prateleiras de 
cor cinza; duas UPS avariadas; sistema de vídeo vigilância.

Lote composto por um estirador da marca "MUTOH", 
modelo "MOLIN 2.20"; um banco metálico forrado a napa de 
cor preta, com, rodas; uma secretária metálica com 2 blocos 
de 3 gavetas cada; uma cadeira metálica rotativa forrada a 
tecido de cor preta; uma cadeira metálica forrada a tecido 
de cor preta; um aquecedor a óleo da marca "JUNEX", de 7 
elementos; um móvel armário metálico alto com 2 portas e 3 
níveis de prateleiras; um móvel metálico baixo de apoio com 
tampo em fórmica de cor castanha.

Lote composto por uma mesa de reuniões retangular em 
madeira; oito cadeiras metálicas forradas a napa de cor 
bordeaux; uma cadeira metálica com apoio para braços 
forrada a tecido de cor preta; uma móvel em madeira com 2 
portas com vidro e 2 gavetas com diversos aparelhos de 
medição antigos; um estante em fórmica com 3 níveis de 
prateleiras; uma quadro didático.

Estaleiro da OTA
- SALA DE
REUNIÕES

4
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1.535,00 €
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Verba
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Licitação

71

Estaleiro da OTA
- GABINETE -
ADJUNTO DE
DIRECÇÃO

72 Estaleiro da OTA
- ECONOMATO

73
Estaleiro da OTA

- SALA DO
BASTIDOR

74
Estaleiro da OTA
- GABINETE DO

DIRECTOR

75
Estaleiro da OTA

- GABINETE
TÉCNICO

76

Lote composto por uma secretária em fórmica; um bloco de 
3 gavetas em fórmica com rodas; uma cadeira metálica 
rotativa com apoio para braços forrada a napa de cor preta; 
uma mesa de reuniões com tampo em fórmica de forma 
circular; um quadro didático; duas cadeiras forradas, uma 
em napa e outra em tecido; duas estantes em fórmica com 
3 níveis de prateleiras; um móvel armário alto com 2 
portas; um móvel armário baixo sem portas com 1 
prateleira; um bengaleiro metálico de cor preta; um quadro 
em grafite.

Estaleiro da OTA
- COPA

27

4 1.535,00 €

Lote composto por uma secretária metálica com tampo 
em madeira com gavetas; dois móveis armários altos 
com 2 portas de cor cinza; uma estante tipo "HANDY" com 
4 níveis de prateleiras; um monitor CRT da 
marca "CANON", modelo "100"; uma UPS da marca 
"APC", modelo "750".

Lote composto por uma secretária metálica pequena com 
uma gaveta; um sistema de vídeo vigilância CCTV DVR 
Digital de 4 câmaras com monitor da marca "LG"; um 
bastidor de comunicações com switch; uma cadeira 
metálica rotativa com apoio para braços forrada a tecido de 
cor preta; uma central telefónica da marca "SIEMENS"; 
telefones do estaleiro.

Lote composto por uma secretária metálica com tampo em 
madeira em forma de L; uma cadeira de executivo forrada a 
napa de cor preta; dois blocos metálicos de 3 gavetas; 
dois móveis armários metálicos altos com 2 portas de correr 
e tampo em madeira; um móvel armário metálico com 2 
portas de correr e 1 prateleira; um bengaleiro em 
madeira; uma mesa de reuniões metálica com tampo em 
madeira de cor castanha; cinco cadeiras metálicas forradas 
a napa de cor castanha; um móvel armário metálico baixo 
com tampo em fórmica de cor mel; uma cadeira metálica 
forrada a napa de cor preta.

Lote composto por duas secretárias em fórmica de cor 
cinza; dois blocos de 3 gavetas em fórmica; um móvel de 
apoio em fórmica com 2 portas de cor cinza; duas cadeiras 
metálicas rotativas com apoio para braços forradas a tecido 
de cor preta; uma cadeira metálica forrada a tecido de cor 
preta; uma cadeira metálica forrada a napa de cor preta; um 
móvel armário alto em fórmica com 2 portas de cor bege; 
três estantes em fórmica com 3 níveis de prateleiras de 
cor cinza; um bengaleiro metálico de cor preta; uma 
impressora de etiquetas da marca "ZEBRA", modelo "GX 
420T", n.º interno "155001412"; um aquecedor a óleo da 
marca "TAURUS" de 8 elementos; um candeeiro de 
secretária de cor preta.

Lote composto por duas mesas metálicas com tampo em 
fórmica; sete cadeiras metálicas forradas a napa de cor 
preta; um frigorífico da marca "INDESIT"; um micro-ondas 
da marca "BECKEN"; uma bancada em madeira 
com lavatório em inox.
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77

Lote composto por uma mesa metálica com tampo em 
fórmica de forma quadrada de cor castanha; duas 
secretárias em fórmica de cor bege; três secretárias de 
apoio em fórmica de cor cinza; cinco blocos de 3 gavetas de 
cor cinza, com rodas; duas cadeiras metálicas rotativas com 
apoio para braços forradas a tecido de cor preta; uma 
cadeira rotativa com apoio para braços forrada a napa de 
cor preta; uma cadeira rotativa com apoio para braços 
forrada a tecido de cor bordeaux; um móvel armário alto em 
fórmica com 2 portas e 3 níveis de prateleiras; dois móveis 
armários baixos com 2 portas, 1 de cor cinza e 1 de cor 
bege; um móvel armário metálico com 2 portas em vidro e 
2 portas metálicas pequenas; um bengaleiro metálico de cor 
preta; quatro estantes em fórmica com 4 níveis de 
prateleiras, 1 com 2 portas de cor cinza; um computador 
torre da marca "DELL", modelo "OPTIPLEX 760", n.º interno 
"155081254"; um teclado da marca "DELL"; um 
monitor CRT da marca "DELL", n.º interno "155050837"; 
um rato; uma impressora da marca "HP", modelo 
"LASERJET 4200N", série n.º "19216812034"; uma 
UPS da marca "APC", modelo "350"; um aquecedor a 
óleo da marca "JUNEX" de 8 elementos; um 
televisor da marca "CROWN"; um computador torre da 
marca "DELL", modelo "OPTIPLEX 760", n.º interno 
"155081289"; um monitor CRT da marca "DELL", n.º interno 
"155080861"; um teclado e um rato da marca "DELL"; uma 
UPS da marca "MUSTEK".

Estaleiro da OTA
- ESCRITÓRIO
DA OFICINA

Total 1.535,00 €

28

4 1.535,00 €
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78

Lote composto por uma bancada em inox com 1 prateleira, 
com cerca de 1,20m x 0,80m; um fogão industrial de 6 
bicos a gás e forno da marca "IAPINOX"; um grelhador em 
inox a gás da marca "CAFELDA COOK"; uma hotte 
de exaustão em inox com cerca de 2m x 1m; duas 
bancadas em inox com 1 prateleira com cerca de 1,20m x 
0,80m cada; uma bancada em inox com lavatório de 
2 pias, com cerca de 2,00m x 0,80m; uma máquina 
de lavar copos da marca "DIHR", modelo "STAR LS 
230 VAC", code "999040008", série n.º "06001146"; uma 
máquina de lavar louça da marca "ZANUSSI", modelo 
"TEMPOLINE"; uma bancada/armário em inox da marca 
"PARAHOTEL", com 3 tinas banho maria, alçado com 2 
níveis de prateleiras e prateleira suporte de tabuleiros; 
uma bancada em inox com cerca de 1,50m x 0,80m; uma 
arca frigorífica horizontal; um combinado da marca 
"ELECTROLUX"; um combinado da marca "BEKO"; um 
balcão em inox refrigerado da marca "ULTITEJO" com 
3 portas; um carro em inox para tabuleiros; uma 
varinha mágica industrial; um armário em fórmica com 2 
portas e 3 prateleiras de cor cinza; um armário em 
plástico com 2 portas e 4 prateleiras de cor cinza; uma 
estante em plástico com 4 níveis de prateleiras; diversos 
utensílios de cozinha: copos, tachos, panelas, pratos 
frigideiras, facas, garfos, colheres, tabuleiros 
(Cozinha - Estaleiro); um termoacumulador; 
dois armários vestiários metálicos de 1 porta, n.º 
internos "00152030" e "0015203127" (WC - 
Cozinha).

Estaleiro da OTA
- WC - COZINHA5

29

1.550,00 €
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79

Lote composto por nove mesas metálicas com tampo em 
fórmica de cor castanha; cinquenta (50) cadeiras metálicas 
com assento e encosto em fórmica de cor castanha; 
uma secretária de apoio metálica com tampo em fórmica 
de cor castanha, n.º Interno "0150030327"; um micro-
ondas da marca "ELECTRONIA", n.º interno "15905.0307"; 
um micro-ondas da marca "AIRLUX", modelo "FM0170 
A"; um televisor da marca "SANYO".

Estaleiro da OTA
- REFEITÓRIO

80

Lote composto por um termoacumulador elétrico da marca 
"TERMOVENTIL", modelo "EURO 92/VP", cap. 300L, série 
n.º "1022495"; um termoacumulador elétrico da marca
"TERMOVENTIL", modelo "EURO 92/VP", cap. 300L, série
n.º "1022841"; um aquecedor a óleo de 9 elementos da
marca "SOLAC"; quarenta e seis (46) armários
vestiários metálicos de 2 portas.

Estaleiro da OTA
- BALNEÁRIOS

Total 1.550,00 €
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5 1.550,00 €
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81 Estaleiro da OTA
- ARQUIVO

82
Estaleiro da OTA

- SALA DE
FORMAÇÃO

112

Lote composto por nove estantes metálicas tipo "HANDY" 
de 2 módulos com 5 níveis de prateleiras de cor cinza; 
dezanove arquivadores deslizantes com 6 módulos duplos e 
6 níveis de prateleiras; um arquivador fixo com 6 módulos 
duplos e 6 níveis de prateleiras; uma secretária metálica 
com tampo em fórmica com 3 gavetas  de cor castanha; 
duas cadeiras metálicas forradas a napa de cor preta; um 
aquecedor a óleo de 7 elementos da marca "SAMAR".

Lote composto por catorze cadeiras de formação forradas a 
tecido de cor azul; quatro mesas metálicas com tampo em 
fórmica de cor castanha; um quadro didático.

Lote composto por um bastidor de comunicações de parede 
contendo uma rack de 24 portas de fibra da marca "BRAND-
REX"; duas racks de rede de 24 portas da marca "GIGA 
PLUS"; uma rack de passa-cabos; um switch da marca 
"3COM", n.º interno "155070619"; uma rack UPS da marca 
"APC", modelo "POWERSTACK 250"; uma UPS da marca 
"APC", modelo "SMART-UPS 750" (ARQUIVO); uma 
câmara equipada com sistema de extinção de incêndios por 
gás "DATA CENTER" contendo: um bastidor de 
comunicações da marca "APC" com um router da marca 
"APC", modelo "2X1X16 DIGITAL KVM", uma rack 
gaveta/tabuleiro e uma UPS da marca "APC", modelo 
"SYMMETRA LX"; dois sistemas de refrigeração da marca 
"APC", modelo "COOLING SYSTEM"; um bastidor de 
comunicações da marca "APC" com um switch da marca 
"CISCO", modelo "1800 SERIES", um switch da marca 
"CISCO", modelo "890 SERIES", um router da marca 
"CISCO", modelo "2800 SERIES", um servidor da marca 
"DELL", modelo "POWEREDGE 830", n.º interno 
"155080859", um servidor da marca "DELL", modelo 
"POWEREDGE SC1425", um disco externo da marca 
"IOMEGA", modelo "DHD250-NZ", n.º interno "155070618", 
uma rack de 24 tomadas de rede da marca "RAND-REX", 
uma rack passa-cabos, uma rack de 24 tomadas de rede 
da marca "PANDUIT"; dois switch de 48 portas cada da 
marca "CISCO", modelo "CATALYST 3750-E SÉRIES", uma 
rack de 6 tomadas da marca "OLIRACK"; um aparelho de ar 
condicionado portátil da marca "YORK", modelo "DH20LD"; 
uma câmara de monitorização da marca "APC", modelo 
"NETBOTZ ROOM MONIOTR 455" (Data Center).

Estaleiro da OTA
- DATA CENTER

6 6.630,00 €

Total 6.630,00 €
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83 Uma estufa da marca "CONTROLS", série n.º "04075477".
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
OFICINA

84 Uma prensa de betão manual da marca "SNEIVNER",
código "008".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

OFICINA

7 500,00 €

Total 500,00 €

32
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85 Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

86

Lote composto por um equipamento de leitura de dados 
para prensa da marca "VJTECHNOLOGY", modelo 
"MINISCANNER 2" (para reparação); um equipamento de 
leitura de dados para prensa da marca "CONTROLS", 
modelo "DIGIMAX PLUS"; um termómetro com sonda da 
marca "EUTECH", modelo "ECOSCAN TEMPE"; um rolo de 
rede para peneiro/lavagens; uma balança da marca 
"OHAUS", modelo "EB 30", máx. 30Kg, série n.º 
"8030100863".

Um equipamento de teste betuminoso com penetrómetro 
de betume da marca "CONTROLS", modelo "75-D1123/4". Estaleiro da OTA

- LABORATÓRIO

87 Um equipamento de ensaio de betumes por penetração por
agulha da marca "CONTROLS", com 2 agulhas.

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

88
Um equipamento de ensaio de betumes da marca 
"CONTROLS", modelo "81-B0143", série n.º 
"06642110001356".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

89 Um agitador equivalente de areia. Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

90 Lote composto por três moldes para densidades 
(massas volúmicas).

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

91 Um equipamento de sedimentação de solos da marca 
"CONTROLS", modelo "22-T0060/1", n.º "10001052".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

8

33

13.140,00 €
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92 Uma balança de campo, máx. 12Kg, série n.º "1601660". Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

8

93 Um banho maria da marca "MATEST", modelo "B052", série Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

94 Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

95 Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

96

n.º "B052/AA/0005".

Lote composto por um paquímetro de agregados da marca 
"CONTROLS", n.º interno "007960399"; um termopar da 
marca "HANNA", modelo "HI 98804"; um conjunto para 
ensaio de mancha de areia da marca "CONTROLS", 
modelo "80-B0179", n.º interno "007960116"; uma concha 
de casa grande n.º interno "007960194"; molde 
troncocónico; um agitador de "azul de metileno".

Lote composto por material e equipamento de apoio ao 
laboratório de solos e agregados: duas estantes metálicas 
tipo "DEXION" com 5 níveis de prateleiras contendo copos, 
placas de aquecimento com agitador, balões, provetas, 
exsicadores; vinte e três (23) defletómetros da 
marca "MITUTOYO"; sete termómetros; quatro lâminas de 
ensaio; um paquímetro digital; dois carrinhos metálicos 
com 12 peneiros e 13 peneiros de barras; um suporte 
metálico com 27 peneiros; dois peneiros novos ref.ª 
"IMPACT SIEVE"; um 'aquário' com seis provetas da marca 
"CONTROLS", modelo "22-D1006/A", de 1.000Ml; 
tabuleiros de apoio; uma balança hidrostática n.º interno 
"007950716" (Sala de Solo e Agregados); 
tabuleiros metálicos; bancada em madeira com cerca de 
3m com 1 prateleira de fabrico artesanal; três 
poceiros; duas vassouras; uma pá; uma picareta; 
uma enxada; dois carros de mão; dois 'aquários' 
em acrílico com 4 separadores com tampa.

Uma prensa de betão de 3.000 KN da marca "MATEST", 
modelo "C089PN482", 611,38bar, série n.º 
"C089PN482/AA/001".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

34
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 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

97
Uma máquina de desgaste "Los Angeles" com caixa
insonorizada da marca "MATEST", n.º interno "007960196". Estaleiro da OTA

- LABORATÓRIO

98 Um compactador de betuminoso da marca "MATEST",
modelo "YGM12168".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

99
Um equipamento de teste de permeabilidade do betão de 6 
postos da marca "MATEST", modelo "C435-01", série n.º 
"C435-01/AC/0002".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

100 Uma estufa da marca "CONTROLS", n.º interno 
"007960255".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

101 Uma máquina de retificação de provetas da marca
"MATEST", modelo "C299".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

102
Lote composto por dois tanques de cura de betão com
resistências de aquecimento da marca "CONTROLS",
modelo "55-C0193/AI"; duas resistências de aquecimento
da marca "MATEST", modelo "C304-02".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

103 Um banho maria da marca "MATEST", sem modelo visível. Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

104 Uma centrifugadora para extração de betume da marca
"MATEST".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

35

8 13.140,00 €



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

105
Lote composto por uma estufa da marca "P-SELECTA"; 
uma mufla da marca "TROXLER", ref.ª "NTO"; um ensaio 
de carga em placa incompleto.

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

106
Uma gama densímetro, aparelho nuclear de medição
baridade humidade, da marca "TROXLER", modelo "3450"
(equipamento licenciado).

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

107
Uma gama densímetro, aparelho nuclear de medição
baridade humidade, da marca "TROXLER", modelo "3440". Estaleiro da OTA

- LABORATÓRIO

108 Um equipamento de medição de ar do betão da marca
"FORM TEST".

Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

109 Uma serra circular para cortar betão da marca "SHERPA". Estaleiro da OTA
- LABORATÓRIO

110

Lote composto por um móvel para computador em madeira 
de fabrico artesanal; um computador torre da marca 
"DELL", n.º interno "155081456"; um monitor CRT da marca 
"DELL", n.º interno "155080881"; um teclado e um rato 
da marca "DELL"; um banco alto rotativo com assento 
forrado a tecido de cor azul; uma bancada de trabalho 
em madeira de fabrico artesanal; uma mesa metálica com 
tampo em fórmica de cor castanha; um desumidificador da 
marca "UFESA", modelo "ARISAN DIGITAL", n.º 
interno "154060556"; diversa ferramenta ligeira; seis 
garrafas "CAMPINGAZ" e cinco bicos; dois secadores de 
cabelo.

Estaleiro da OTA
- Laboratório -
Sala de Betão

36

8 13.140,00 €
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Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

111

Lote composto por uma estante metálica tipo "HANDY" com 
5 níveis de prateleiras de cor cinza; três mesas metálicas 
com tampo em fórmica de cor castanha; uma secretária 
metálica com tampo em fórmica com 2 blocos de 3 
gavetasde cor castanha; duas cadeiras metálicas forradas a 
napa de cor preta; uma cadeira metálica forrada a tecido de 
cor preta; um banco alto com assento forrado a napa de cor 
preta (Sala do solo e agregados); dois móveis baixos em 
madeira com 2 portas de correr cada; uma mesa de 
reuniões metálica com tampo em fórmica de forma 
circular de cor cerejeira; um armário metálico alto com 
tampo e 2 portas em fórmica de cor cerejeira; um 
armário metálico alto com tampo e 1 porta em fórmica 
de cor cerejeira; um móvel metálico com 2 portas de correr 
de cor cinza e 2 portas de correr em vidro; uma secretária 
metálica com tampo em madeira de cor castanha com cerca 
de 2m, com 2 blocos em madeira; uma secretária 
metálica com tampo em madeira de cor castanha; um bloco 
metálico de 3 gavetas de cor bordeaux, com rodas; um 
bloco metálico de 3 gavetas de cor cinza, com rodas; 
uma cadeira metálica forrada a napa de cor preta; 
quatro cadeiras metálicas forradas a napa de cor azul; 
uma cadeira metálica rotativa com apoio para braços 
forrada a tecido de cor preta; uma cadeira metálica 
rotativa com apoio para braços forrada a napa de cor 
preta; uma destruidora de papel da marca 
"FELLOWES", modelo "PS-60", n.º interno "155110011"; um 
frigorífico da marca "ZANUSSI"; um router da marca "SMC"; 
um teclado da marca "HP"; um rato da marca "DELL"; 
um fax da marca "PANASONIC", modelo "PANAFAX 
UF-332".

Estaleiro da OTA
- GABINETE -

LABORATÓRIO

37

8

Total

13.140,00 €

13.140,00 €
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Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

113

Lote composto por quatrocentas e quarenta e quatro 
(444) estantes metálicas tipo "HANDY" de cor cinza
com cinco níveis de prateleiras, contendo: abraçadeiras;
amortecedores; amperímetros; buzinas; material
tacográfico; chapas; escovas limpa-vidros; espelhos,
faróis; fusíveis; interruptores; lâmpadas; manómetros;
placas; portas; terminais; válvulas; vidros; triângulos;
lâminas; serras; discos de corte; pastilhas; folhas de lixa;
discos de lixa; mó esmeril; fitas métricas; cabos de
madeira; ventosas; rebites; cadeados; cartuchos; líquidos
diversos; silicone; sprays diversos; terminais em cobre;
pincéis; trinchas; bicones; borrachas; calhas; carretos;
condensador; embraiagens; estatores; indutoras de motor
de arranque; frisos; óticas; o-rings diversos; forquilhas;
tampas; velas; ventiladores; óleo; agrafos; ponteiras;
lubrificantes; cordões; varões; betume; vassouras;
adaptadores; cotovelos; discos diversos; diafragmas;
eletro; juntas diversas; manípulos; molas; jogos diversos;
palhetas; pistões; porcas; punhos; redes; raspadores;
reguladores; retentores; tubos em ferro; tubos em
borracha; ventoinhas; farolins; ganchos; patilhas; anéis;
afinadores; anilhas; bujões; calços; cavilhas;
chumaceiras; elos; espaçadores; freios de mola; relas;
rótulas; suportes diversos; suportes para escovas;
escovas; bombas de aguá; correias diversas; disjuntores;
escovas de carvão; elevadores de vidro; parafusos;
veios; calços; cavilhas; dobradiças; etiquetas; guias;
pratos; relas em ferro; metálicos; radiadores; travas;
depósitos de combustíveis; rolamentos; foles; sinoblocos;
suspensões;  tirantes em borracha; vedantes; barras;
combas; carretos; correntes; lubrificadores; manípulos;
pernos; resguardos; rodas; sensores; bobines; cavaletes;
manivelas; elos de ligação; filtros de água; filtros de
combustível; filtros de hidráulica; filtros de óleo; filtros de
respirador; outros elementos de filtro diversos; buchas;
cones; coroas; cruzetas; elétrodos; fios; varetas; botas;
fatos; óculos; protetores auriculares; luvas; sapatos;
cintos; capas oleadas; pinças; batas; relas do bloco;
segmentos; turbinas; alumínio para soldar; terminais em
cobre de cravar; uniões de alumínio; armaduras
fluorescentes; lâmpadas florescentes; arrancadores;
blastos; reactâncias para lâmpadas; temperados;
tomadas diversas; terminais bimetálicos; cabos em cobre;
bornes de plástico; blocos diferenciais; disjuntores
modulares; fitas; armaduras diversas; mangas de
plástico; folhas de cartão polyester; pernas de aço; freios
exteriores e interiores; troços em ferro; cerra-cabos;
manilhas; agulhas; esferas; rolos; pregos; engates;
canhões; batentes rebaixadas; cruzetas galvanizadas;
curvas; forquilhas; joelhos simples; junções fêmea;
tampões macho; tê simples diversos; boia flutuadora;
chaves de caixa; cançonetes; brocas; pneus; isoladores;
entre outros.

Estaleiro da OTA 25.000,00 €9
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114
Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

300,00 €10

115 Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

650,00 €11

116

Lote composto por três paletes com cerca de 90 sacos de 
cimento de 25Kg cada, em mau estado de conservação; 
dez sacos de "SILKA" e "ARDEX" em mau estado de 
conservação; duas turbinas de ventilador da marca "CBS"; 
dois armários metálicos altos com 2 portas cada; um 
contentor plástico com 3 baldes da marca "DOMPLEX"; uma 
estante metálica com 9 elementos e 2 níveis de prateleiras; 
sete caixas com camisolas de publicidade; uma caixa com 
bonés; diversos acessórios: filtros; anilhas; parafusos; 
braços de suspensão; correias; bichas; cola de arrebite e 
disjuntores.

Lote composto por dois aquecedores a gás para betão da 
marca "SIAL KID 40"; duas válvulas para água; seis bombas 
diversas para água; quatro quadros elétricos; uma máquina 
de aplicar ancoragem; cabo elétrico e dois vibradores.

Lote composto por quatro peças com a ref.ª "BERKO KM 
2276"; dezoito peças com a ref.ª "8ZEX BERCO KM 1920"; 
uma caixa de oleados para máquinas; dez peças para 
máquina com a ref.ª "VOLVO CH 87297"; uma caixa de 
madeira com peças para máquina VOLVO; treze chapas 
metálicas de alumínio; quatro botijas da marca "ALDIFRIO"; 
duas latas de lubrificante; um depósito metálico; um tubo 
metálico; diversos filtros; uma turbina de ventilador; rolos de 
tela para anilhas; para-brisas; cabos para baterias; 
triângulos; coletes; uma caixa com cola da marca "LOCTITE 
641"; dois alternadores; juntas; anilhas; diversas 
ferramentas; capacetes; botins; acessórios em PVC; 
acessórios metálicos; boias; farolins; broca; disco para 
máquina; material elétrico; contadores; disjuntores; 
blocos; aros; cabos de sinalização; botão de impacto e 
outras tampas de cárter; uma UPS; uma rebarbadora da 
marca "BOSCH"; uma plaina da marca "AEG"; uma 
rebarbadora da marca "HILTI"; uma serra de disco da 
marca "HILTI", modelo "WSC 85"; um berbequim 
martelo da marca " HILTI", modelo "TE70"; uma máquina 
de escarear da marca "HILTI", modelo "DDEC1"; uma 
máquina de testes; um compressor de 100L da marca 
"CIEREZO"; uma palete com 25 baldes e latas de 
produto da marca "SILKA"; um rolo de tela rugada; um rolo 
de tela; um estrado em madeira de cor mel; lote de 
walkie-talkies da marca "MOTOROLA"; uma fotocopiadora 
da marca "NASHUATEC 3525 ATICIO"; um escadote de 
alumínio de 2 degraus; quatro ventoinhas elétricas; 
máquinas fotográficas; máquinas de calcular e 
acessórios e uma estante metálica com 20 elementos e 2 
níveis de prateleiras.

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

2.350,00 €12

39
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117
Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

4.250,00 €13

118 Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

1.500,00 €14

119

Lote composto por acessórios para viaturas e outros: tubos 
de escape, pára-brisas, filtros diversos, amortecedores, 
molas, uma bomba, cubos, parte de rodas dentadas, uniões, 
abraçadeiras, anel de aço para casquilho, cilindros, 
camisas, vedantes, casquilhos diversos, cavilhas, 
chumaceiras, condensador, filtros diversos, jogos de 
segmentos, juntas, motor de arranque, rolamentos, molas, 
parafusos, válvulas e outros artigos de difícil descrição; uma 
cinta; cerca de trinta extintores; diversos quadros elétricos; 
rolos de tubo; bombas de água; acessórios em PVC e 
metálicos para canalização; boias e botins; projetores; 
baterias; UPS; três geradores; dois trifores; um aparelho 
de soldar da marca "DERKILON"; um aparelho de soldar 
da marca "ELECTREX", modelo "RS500"; uma caixa 
para ferramenta; luvas; um rolo de feltro de cor branca; 
barão roscados de várias medidas; uma máquina de 
projetar ancoragem; um martelo pneumático; manilhas; 
guincho; macaco; duas máquinas pneumáticas de pregar 
pregos da marca "MAKITA"; um cadernal; uma máquina de 
aquecer da marca "FAICO", com a ref.ª "TIGER 30KW"; 
arnês; dois diferenciais; uma macaco de orelha; uma 
plaina da marca "BOSCH", com a ref.ª "GHO40-82C"; um 
martelo elétrico da marca "HILTI"; um aspirador industrial 
da marca "BOSCH", modelo "GAS 1200L"; um rolo de 
cinta metálica; quatro cadeiras metálicas rotativas; uma 
máquina de centrar manual; um quadro elétrico; um rolo 
de mangueira plástica de cor azul; um aspirador industrial 
da marca "WINDY"; uma rebarbadora da marca "BOSCH", 
modelo "GBR 15 CAG"; rolos de fio elétrico; um 
berbequim martelo da marca "HILTI", modelo "TE30"; 
três routers com a ref.ª "CISCO SYSTEMS"; dois 
pimenteiros; cabo elétrico; rolos de mangueiras de 
pressão; filtros; caixas para ferramentas; onze boias de 
salvação; um macaco hidráulico com a ref.ª "012690114"; 
tripé; uma peça para máquinas com a ref.ª "SOILMEC"; 
dois rolos de cabos de aço com cerca de 70m cada; 
uma máquina de misturar betão desmontada; rolos de 
tela para forrar o chão de contentores; peças para 
máquinas de grande porte; estantes metálicas 
desmontadas; quatro paletes com azulejo e mosaico; 
carregadores para walkie-talkies e outros bens de difícil 
descrição.

Lote composto por vinte e dois (22) pneus novos de 
diversas medidas e marcas.

Uma báscula eletrónica de chão da marca "DIBAL" com 
capacidade máxima de 1500Kg e mínima de 10Kg.

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

150,00 €15
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120

Lote composto por braços hidráulicos; cubos; caixa de 
cadernais; um diferencial de ponte rolante de cor amarela; 
mangueiras hidráulicas; um porta paletes; um 
carro metálico; uma betoneira elétrica; guinchos; rolos de 
cabo de aço; amortecedores; bombas hidráulicas/
centralinas; bidões com sucata; uma bancada metálica; 
uma estante metálica com 2 módulos e 3 níveis de 
prateleiras; porcas; parafusos; um quadro elétrico; dois 
cavaletes metálicos; um carro de transporte de botija.

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL
2.250,00 €16

41
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121
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

1.500,00 €17

122

Lote composto por uma bancada metálica de cor verde com 
2 gavetas e 2 portas; uma caixa de madeira com diversas 
cavilhas; uma caixa de ferramenta; uma extensão; uma 
estante metálica com 5 elementos e 3 níveis de prateleiras, 
contendo diversos acessórios como porcas, parafusos, 
molas e restos de peças usadas; uma bancada metálica 
com 2 portas  de cor verde; um esmeril; duas 
bancadas metálicas com torno; quatro mesas 
metálicas; dois cavaletes metálicos; quatro armários/
vestiários metálicos de 1 e 2 portas; um pimenteiro; um 
cofre monobloco; uma coluna de engenho de furar; 
diversos acessórios de andaimes, guarda copos, prumos, 
chavetas e outros; sinais de marcação; um balde com 
molas; uma estante de 4 elementos e 4 níveis de 
prateleiras; duas bancadas metálicas com 2 portas e 2 
gavetas; uma bancada de 2 portas; oito cavaletes 
metálicos, um com torno; cinco bancadas metálicas, 3 
das quais com torno; quatro bancadas/mesas 
metálicas, 2 das quais com torno; pedaços de ferro, 
tubo e chapas.

Lote composto por um cavalete metálico, contendo diversos 
tubos redondos e quadrados; barras de ferro; duas estantes 
metálicas com 3 e 4 elementos e 1 prateleira; uma estante 
metálica com 3 elementos e 4 níveis de prateleiras contendo 
macacos para testes, sacos com bocados de peças de 
máquinas de abrir roscas, parafusos, porcas, cintas, molas, 
pontas de ferro, diversas chaves de bocas, anel, chaves 
artesanais e outros bens de difícil descrição.

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL
500,00 €18
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123
Um porta paletes elétrico da marca "PRAMAC", modelo 
"QX-20", com carregador.

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

450,00 €19

124
Um empilhador a gás da marca "BOSS", modelo "CL-33C", 
n.º interno "006807007", torre dupla, com 
deslocamento lateral.

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

3.000,00 €20

125 Lote composto por três porta paletes, cap. 2.000Kg.
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

225,00 €21

129
Lote composto por uma máquina de cintar manual da marca
"PENTA", ref.ª "OCL-I"; um carrinho porta bobines de cintar.

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

130
Uma paletizadora / envolvedora sem marca visível, com 
quadro da marca "SAFYBOX", n.º interno "155100066".

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

22 375,00 €

Total 375,00 €
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131
Lote composto por duas bombas submersíveis da marca
"FRANKLIN ELETRIC".

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

100,00 €23

132

Lote composto por uma caixa de cartão com cintas de
segurança; cinco vidros de máquinas; um engate para
máquinas e diversas peças de máquinas, parafusos e faróis.

Estaleiro da OTA
- ALFÂNDEGA

300,00 €24

133

Lote composto por quatro televisões antigas das marcas 
"AKAI", "PHILIPS", "CROWN" e "SAMSUNG"; uma mesa de 
bilhar francês (sem buracos); cinco micro-ondas avariados; 
quatro caldeiras; cerca de trinta (30) aquecedores; 
trinta (30) aquecedores a óleo; vinte e cinco (25) placas 
de gás elétricas; quatro paletes de diverso material; uma 
estante tubular de 3 módulos com 3 níveis de prateleiras, 
em madeira.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

500,00 €25

134

Lote composto por duas estantes metálicas tipo "DEXION" 
de 3 módulos com 2 níveis de prateleiras contendo diversos 
acessórios, cavilhas, casquilhos, vergalhões, uniões, bites 
com furo, bites com pitões, bites com rosca, extensões, uma 
máquina de afiar, correias de couro e outros bens de difícil 
descrição; duas estantes metálicas tipo "DEXION" contendo 
diversas caixas com pregos variados e varas de tubo.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

350,00 €26

135 Uma serra circular com bancada da marca "DEWALT", n.º 
interno "013010020", modelo "DW 711".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

50,00 €27

136
Lote composto por uma caixa em madeira com três martelos
pneumáticos, três cadernais, ponteiros e brocas e motores
desmontados.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

100,00 €28
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137
Lote composto por um vibrador trifásico, n.º interno 
"09420078"; sete mangueiras para vibrador.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

150,00 €29

138 Uma tarraxa da marca "RIDGID", modelo "300 A", n.º 
interno "012060010".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

50,00 €30

139 Um equipamento de filtragem de óleos ref.ª "MSF", n.º 
interno "0126900205".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

50,00 €31

140
Lote composto por dois pimenteiros de 2 tomadas trifásicas 
e 4 tomadas monofásicas cada, n.º internos "10907030" e 
"10907004".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

50,00 €32

141
Lote composto por uma bomba submersível da marca "FLY 
GT", n.º interno "001100237", um quadro elétrico.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

500,00 €33

142
Lote composto por uma bomba n.º interno "001100240"; 
uma bomba pequena, n.º interno "001100142".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

500,00 €34
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143
Lote composto por duas bombas, n.º internos "001100239" 
e "001100238".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

1.000,00 €35

144 Lote composto por uma bomba n.º interno "001100244"; um 
quadro elétrico.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

400,00 €36

145 Lote composto por três paletes com cerca de 25 
mangueiras para vibradores.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

350,00 €37

146 Lote composto por cinco quadro elétricos de obra; sete
holofotes.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

100,00 €38

147

Lote composto por duas estantes tubulares de 3 módulos 
com níveis de prateleiras; dez paletes contendo cerca de 
40 aparelhos de ar condicionados, acessórios e 
cabos elétricos; um expositor para aparelhos de ar 
condicionado da marca "CARRIER"; uma câmera de 
videovigilância e duas paletes com extensões elétricas.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

400,00 €39

148 Lote composto por um macaco manual para desmontar
pneus; três martelos.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

150,00 €40

149 Lote composto por onze paletes e caixas contendo diversas
peças e acessórios.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

500,00 €41
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150 Lote composto por sete porta paletes em mau estado.
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
300,00 €42

151 Uma serra de fita da marca "ACM", modelo "STAR 800", n.º 
"2K050922", avariada.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

50,00 €43

152
Um berbequim com coluna da marca "HILTI", modelo "DD 
200" e coluna modelo "DD-R100-5", n.º interno 
"012350006".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

450,00 €44

153 Uma palete com três cabeças de martelo pneumático da
marca "ATLAS COPCO", em mau estado.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

100,00 €45

154 Lote composto por duas paletes com cabos e extensões
elétricas.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

200,00 €46

155 Uma palete com dois guinchos da marca "FERSAMA", tipo
"T500", do ano 2001.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

300,00 €47

156

Lote composto por duas paletes com 2 bombas com 
vaso de expansão; quatro bombas submersíveis; uma caixa 
com vaso de expansão, um pimenteiro de 2 tomadas 
trifásicas, nº. interno "0946029".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

250,00 €48

157 Uma palete com nove vibradores da marca "DYNAPAC" e
um vibrador sem marca visível.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

400,00 €49
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158
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
250,00 €50

159 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

50,00 €51

160 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

750,00 €52

161 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

75,00 €53

162

Lote composto por um helicóptero para afagar betão; um 
martelo pneumático.

Uma máquina de soldar fitas de serra da marca "NATALE", 
n.º interno "013210017".

Lote composto por uma caixa com uma serra de disco para 
cortar pedra da marca "WACKER", modelo "BTS 1035L3", 
n.º interno "0012900004"; três martelos elétricos da marca
"DEWALT"; quatro martelos elétricos da marca "HILTI"; um
martelo elétrico da marca "BOSCH"; um berbequim elétrico
da marca "BOSCH", modelo "GBM-2 RE"; uma polidora da
marca "BOSCH", modelo "GEX 150 TURBO"; um
berbequim da marca "DEWALT" e um berbequim com
coluna da marca "YEIN".

Uma serra de disco circular de bancada da marca "SCM", 
modelo "MINI MAX", tipo "SCZW", do ano de 2003, n.º 
interno "0013030001".

Uma fresadora para entalhes da marca "PROTOOL", 
modelo "NRP 90K", n.º interno "1303157".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

250,00 €54
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163
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
600,00 €55

164 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

100,00 €56

165 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

150,00 €57

166 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

150,00 €58

167

Lote composto por uma bomba hidráulica com cavalete para 
secar cavilhas, n.º interno "012900005"; uma máquina de 
pulverizar de cor vermelha; uma coluna para berbequim da 
marca "HILTI", modelo "DD 130-RIG"; uma bomba de vácuo 
da marca "HILTI", modelo "DD VP7"; duas mangueiras para 
vibrador; uma serra radial com a ref.ª "350"; uma caixa 
metálica; um aparelho de soldar da marca "CASTOLIN 
EUTECTIC", modelo "CASTODUR 41 EUTECDUR"; um 
aparelho de soltar da marca "HELVI", modelo "UTIL 171"; 
uma serra da marca "DYNAPAC", n.º interno "009500002"; 
quatro máquinas de ensaio; uma máquina de cortar 
pavimento, n.º interno "009500001"; uma máquina de lavar 
à pressão da marca "KARCHER"; uma tesoura manual; um 
aparelho de soldar da marca "AIR LIQUID", modelo "ALARC 
260"; um aparelho de soldar da marca "HELVI", modelo 
"UNIVERSA 450", n.º interno "0012300009"; um grupo de 
soldar da marca "HOBART"; um engenho de furar da marca 
"PEDDINGHAUS", tipo "210 D/11", n.º interno "012090005"; 
um carrinho; uma pá de espalhar cimento; um suporte com 
luzes de sinalização, n.º interno "0799002"; um aparelho de 
soldar por pontos da marca "EUROPA"; uma palete com 
esmeris, máquinas de soldar fitas e componentes de 
máquinas.

Uma serra circular elétrica com bancada para cortar pedra 
da marca "C.E.P.", n.º "012360009".

Uma máquina para cortar pavimento, a gasolina, de cor 
vermelha e verde, n.º interno "09500801".

Lote composto por uma válvula de cor azul; duas bombas 
de massa com carrinho, n.º internos "018600007" e 
"018600008"; um gerador com carrinho cor-de-laranja; uma 
bomba submersível da marca "HOMA"; três caixas com 
acessórios elétricos e parafusos; um depósito para ar 
comprimido.

Lote composto por um perfurador de betão armado da 
marca "HILTI", modelo "DD-CA-M n.º interno "012350004".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

400,00 €59
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168
Lote composto por uma palete com 7 uniões e 
derivações metálicas para canalização, de cor azul.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

100,00 €60

169 Um compressor de ar trifásico, de 2cv e cor azul.
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
75,00 €61

170

Lote composto por um gerador da marca "BLIZZER", 
modelo "BL 8000" e n.º interno "010010141"; um gerador da 
marca "KOHLER", n.º interno "010010150".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

200,00 €62

171 Um aparelho de soldar da marca "CEMONT", modelo "SV 
403", n.º interno "012120034".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

400,00 €63

172 Um gerador da marca "GESAN", com 609 horas; n.º interno 
"010010127".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM
CENTRAL

150,00 €64

173

Lote composto por cerca de cem secretárias metálicas de
vários modelos, tamanhos e cores; quatro arquivos
metálicos para projetor; cerca de vinte blocos de gavetas;
cerca de quinze armários altos; oito armários em madeira;
doze cadeiras de escritório; duas banheiras; uma palete
com ladrilho da marca "CINCA"; um sommier com colchão.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

375,00 €65

174 Lote composto por cerca de vinte elementos de escadas em
alumínio; três escadotes.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

150,00 €66
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175
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
4.500,00 €67

176

Lote composto por estrutura tubular metálica contendo 
oitenta secretárias; uma balança com medidor de altura da 
marca "JOFRE", n.º interno "160027002"; setenta (70) 
armários altos e baixos; vinte (20) blocos de gavetas 
metálicos; vinte (20) artigos de mobiliário em madeira; 
cinquenta e quatro (54) colchões; tampos de mesa 
circulares; quinze (15) cofres sem chave; sete (7) 
chaveiros; vinte (20) mesas de apoio; conjunto de 
estantes tipo "HANDY" desmontadas; oito guilhotinas de 
papel; duas plotters; cinquenta (50) cadeiras; uma 
palete de computadores obsoletos; uma balança 
da marca "CACHAPUZ" com capacidade de 500Kg; 
uma estrutura tubular com cerca de 20m x 4m; 
quarenta ( 4 0 )  cadeirões; cem (100) cadeiras; vinte 
(20) camas de madeira desmontadas; trinta camas
de ferro desmontadas; três mesas de centro em
vidro; dezassete (17) mesas de cabeceira, cento e
cinquenta (150)cadeiras rotativas; trinta e cinco cadeiras.

Lote composto por diverso material e equipamento de 
laboratório e de apoio ao laboratório: uma betoneira elétrica; 
duas máquinas para ensaio de penetração de água no 
betão da marca "TECNOTEST", modelo "A315"; uma 
máquina para ensaio de penetração de água no betão da 
marca "MATEST", modelo "C435-01", série n.º 
"C435-01/AZ/0001"; um acessório da marca "MATEST", 
modelo "C278-01", série n.º "C278-01/AA/0001"; um 
compressor de ar da marca "WPI", n.º "CR9004"; uma 
perfuradora de betão com coluna da marca "BAIER"; uma 
perfuradora de betão com coluna da marca "GÖLZ"; uma 
palete com mangueiras de erosão; um evaporador com 2 
motoventiladores da marca "KOBOL"; um acessório da 
marca "MATEST", modelo "YIMC114-5/4 CYBER-PLUS 
EVOLUTION"; uma balança decimal da marca "FAUSTO"; 
um equipamento da marca "MATEST", coma ref.ª "SIEVE-
TRONIC"; uma máquina para tirar amostras de pavimento 
ou alcatrão da marca "GÖLZ", modelo "KB 200"; uma 
caroteadora de pavimentos, n.º interno "007960105"; um 
peneiro de cor azul; quatro estufas / muflas de laboratório; 
pereiros diversos; um banho maria da marca "P-SELECTA", 
modelo "PRECISDIG"; uma balança da marca "VETTA 
MACHI", com capacidade máxima de 30Kg; uma balança 
de pilão; réguas biseladas; uma balança da marca 
"MEDINES", com capacidade máxima de 20Kg; uma 
bomba; um guincho com capacidade máxima de 300Kg; 
acessórios diversos, moldes, barricas em plástico e 
poceiros; uma estante metálica baixa de 5 módulos tipo 
"DEXION"; uma estante metálica alta de 4 módulos tipo 
"DEXION"; pás e picaretas.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

6.500,00 €68
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177

Lote composto por três estantes tubulares metálicas de 4 
módulos com cerca de 8m x 2m, com 3 níveis de 
prateleiras, contendo: onze vibradores a gasolina, n.º 
interno "007960461"; cinco martelos demolidores elétricos 
da marca "BOSCH", com os n.º internos "003510339", 
"003510340"; "003510338"; "003510337" e 
"003510327"; seis martelos pneumáticos; rede metálica, 
mangueiras, carregadores elétricos; vinte e quatro 
martelos pneumáticos pequenos; dez colunas de 
avanço; grilhos; ponteiros; brocas; um tripé alto da marca 
"AVENGER", modelo "A320WM"; um martelo combinado da 
marca "COBRA", modelo "148/248", "ATLAS COPCO", n.º 
interno "003530039"; uma caixa metálica com chaves de 
bocas, de caixa e de anel; um compressor de ar da marca 
"RUBETE", modelo "200MR", n.º interno "012660036"; 
cordas e cabos de aço; cabos elétricos; quatro cavaletes 
com estrutura tubular metálica, contendo diversos cabos 
elétricos de várias espessuras e comprimentos; seis 
quadros elétricos e doze bastidores de comunicação.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

30.000,00 €69

178

Lote composto por duas estantes tubulares metálicas duplas 
com cerca de 8m x 4m, contendo: quadros elétricos 
pequenos e de obra; extensões elétricas; armaduras de 
iluminação, pimenteiras; holofotes; projetores; projectores 
olho de boi; diversa estanteria tipo "HANDY" 
desmontada e diversos rolos de mangueira flexível.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

1.100,00 €70
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179
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
1.500,00 €71

180 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

3.500,00 €72

181 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

300,00 €73

182 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

250,00 €74

183

Lote composto por uma estante tubular metálica dupla 
piramidal, contendo: setenta e cinco motores diversos; 
quatro guinchos; três secadores ventiladores da marca 
"REMKO", modelo "GENESETE"; estanteria tipo "HANDY"; 
diverso mobiliário desmontado; duas roldanas e diversas 
máquinas obsoletas (gerador, compressor, aparelhos de 
soldar, martelos, um barco em fibra).

Lote composto por uma estante tubular metálica dupla 
piramidal, contendo: estanteria tipo "HANDY" desmontada; 
mangueiras de pressão; três aparelhos de teste de pressão; 
um porta paletes de grua/ponte com n.º interno 
"006800015"; uma palete com cabos de aço; uma palete 
com trifor e cabos de aço; um macaco pneumático; quatro 
motores; aparelhos de teste; cerca de cinquenta bombas 
diversas, submersíveis e outros; dois vasos de expansão; 
dois carregadores de baterias; manilhas de vários 
tamanhos; cintas; válvulas e comandos.

Um compressor de ar com rodas, n.º interno "12667000".

Lote composto por quatro aspiradores industriais da marca 
"NILFISK", modelo "GM 82", com os n.º internos 
"154130025", "154130024", "154130026" e "154137005".

Uma máquina de lavar à pressão de ar, trifásica, de cor 
azul, da marca "NILFISK".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

150,00 €75
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184
Uma máquina industrial de lavar pavimento sem marca 
visível, n.º interno "012650043".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

250,00 €76

185 Uma máquina de lavar à pressão da marca "NILFISK".
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
75,00 €77

186 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

280,00 €78

187

Lote composto por dois aspiradores industriais da marca 
"NILFISK"; treze aspiradores das marcas "NILFISK", 
"ARIETE", "KRESS" e "EINHELL".

Lote composto por uma estante tubular metálica com cerca 
de 6m x 3m contendo uma bancada de inox com tampo em 
nylon; seis frigoríficos; um ventilador com filtro; 
uma máquina de lavar roupa; radiadores de 
aquecimento; vinte esquentadores; três fogões 
industriais de bicos; um fogão industrial de placas; 
duas panelas industriais; uma fritadeira elétrica 
industrial; uma fritadeira elétrica industrial de dois 
potes; um suporte para talheres; três descascadores de 
batatas elétricos; um banho maria; três 
termoacumuladores de água.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

750,00 €79
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188
Lote composto por três multifunções da marca "SHARP", 
modelo "AR-M205", série n.º "45124548", "45067905".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

189

Lote composto por cinco multifunções da marca "SHARP", 
modelo "AR-M207", série n.º "83103098", série n.º 
"55163836" e n.º interno "155030129", série n.º "73080090", 
sem n.º de série visível e série n.º "552125565".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

190

Lote composto por uma multifunções da marca "HP", 
modelo "LASERJET 9040 MFP", n.º interno "55080919"; 
uma multifunções da marca "RICOH", modelo "MPC2000", 
série n.º "M5074601289", n.º interno "EPIC 155030001"; 
uma multifunções da marca "KYOCERA", modelo 
"KM-1650", série n.º "AGK3 083592"; uma multifunções da 
marca "NASHUATEC", modelo "AFICIO 3545", n.º interno 
"0155030109".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

80
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191
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM

192 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

193 Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

194

Lote composto por uma multifunções da marca "CANON", 
modelo "IRC2380I", série n.º "DCF23052"; uma multifunções 
da marca "CANON", modelo "FAX L-2000"; um fax da 
marca "PANASONIC", modelo "KX-FL611", n.º interno 
"0153030134"; uma multifunções, da marca "OCE", 
modelo "CS1810", n.º interno "155030149"; um fax da 
marca "PANASONIC", modelo "KX-FL611SP", n.º 
interno "155030149"; uma multifunções da marca 
"OLIVETTI", modelo "D-COXIA 18MF", n.º interno 
"155030144".

Lote composto por uma multifunções da marca "SHARP", 
modelo "MX-2300N", série n.º " 75055148"; uma 
multifunções da marca "SHARP", modelo "MX-2300N", série 
n.º "75104244"; uma multifunções pequena, da marca
"SHARP", modelo "AM-400", série n.º "67101724"; uma
multifunções da marca "SHARP", modelo "MX-2700N", série
n.º "8E308091"; uma multifunções da marca "SHARP",
modelo "MC-M160D", série n.º 03085797".

Lote composto por um fax da marca "PANASONIC", modelo 
"PARAFAX UF-490", série n.º "HAG1AP002223"; uma 
multifunções da marca "NASHUATEC", modelo "AFICIO 
1505", n.º interno "155030107"; um fax da marca "CANON", 
modelo "FAX-L360", modelo "H12249"; um fax da marca 
"PANASONIC", modelo "PANAFA UF-490", série n.º 
"CEP1AP00020".

Um aparelho de ar condicionado (módulo interno) vertical, 
de chão, da marca "MIDEA", modelo "MFS2-48ARN2", n.º 
interno "154060516".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

Total 1.300,00 €

56

80 1.300,00 €



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

195

Lote composto por uma estante tubular em metal com cerca 
de 9m x 2m contendo: três martelos de perfuração elétricos 
da marca "BOSCH"; quatro berbequins elétricos da marca 
"BOSCH"; sete martelos da marca "BOSCH"; uma 
aparafusadora a bateria da marca "BOSCH", n.º interno 
"012310441"; dois tico-tico da marca "BOSCH"; sete 
pistolas da marca "DESA", modelo "PRO-08", n.º interno 
"01231327"; duas pistolas da marca "TRUTEX", modelo 
"LV400", n.º interno "012310402"; um serrote a bateria da 
marca "BOSCH", modelo "GSA 24 VE"; seis pistolas 
mecanizadoras da marca "APLIJUN"; um berbequim a 
bateria da marca "HILTI", modelo TEG-A"; um berbequim 
elétrico da marca "HILTI", modelo "TEZ"; um berbequim 
elétrico da marca "HILTI", modelo "TEZ-S"; um berbequim 
elétrico da marca "HILTI", modelo "TEZ-M"; um martelo 
de perfuração elétrico da marca "HILTI", modelo "TE 
700"; dois martelos perfuração elétricos da 
marca "HILTI", modelo "TE 705"; um martelo de 
perfuração elétrico da marca "HILTI", modelo "TE DD 
130"; seis pistolas da marca "HILTI", modelo "DX 
A40"; duas pistolas da marca "HILTI", modelo "DX 
460"; uma aparafusadora a bateria da marca "ATLAS 
COPCO"; onze vibradores da marca "DYNAPAC" 
elétricos; seis vibradores sem marca visível; 
sessenta e cinco (65) vibradores pneumáticos; vinte 
e cinco (25) mangueiras de vibradores, uma 
motosserra, a gasolina, da marca "HUSQVARNA", 
modelo "385XP"; uma motosserra a gasolina da 
marca "HUSQVARNA", modelo "171"; uma motosserra a 
gasolina da marca "HUSQVARNA", modelo "PROMOMAC 
72"; duas máquinas de coser da marca "FISCHBEIN"; 
um agrafador elétrico da marca "BOSCH" e um 
pneumático da marca "HYMAIR"; um agrafador 
pneumático sem marca visível; duas rebarbadoras da marca 
"BOSCH", modelo "GPOIZE": uma rebarbadora da marca 
"ATLAS COPCO"; uma plaina da marca "BOSCH", modelo 
"CHO 31-82"; duas plainas da marca "AEG", modelo 
"HB750" e HBJE 100"; um soprador elétrico da marca 
"RYOBI", uma aparafusadora a bateria da marca "BOSCH"; 
uma aparafusadora a bateria da marca "ATLAS 
COPCO"; duas pistolas da marca "DESA", modelo 
"PRO-08" e "PRO-012"; quatro berbequins da marca 
"ATLAS COPCO"; quatro berbequins da marca "BOSCH"; 
um berbequim sem marca visível; um berbequim da 
marca "AEG"; quatro rebarbadoras da marca "BOSCH"; 
uma rebarbadora da marca "ATLAS COPCO"; dois 
martelos elétricos da marca "BOSCH"; um martelo 
elétrico sem marca visível; dois martelos elétricos da 
marca "HILTI"; uma serra circular da marca "AEG"; uma 
serra circular da marca "ATLAS COPCO"; uma serra 
circular da marca "BOSCH"; uma serra circular da marca 
"HITACHI"; um martelo pequeno pneumático da 
marca "BOSCH"; oito rebarbadoras da marca 
"BOSCH"; uma rebarbadora da marca "HITACHI", uma 
lixadora da marca "AEG"; uma lixadora da marca 
"BOSCH", oito berbequins da marca "AEG"; catorze caixas 
de plástico para máquinas da marca "BOSCH"; uma 
máquina de moldar trifásica, n.º interno "1213026"; uma 
caixa metálica de parede para carretel; dois engates; quatro 
viseiras de proteção; caixotes do lixo de escritório 
diversos; mangueira para agulhas de vibradores.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

4.500,00 €81
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196

Lote composto por uma estante tubular em metal, com 
cerca de 9m x 2m contendo uma roçadora a gasolina 
da marca "HUSQVARNA"; uma roçadora a gasolina da 
marca "STIHL"; três viseiras de proteção; dez motores 
vibradores da marca "DYNAPAC"; sete motores vibradores 
sem marca visível; cinco mangueiras de vibradores; uma 
serra circular de cortar pavimento da marca "PARTNER", 
modelo "K950"; oito caixas metálicas para ferramentas; 
quinze macacos hidráulicos; três macacos de orelha 
manuais; uma caixa metálica vermelha com cadernal; 
uma caixa de madeira; chaves de bocas diversas; 
quinze carros de translação; quatro calços travadores 
em plástico; cinco serras e diversas folhas de 
serra; dois "T's" em ferro; um martelo; um macete; trinta 
e cinco (35) cabos em madeira para ferramentas; dez 
forquilhas, com e sem cabo; vinte e oito (28) picaretas, 
com e sem cabo; doze tesouras de cortar ferro; 
cinquenta e cinco (55) cadernais/diferenciais de 
várias capacidades; cinquenta (50) marretas, com 
e sem cabo; cinco enxadas; quarenta (40) vassouras, 
com e sem cabo; uma tesoura para abrir buracos; 
quatro pás; seis serrotes; uma chave de grifo; dois 
grampos; dez trifores com cabo de aço; três motores 
transformadores de corrente de cor azul; uma rebarbadora 
da marca "BOSCH"; uma rebarbadora da marca "BLACK & 
DECKER"; uma rebarbadora da marca "HITACHI"; três 
berbequins da marca "BOSCH"; um berbequim da marca 
"EINHELL"; um berbequim sem marca visível; dois martelos 
de perfuração elétricos da marca "BOSCH"; um martelo de 
perfuração elétrico da marca "DEWALT"; dez martelos 
de perfuração elétricas da marca "BOSCH", modelo "GSH".

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

2.500,00 €82
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197

Lote composto por uma estante tubular em metal com cerca 
de 9m x 2m contendo onze tubos em chapa com cerca 
de 3,5m; quatro tubos flexíveis em mau estado; dez 
curvas, "t's" e uniões em chapa; reduções; oito 
borrachas de amortecedores/vibradores; sete bombas 
para bidões incompletas; uma caixa em madeira; uma 
caixa em madeira com detonadores; seis detonadores; 
um motor para compressor de garagem; mangueiras 
hidráulicas; duas caixas metálicas para ferramentas; uma 
bomba de massa; seis contadores de litros; seis bombas 
para bidões; dez desenroladores com suporte, com 
mangueira para óleos; três macacos de orelha manuais; 
chaves de caixa; pontas sextavadas; chaves 
tubulares; chaves sextavadas; extensões para 
chaves de impacto; chaves de rodas; chaves de 
cachimbo; chaves de luneta e bocas; chaves de boca de 
rabo; desandadores de machos; cançonetas 
circulares; vazadores; brocas; esquadros; colheres, 
talochas; lâminas para garlopa; chaves pescoço de cavalo; 
brocas cone morse, brocas cilíndricas; jogos de machos.

Estaleiro da OTA
- ARMAZÉM

1.250,00 €83
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198
Estaleiro da OTA

- ARMAZÉM
1.500,00 €84

199

Lote composto por uma estante tubular em metal com cerca 
de 9m x 2m contendo uma brocadora "EFCO", 
modelo "TR1585R", n.º interno "018007001"; dois 
vibradores e três mangueiras; cinco martelos de 
perfuração pneumáticos; uma rebarbadora; quatro 
pistolas para pneus; um motor; três braços; dois tubos 
em L artesanais; acessórios de máquina; uma 
balança dinamométrica da marca "CHATILLON"; 
uma caixa em madeira com uma prensa; um relógio de 
ponto antigo da marca "DIMEP"; um maçarico; uma 
prensa manual; acessórios para máquinas; quarenta e 
cinco (45) discos de corte; cento e vinte (120) mós e pedras 
de esmeril de vários tamanhos e medidas; diverso 
equipamento de teste e medição obsoleto; duas chaves de 
torque; chave de caixa; rippers e bicos para balde de 
máquinas; casquilhos de ligação; pés em ferro; protetor 
de rippers; suportes de luvas; pesos de varões; cerra-
cabos; tarraxas, coroas diamantadas; tubos; quatro 
balanças; duas balanças; cinquenta pranchas/placas 
em madeira; compressor; brocas; quatro jantes para 
máquina; parafusos; quatro aparelhos de desenho para 
estirador; dois discos de travão; rolos de espuma de 
polietileno; sete cones de sinalização; vinte e oito (28) 
réguas de alumínio; quatro níveis; roletes para projetar 
betão.

Lote composto por nove estantes metálicas tipo "DEXION" 
com 5 níveis de prateleiras; três estantes metálicas tipo 
"DEXION", com 2 módulos e 5 níveis de prateleiras; um 
berbequim com coluna magnética da marca "AEG"; chaves 
pesadas; bocas; lunetas; sextavadas; correias; brocas; 
fresas; conjunto de machos/roscas; pistolas pneumáticas 
para pneus; manilhas; macacos; sacos filtros; vaso de 
pancada; manetes; escovas; rolamentos; martelo 
pneumático; bicos de maçarico; correntes; varão roscado; 
casquilhos; rolos de lixa.

Estaleiro da OTA
-

FERRAMENTARI
A

750,00 €85
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200
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

4.500,00 €86

201
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

900,00 €87

202

Lote composto por cerca de trinta (30) quadros e 
armários elétricos; acessórios e componentes 
elétricos; calhas técnicos; quatro lâmpadas de armazém e 
holofotes em mau estado; uma caixa de lixo grande de 
cor verde; duas guilhotinas de papel, n.º interno 
"155097006" e "155097004"; um motor; rolo de cabo 
elétrico; curvas, derivação e grelhas em plástico para 
canalização; um compressor da marca "ATLASCOPCO", 
modelo "GA90".

Lote composto por vinte e uma (21) cabines de duche da 
marca "SYSTEM-POOL BY PORCELANOSA", modelo 
"STYLE 7000 90 PL/TR".

Lote composto por sessenta e seis (66) pimenteiros de obra 
com tomadas trifásicas e monofásicas.

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL
950,00 €88
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203

Lote composto por uma estante metálica de 10 módulos 
com 6 níveis de prateleiras; uma estante metálica de 3 
módulos com 6 níveis de prateleiras; um armário vestiário 
metálico de 1 porta; quatro bancadas em tubo tubular com 
tampo em madeira; oito bancadas em madeira, 6 com 
torno; um painel com chaves diversas; uma caixa de 
ferramentas ref.ª "BETTA C225", com carrinho de suporte; 
um aparelho de focar faróis tipo "263", do ano 1997; um 
carregador de baterias ref.ª "CB 16-1"; um aspirador da 
marca "NILFISK", modelo "4M80"; uma caixa para 
ferramentas; duas caixas de ferramentas da marca 
"MATADOR"; uma mufla/estufa da marca "CATIN"; uma 
mufla/estufa n.º "12703"; uma ventoinha elétrica; diversos 
rádios; peças de quadros elétricos; cabos elétricos; rolos 
de fio; diversas peças de ferramentas ligeiras; tomadas; dez 
quadros elétricos; extensões; holofotes; nove pimenteiros; 
um vaso de expansão; cinco caixotes em madeira; três 
aquecedores a óleo e diversos componentes de difícil 
descrição; quatro vibradores da marca "DYNAPAC" e quatro 
mangueiras.

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina

Electricidade

950,00 €89
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204

Lote composto por uma estante metálica de 23 elementos 
com 5 níveis de prateleiras; dezassete (17) bancadas 
metálicas, 7 com torno; diversas caixas para parafusos 
e outros acessórios; uma aparafusadora a bateria 
da marca "BOSCH"; latas de tinta e verniz; chaves 
diversas; correias; filtros; tubos; bobines; rotores; diversas 
peças para motores elétricos; banca de testes; uma 
máquina de cravar; dois maçaricos; um carrinho de 
ferramentas ref.ª "EUROSTYLE 1"; uma caixa de 
ferramentas ref.ª "BETTA C225"; uma mala de 
ferramentas; três caixas pequenas com ferramentas 
das marcas "BETA" e "MATADOR"; um aparelho de 
soldar da marca "SAF", modelo "SAFMIG 450S" (sem 
botija), n.º interno "1212021"; seis armários vestiários 
metálicos de 2 portas; cinco cadeiras diversas; um carrinho 
de ferramentas da marca "FACOM", modelo 
"CHNOMO 6"; um estrado com rodas; cintas; faróis, cinco 
motores em reparação; peças de compressor e outros; uma 
varredoura da marca "SOTECO", modelo "550 ET", série n.º 
"8000009520", ano 2003, n.º interno "007360012".

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina Mecânica

1.750,00 €90
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205

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina Mecânica

2.650,00 €91

206

Lote composto por uma estante metálica de 16 elementos 
com 5 níveis de prateleiras contendo parafusos, porcas, 
anilhas, bujões, peças de motores e máquinas, filtros, 
amortecedores, tubos, correias, radiadores, escapes e 
outros, tudo usado; um suporte com projetores; catorze 
preguiças; oito macacos de várias tonelagens; um macaco 
pneumático sem marca visível; onze bancadas metálicas 
diversas; vinte (20) cavaletes em ferro; uma fritadeira 
elétrica; dois saltitões; um compressor sem marca 
visível; uma bomba para mexer massas; um aparelho 
de soldar da marca "VILMA", modelo "VS 400"; dois 
geradores da marca "GENSET"; um cilindro 
apeado n.º "007340036"; três saltitões; dois 
cilindros apeados; uma bomba de água; um compressor 
da marca "AGI"; motores; caixas de velocidades 
desmontadas; varões; amortecedores; centralina; 
braços de suspensão; tubos de pressão; escapes; 
cárteres; depósitos; bicos; bancos; portas e outros itens de 
difícil descrição; dois porta paletes; uma estante em tubo 
tubular com prateleiras em madeira; em balde de encaixe 
em empilhador.

Um esmeril de 2 cabeças da marca "PIRRA", n.º interno 
"120717".

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina Mecânica

207 Um esmeril/escovadeira de 2 cabeças.

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina Mecânica

92 55,00 €

Total 55,00 €
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208 Uma grua de elevação de oficina, n.º interno "012690041".
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL -

Oficina Mecânica

200,00 €93

209
Um elevador de 2 colunas da marca "ROTARY", modelo 
"SPO40MD587", cap. 4.000 Kg, n.º interno "12690167".

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina Mecânica

1.250,00 €94

210 Uma prensa de 20 ton., n.º interno "012150007".

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina Mecânica

150,00 €95

211
Um macaco fosso elevatório de caixa de velocidades da 
marca "MEGA", modelo "FMG-750A", 750Kg, n.º interno 
"012390174".

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina Mecânica

50,00 €96

212 Lote composto por cinco macacos hidráulicos.

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL -
Oficina Mecânica

250,00 €97

213 Uma calandra de 3 rolos de cor verde da marca "EFA".
Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

400,00 €98

214 Uma máquina não identificada com aviso "Fora de Serviço". Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

50,00 €99

215 Uma prensa de 100 ton., de cor verde.
Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

250,00 €100
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216
Uma quinadeira da marca "PROMECAM", modelo "RG.80", 
n.º interno "012520001".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

3.250,00 €101

217
Uma máquina de cortar varão da marca "PEDDINGHAUS", 
modelo "205/11", n.º interno "012090003".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

250,00 €102

218
Um engenho de furar da marca "IBARMIA", tipo "B50", n.º 
"231-AA", com prensa, do ano 1999, n.º interno 
"012050017".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

300,00 €103

219 Um esmeril de 2 cabeças com bancada, n.º interno 
"012070009".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

50,00 €104

220 Um engenho de furar da marca "CSEPEL", tipo "OF2/A", 
com prensa, n.º interno "012050011".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

450,00 €105

221 Um torno mecânico da marca "VDF", modelo "E3HK", com 
bancada de apoio, n.º interno "012010009".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

1.000,00 €106

222
Um torno mecânico da marca "CEGONHEIRA", modelo 
"ERG-350", com bancada de apoio, n.º interno "012010012".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

1.350,00 €107

223 Um esmeril de 2 cabeças com bancada da marca 
"METABO", n.º interno "012070010".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

30,00 €108
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224
Uma fresadora universal da marca "WAYKOR", modelo 
"BC-2000", n.º interno "012040001".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

1.250,00 €109

225 Um limador mecânico da marca "J.R.I.", tipo "L2-07.6", do 
ano 1971, n.º interno "012020003".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

400,00 €110

226
Uma guilhotina da marca "ADIRA", modelo "GHS 1030", 
com cerca de 3m, cap. 10mm, do ano 2004, n.º 
interno "012510002".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

4.500,00 €111

227 Uma guilhotina manual.
Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

25,00 €112

228 Um aparelho de soldar da marca "HELVI", modelo "EURO 
200", com tocha, n.º interno "012130039".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

150,00 €113

229 Uma tarraxa mecânica da marca "RIDGID", modelo "300 
AA", n.º interno "012060007".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

100,00 €114

230 Uma semiautomática da marca "HELVI", modelo "418 N", 
com tocha.

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

150,00 €115

231 Um grupo de soldadura da marca "HOBART", modelo 
"R-300", n.º interno "012130011".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

150,00 €116
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232
Um grupo de soldadura da marca "HOBART", modelo 
"M-400", n.º Interno "012130033".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

150,00 €117

233 Um serrote de fita mecânico da marca "SELVA", modelo 
"300", n.º interno "012000003".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

300,00 €118

234 Um serrote de fita mecânico da marca "THOMAS", modelo 
"SWING 270", n.º interno "012000008".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

400,00 €119

235 Um grupo de soldadura da marca "HOBART", modelo 
"R-300", n.º interno "012130014".

Estaleiro da OTA
- SERRALHARIA

150,00 €120

236 Lote composto por dois braços de aspiração.
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

500,00 €121

237
Um empilhador da marca "MANITOU", tipo "POWER 
SHIFT", modelo "MC 50", n.º "5843", 5 ton., duplex, série 
n.º "171233", chassi "1171233", com garfos.

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL
12.500,00 €122

238

Um empilhador com rodado da frente duplo da marca 
"CLARK", modelo "0500Y100PD", 5 ton., duplex, altura máx. 
4m, série n.º "Y6851696-GEF5480", com garfos, n.º interno 
"00680005".

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL
4.000,00 €123

239
Uma plataforma elevatória da marca "CUSTER", modelo 
"3068 ES", cap. 450Kg (2 pessoas + 300Kg de carga), ano 
1999, n.º interno "006050079".

Estaleiro da OTA
- NAVE

CENTRAL
5.000,00 €124
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241
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

4.000,00 €125

242
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

9.500,00 €126

243
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

19.000,00 €127

244
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

32.500,00 €128

245
Estaleiro da OTA

- NAVE
CENTRAL

3.750,00 €129

Um gerador de corrente de 50KVA da marca 
"EQUIPOWER", modelo "GP 55 S/I" n.º interno 
"010010133".

Uma retroescavadora da marca "CASE", modelo 
"580 SUPER LE", tipo 
"JKJ204270", chassi "CGG0168334580SLE", com 
balde, garfos, balde traseiro, uma roda traseira suplente e 
uma roda dianteira suplente, n.º interno "004077002".

Uma multifunções giratória em reparação da marca 
"DIECI", modelo "35.16", n.º "060800084".

Um bulldozer, trator de rastos, em reparação da marca 
"CATERPILLAR", modelo "D6RII", n.º "004110049".

Uma mini pá carregadora em reparação da marca 
"CASE", modelo "410", n.º interno "0442.0001".
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247 Estaleiro da OTA

249 Estaleiro da OTA
- PINTURA

250
Estaleiro da OTA

- PINTURA -
Gabinete

251

Estaleiro da OTA
- PINTURA -

Armazém das
Tintas

Total 5.230,00 €

70

246 Estaleiro da OTA

130

5.230,00 €

Uma cabine de decapagem com cerca de 12m da marca 
"GRE-SA-S", série n.º "02.106", do ano 2003.

Uma cabine de despoeiramento com cerca de 11m.

Lote composto por um rolo de cabo com 5 condutores; um 
balde de descarga/betonagem; três holofotes 
pequenos/baixos, com suporte; dois holofotes altos com 
2 holofotes cada; um misturador de tinta pneumático da 
marca "TAIVER", modelo "3200P", n.º interno "012820015"; 
uma bancada de trabalho em ferro com 2 portas; uma 
bancada de trabalho com torno; uma bancada de trabalho 
com 2 gavetas; uma estante metálica baixa tipo "DEXION"; 
uma estante metálica baixa tipo "DEXION" com rodas; duas 
estantes metálicas altas tipo "DEXION"; um pimenteiro; três 
pistolas de pintura; um berbequim para agitar tintas; um 
carrinho de mão; uma frese da marca "GALUCHO".

Lote composto por uma secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor cinza, com bloco de 2 gavetas; um bloco de 
6 gavetas em madeira, com suporte metálico; um frigorifico 
pequeno da marca "INDESIT", n.º interno "154070080".

Lote composto por uma estante em ferro de 2 módulos, com 
quatro prateleiras em madeira; uma estante em ferro de 3 
módulos com 4 prateleiras em madeira; uma estante em 
ferro de 4 módulos com 4 prateleiras em madeira; uma 
estante metálica tipo "DEXION" com 4 níveis de prateleiras; 
uma estante metálica tipo "DEXION" com 2 níveis de 
prateleiras; um cacifo metálico de 3 portas; restos de tinta 
da marca "ANDAL SODULAX".
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Licitação

248
Uma ponte rolante da marca "MAGUE", 5 ton., vão 10m, 
com diferencial da marca "DEMAG", caminho com cerca de 
35m.

Estaleiro da OTA
- PINTURA

4.000,00 €131

252 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

253 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

254 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

255 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

256 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

257 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

132

71

3.560,00 €

Uma serra radial da marca "DEWALT", série n.º 
"013010003", com bancada em madeira.

Uma serra de fita da marca "SCMM", modelo "SF8 B", série 
n.º "3161", do ano 1995, n.º interno 01300011".

Uma garlopa da marca "MIDA", modelo "GS", série n.º 
"29737", do ano 1988, n.º interno "013100005".

Uma desengrossadeira da marca "MIDA", modelo 
"DG", série n.º "36082", do ano 1995, n.º interno 
"013170005".

Uma tupia avariada, da marca "MIDA", modelo "TVG", série 
n.º "16708", n.º interno "013130004".

Um sistema de aspiração de dois sacos, da marca 
"TORBEL", modelo "BTB-3-18", série n.º "0849TB".



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

258
Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

259 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

260 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

261 Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

262

Lote composto por uma bancada de trabalho em madeira, 
com cerca de 3m; uma bancada de trabalho em ferro, com 
torno da marca "OLIVA", ref.ª "3"; uma palete com cerca de 
40 pranchas da marca "PERI"; dois rolos de cabo com 5 
condutores; uma garra/pega de cor amarela; uma estrutura 
tubular com restos de madeira e portas; enxadas; pás; 
guarda corpos; um cesto gradeado; uma palete com 
pranchas em "tabopan", uma escada de cinco degraus. 

Um porta paletes da marca "PRAMAC", 2.500Kg, n.º interno 
"006807037".

Um porta paletes da marca "PRAMAC", 2.500Kg, n.º interno 
"006800069".

Uma máquina de soldar serras da marca "FULGOR", n.º 
interno "013210016".

Um esmeril de duas cabeças da marca "METABO", n.º 
interno "012070010".

Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

263 Um afiador de serra de fita, n.º interno "013200008".
Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

264 Um afiador de serras da marca "OSAMA", tipo "AFC/A-650", 
do ano 2000, n.º interno "013220010".

Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

72

132 3.560,00 €
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Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

265

Lote composto por uma secretária metálica com tampo em 
fórmica de cor castanha, com bloco de 3 gavetas; uma 
cadeira metálica forrada a napa de cor preta; uma estante 
de parede em madeira; um estirador obsoleto; um banco 
alto em madeira; um frigorífico pequeno da marca "EDESA", 
n.º interno " 05407.046"; um aquecedor a óleo; duas caixas
de ferramentas.

Estaleiro da OTA
- CARPINTARIA

- Gabinete
Encarregado

Total 3.560,00 €

73

132 3.560,00 €



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

275 Uma ponte rolante com caminho da marca "GH", cap. 5 ton., 
n.º "61553", n.º interno "0612.012".

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS
4.000,00 €133

266
Um aspirador industrial da marca "NILFISK", modelo 
"CFM137", tipo "137/60", 3 KW, n.º "06A/136", do ano 2006, 
n.º interno "00154130053".

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

267 Uma máquina de lavar à pressão de cor azul, n.º interno 
"1256704".

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

268
Uma máquina de desmontar e montar pneus da marca 
"CORCHI", modelo "AG SUPER 52-V380", 32 W, n.º 
"12915143", n.º interno "012680005".

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

269 Uma máquina de lavar à pressão de cor azul, n.º interno 
"12650054".

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

270
Uma máquina de lavar à pressão com aspiração de cor 
preta avariada da marca "NILFISK ALTO", n.º interno 
"012650055".

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

271
Lote composto por um carro de transporte de bidões de 
massa, com enrolador de mangueiras; um carro em ferro de 
4 rodas, de transporte de bidões.

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

272
Lote composto por estrutura tubular; seis pneus de
máquinas; seis pneus para camião; quinze pneus para
veículos ligeiros.

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

134 5.390,00 €

74
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Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
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273
Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

274
Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

276
Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

277
Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

278

Um porta paletes.

Lote composto por bombas de extração de óleo; bombas de 
extração de massa consistente; bidões de óleo hidráulico; 
bidões de óleo de motor; bidões de massa consistente.

Lote composto por um grupo compressor da marca 
"INGERSOLL RAND", ref.ª "PREMIUM EFFICIENCY AIR 
INTELLISYS N55/75KW - N75/100HP SPARE PARTS", 
série n.º "252337-4", n.º interno "003200016"; dois filtros de 
tratamento de ar comprimido da marca "HIROSS", ref.ª 
"HYPER FILTER"

Lote composto por um compressor de cor azul fora de 
serviço; um depósito para ar comprimido da marca 
"CITERGAZ", tipo "520-C10-014", modelo "009F/02/110", 
2.000L, do ano 2003.

Um equipamento de filtragem de óleos ref.ª "MSF", n.º 
interno "012690204".

Estaleiro da OTA
- ESTAÇÃO DE

SERVIÇOS

Total 5.390,00 €

75

134 5.390,00 €
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N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
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279

Lote composto por um contentor com cerca de 7,00m x 
2,30m, 2 portas e 2 janelas, n.º "01400.292", contendo no 
seu interior diversas portas em madeira e aros em alumínio.

Estaleiro da OTA 300,00 €135

280 Estaleiro da OTA 350,00 €136

281 Estaleiro da OTA 1.500,00 €137

282 Estaleiro da OTA 1.500,00 €138

283 Estaleiro da OTA 500,00 €139

284

Um contentor com cerca de 8,00m x 2,40m, 1 porta e 2 
janelas, ref.ª "297".

Lote composto por um contentor balneário com cerca de 
7,00m x 2,30m, 1 porta e 2 janelas pequenas, n.º "613/00"; 
quatro contentores escritório com cerca de 8,00m x 
2,40m cada, n.º "001400.679" e "01400.678".

Lote composto por um contentor escritório "Topografia" com 
cerca de 8,00m x 2,40m, n.º "014000268", contendo no 
seu interior cerca de 25 aparelhos topográficos, tripés, 
réguas, medidor de distâncias, odómetro de roda métrica; 
uma estante metálica tipo "HANDY" de 7 módulos com 4 
níveis de prateleiras; uma secretária metálica; uma cadeira; 
um armário metálico com 2 portas.

Lote composto por um contentor com cerca de 8,00m x 
2,40m, 2 portas e 2 janelas, n.º "1400.266", contendo no 
seu interior cerca de 45 estrados metálicos de 
camas individuais.

Lote composto por três contentores acoplados, "Refeitório", 
com cerca de 6,00m x 2,30m cada, com 1 porta e 5 
janelas, n.º "01400851", "01400850" e "01400849".

Estaleiro da OTA 900,00 €140

76
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285

Lote composto por três contentores acoplados com cerca de 
6,00m x 2,40m cada, com 1 porta e 6 janelas, ref.ª 
"MOVEX"; dois contentores com cerca de 6,00m x 2,40m 
cada, com 1 porta e 2 janelas, ref.ª "NORMETAL".

Estaleiro da OTA 2.000,00 €141

286

Lote composto por quatro contentores escritório com cerca 
de 6,00m x 2,40m cada, com 1 porta e 2 janelas cada, 
n.º "014000015", "014000016", "014000028" e 
"014000029", ref.ª "CARVALHO", com escada de acesso 
exterior.

Estaleiro da OTA 2.200,00 €142

287

Lote composto por um contentor marítimo de cor amarela, 
n.º "001400.073", contendo no seu interior um compressor
de ar da marca "FINI", de cor vermelha; um depósito para ar
comprimido de cor azul; uma serra de bancada para cortar
pedra; cinco moldes cilíndricos em ferro; diversos moldes
em madeira.

Estaleiro da OTA 1.500,00 €143

288 Um contentor de cor branca com cerca de 6,00m x 2,40m, 
1 portas e 2 janelas, ref.ª "652".

Estaleiro da OTA 500,00 €144

289 Um contentor de cor branca e cinza com cerca de 6,00m 
x 2,40m, ref.ª "0140000657".

Estaleiro da OTA 500,00 €145
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290
Um contentor de cores branca e cinza com cerca de 
6,00m x 2,40m, ref.ª "0140000654".

Estaleiro da OTA 500,00 €146

291

Lote composto por dois contentores acoplados de 
cores branca e cinza, com cerca de 8,00m x 2,40m cada, 
com 1 porta e 3 janelas, n.º "014000194" e 
"014000270", contendo no seu interior doze rolos de 
membrana de polietileno (espuma cinza).

Estaleiro da OTA 1.000,00 €147

292

Lote composto por dois contentores acoplados com cerca 
de 9,00m x 2,40m cada, n.º "014000619" e "014000613"; 
seis contentores acoplados com cerca de 8,00m x 2,40m 
cada, n.º "01400272", "01400276", "01400191" e 
"014000195".

Estaleiro da OTA 3.500,00 €148

293

Lote composto por sete contentores acoplados de 
cores branca e cinza, com cerca de 9,00m x 2,40m 
cada, n.º "014000614", "014000615", 
"014000616", "014000617", "014000618", "014000612" e 
"014000498".

Estaleiro da OTA 3.000,00 €149
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294
Lote composto por dois contentores acoplados com cerca 
de 7,00m x 2,40m cada, com 1 porta e 3 janelas, n.º 
"0140000550" e "0140000547".

Estaleiro da OTA 750,00 €150

295 Um contentor de cor branca com cerca de 7,00m x 
2,40m, com 1 porta e 4 janelas, ref.ª "151".

Estaleiro da OTA 350,00 €151

296

Lote composto por dois contentores acoplados com cerca 
de 8,00m x 2,40m cada, com 1 porta e 3 janelas, n.º 
"01400236" e "01400192", contendo no seu interior doze 
mesas com tampo em fórmica.

Estaleiro da OTA 800,00 €152

297

Lote composto por um contentor escritório metálico com 
cerca de 9,00m x 2,30m, com 1 porta e 2 janelas, n.º 
"001400267", contendo no seu interior diverso equipamento 
obsoleto: quinze televisores, quatro plotters, doze máquinas 
de escrever; cinco fotocopiadoras; um projetor de slides.

Estaleiro da OTA 750,00 €153
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298

Lote composto por seis contentores escritórios acoplados, 
de cores branca e preta, n.º "014000348", 
"014000346", "014000344", "014000347", "014000345" e 
"014000343".

Estaleiro da OTA 2.000,00 €154

299 Um contentor com cozinha com cerca de 9,00m x 
2,40m, com 1 porta e 5 janelas, n.º "001400137".

Estaleiro da OTA 600,00 €155

300

Lote composto por quatro contentores escritórios acoplados 
com cerca de 8,00m x 2,40m, n.º "014000193", 
"014000278", "014000203" e "014000284".

Estaleiro da OTA 1.200,00 €156

301 Lote composto por dois contentores acoplados com cerca 
de 8,00m x 2,40m, n.º "01400235" e "01400204".

Estaleiro da OTA 800,00 €157
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302
Um contentor refeitório equipado com cerca de 8,00m x 
2,40m, com 1 porta e 2 janelas, refª.  "349".

Estaleiro da OTA 450,00 €158

303 Um contentor em chapa de cor azul com flores com cerca 
de 7,00m x 2,30m, com 1 porta e 2 janelas.

Estaleiro da OTA 200,00 €159

304
Lote composto por quatro contentores acoplados com cerca 
de 8,00m x 2,40m, n.º "14007090", "14007091", "14007092" 
e "14007093".

Estaleiro da OTA 1.750,00 €160

305 Lote composto por três contentores com cerca de 7,00m 
x 2,40m, n.º "14007069", "14007070" e "14007071".

Estaleiro da OTA 1.500,00 €161

306 Lote composto por três contentores com cerca de 7,00m 
x 2,40m, n.º "14007074", "14007073" e "14007072".

Estaleiro da OTA 1.500,00 €162

307 Lote composto por dois contentores com cerca de 7,00m 
x 2,40m, n.º "14007062" e "14007063".

Estaleiro da OTA 1.000,00 €163

81



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

308

Lote composto por quatro contentores acoplados com cerca 
de 8,00m x 2,40m, n.º "14007035", "14007030", 
"14007034" e "14007032", contendo no seu interior catorze 
secretárias; cerca de trinta e cinco (35) cadeiras; um 
armário, um armário vestiário de 1 porta; um armário 
vestiário de 2 portas; uma marquesa; duas mesas 
redondas; três estiradores; uma plotter; uma 
guilhotina; prateleiras desmontadas. 

Estaleiro da OTA 2.200,00 €164

309

Lote composto por contentor com cerca de 8,00m x 
2,40m, n.º "14007112", contendo no seu interior dez 
armários vestiários metálicos; um banco em ferro com 
assento em madeira.

Estaleiro da OTA 500,00 €165

310 Um contentor balneário com cerca de 5,00m x 2,40m, 
n.º "0014000220".

Estaleiro da OTA 350,00 €166

311 Um contentor balneário com cerca de 5,00m x 2,40m, 
n.º "14007026" ("0014000249").

Estaleiro da OTA 350,00 €167
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312

Lote composto por um contentor balneário com cerca de 
6,00m x 2,40m, n.º "001400166"; um contentor balneário 
com cerca de 5,00m x 2,40m, n.º "001400198".

Estaleiro da OTA 500,00 €168

313
Lote composto por dois contentores acoplados com cerca 
de 6,00m x 2,40m cada, n.º "14000528" e "14000508". Estaleiro da OTA 800,00 €169

314 Estaleiro da OTA 800,00 €170

315 Estaleiro da OTA 400,00 €171

316 Estaleiro da OTA 1.300,00 €172

317 Estaleiro da OTA 400,00 €173

318

Lote composto por dois contentores balneário com cerca de 
6,00m x 2,40m cada, n.º "0014000452" e sem n.º visível.

Lote composto por um contentor com cerca de 6,00m x 
2,40m, n.º "14007122", contendo no seu interior rede 
rachel; tubos em PVC; uma estante.

Lote composto por um contentor vestiário com cerca de 
8,00m x 2,40m, n.º "14007029, contendo no seu interior 
armários metálicos, cadeiras e suportes metálico; dois 
contentores acoplados com cerca de 8,00m x 2,40m cada, 
n.º "14007031" e "14007033".

Um contentor "Preparação" com cerca de 8,00m x 2,40m, 
1 portas e 2 janelas, n.º "14007056".

Lote composto por um contentor com cerca de 8,00m x 
2,40m, n.º "014000147", contendo no seu interior 
uma estante, duas secretárias e um banco em madeira.

Estaleiro da OTA 500,00 €174
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319

Lote composto por um contentor marítimo de 20 pés, 
n.º "0014000056", contendo no seu interior cabos
elétricos; pimenteiros; bomba de massa; cabo de rede; 
semáforos; mangueiras pneumáticas; quadros elétricos; 
correias e cintas; moldes.

Estaleiro da OTA 1.000,00 €175

320
Lote composto por um contentor marítimo de cor vermelha, 
de 20 pés, n.º "1400745", contendo no seu interior 
acessórios em plástico.

Estaleiro da OTA 600,00 €176

321
Lote composto por um contentor marítimo de 20 pés, 
n.º "0001400158", contendo no seu interior placas 
em esferovite.

Estaleiro da OTA 600,00 €177

322 Um contentor marítimo de 20 pés, n.º "0001400135". Estaleiro da OTA 600,00 €178

323
Lote composto por um contentor marítimo de 20 pés, 
n.º "0001400065", contendo no seu interior diversas placas 
de sinalização rodoviária.

Estaleiro da OTA 750,00 €179

324
Lote composto por um contentor marítimo de cor amarela, 
n.º "001400054", contendo no seu interior bancadas, 
estantes e manilhas.

Estaleiro da OTA 600,00 €180

325 Lote composto por dois contentores metálicos pequenos
para P.T..

Estaleiro da OTA 300,00 €181
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326
Lote composto por um contentor marítimo de cor amarela, 
de 20 pés, n.º "01400051", contendo no seu interior 
equipamento de carros de avanço.

Estaleiro da OTA 3.500,00 €182

327 Um contentor marítimo de cor branca, sem n.º visível. Estaleiro da OTA 400,00 €183

328 Um contentor metálico pequeno para P.T.. Estaleiro da OTA 200,00 €184

329 Um contentor marítimo de cor branca, n.º "014000161. Estaleiro da OTA 400,00 €185

330
Lote composto por um contentor marítimo de cor vermelha, 
de 40 pés, n.º "01400062", contendo no seu interior placas 
de pladur com isolamento.

Estaleiro da OTA 800,00 €186

331 Um contentor metálico para P.T. "Jayme da Costa", 
n.º 010240011".

Estaleiro da OTA 650,00 €187

332
Lote composto por um contentor marítimo de cor tijolo,
contendo no seu interior um compressor de cor vermelha;
um contentor WC pequeno de cor branca.

Estaleiro da OTA 400,00 €188

333
Lote composto por um contentor marítimo de cor vermelha, 
n.º "001400256", contendo no seu interior azulejos e 
mosaicos.

Estaleiro da OTA 600,00 €189
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334
Lote composto por um contentor marítimo de cor amarela.

Estaleiro da OTA 400,00 €190

335
Lote composto por um contentor marítimo de cor branca, 
n.º "14000165", contendo no seu interior tubos em plástico. Estaleiro da OTA 500,00 €191

336 Um contentor marítimo de cor vermelha. Estaleiro da OTA 400,00 €192

337
Lote composto por um contentor marítimo de cor branca, 40 
pés, n.º "1400063", contendo no seu interior tintas. Estaleiro da OTA 300,00 €193

338

Lote composto por um contentor marítimo de cor vermelha 
40 pés, n.º "14000797", contendo no seu interior secretárias, 
mesas, estantes, armários e biombos.

Estaleiro da OTA 400,00 €194

339 Um contentor escritório de cor branca, com cerca de 8,00m 
x 2,40m, 1 porta e 2 janelas, n.º "014000813".

Estaleiro da OTA 500,00 €195

340
Lote composto por um contentor marítimo de cor laranja, 40 
pés, n.º "14000798", contendo no seu interior secretárias. Estaleiro da OTA 500,00 €196

341
Lote composto por um contentor marítimo de cor castanha, 
n.º "14000822", contendo no seu interior secretárias e 
mobiliário de escritório.

Estaleiro da OTA 500,00 €197

86



 LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 

Lote
N.º

Verba
N.º. Descrição Local Fotografia

Valor Base de
Licitação

342
Um contentor escritório de cor branca, com cerca de 8,00m 
x 2,40m, 1 porta e 2 janelas.

Estaleiro da OTA 500,00 €198

343
Lote composto por um contentor marítimo de cor branca, 
n.º "1400447", contendo no seu interior um chiller. Estaleiro da OTA 1.000,00 €199

344

Lote composto por um contentor marítimo de cor amarela, 
20 pés, n.º "1400052", contendo no seu interior um placas de 
esferovite; um contentor marítimo de cor branca, 20 pés, 
contendo no seu interior tela de isolamento.

Estaleiro da OTA 1.000,00 €200

345

Lote composto por um contentor marítimo de cor amarela, 
20 pés, n.º "0014000189"; um 
contentor marítimo de cor branca, com cerca de 
3,00m x 2,40m.

Estaleiro da OTA 750,00 €201

346 Um contentor escritório de cor bege e vermelha, ref.ª 
"REMSA", n.º "???284".

Estaleiro da OTA 500,00 €202

347 Um contentor escritório de cor branca, com cerca de 6,00m 
x 2,40m, 1 porta e 1 janela, n.º "0014000106".

Estaleiro da OTA 450,00 €203

348
Lote composto por dois contentores balneário com cerca de 
6,00m x 2,40m cada, n.º "014000350" e sem n.º visível. Estaleiro da OTA 800,00 €204
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349
Um contentor posto médico, com cerca de 6,00m x 2,40m, 
3 portas, n.º "1400172".

Estaleiro da OTA 400,00 €205

350

Lote composto por um contentor WC de cores branca e 
cinza, com cerca 3,00m x 2,40m, ref.ª "624"; um contentor 
WC de cor branca, com cerca 3,00m x 2,40m, n.º 
"014000622".

Estaleiro da OTA 500,00 €206

351

Lote composto por um contentor WC de cores branca e 
cinza, com cerca 5,00m x 2,40m, 1 porta e 2 
janelas, 
n.º "001400237"; um contentor WC de cor branca, com
cerca 5,00m x 2,40m, 1 porta e 2 janelas, n.º "001400219".

Estaleiro da OTA 800,00 €207

352 Estaleiro da OTA 450,00 €208

353 Estaleiro da OTA 800,00 €209

354 Estaleiro da OTA 1.500,00 €210

355 Estaleiro da OTA 200,00 €211

356

Lote composto por um contentor WC de cores branca, 
com cerca 3,00m x 2,40m, n.º "001400625"; um contentor 
WC de cores branca e cinza, com cerca 2,40m x 
2,40m, n.º "001400150".

Lote composto por dois contentores balneário de cor 
branca, com cerca 5,00m x 2,40m, n.º "0014000199" e 
n.º "0014000820".

Lote composto por um contentor escritório com 
cerca 6,00m x 2,40m, 1 porta e 2 janelas, n.º 
"14000595"; um contentor dormitório com cerca 6,00m 
x 2,40m, com 3 portas ref.ª "C7", "C8" e "C9"; um 
contentor dormitório com cerca 6,00m x 2,40m, com 3 
portas ref.ª "F7", "F8" e "F9".

Um contentor WC com cerca 2,40m x 2,40m, n.º 
"14007011".

Lote composto por um contentor de cor branca, com cerca 
de 6,00m x 2,40m, n.º "014000210", contendo no 
seu interior material elétrico: lâmpadas, armaduras quadros.

Estaleiro da OTA 400,00 €212
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357
Um contentor de cores branca e cinza, com cerca de 
6,00m x 2,40m, 3 divisões, 3 portas e 3 janelas, n.º 
"14000484".

Estaleiro da OTA 600,00 €213

358

Lote composto por um contentor de cores branca e cinza, 
com cerca de 6,00m x 2,40m, 3 divisões, 3 portas e 3 
janelas, n.º "14000485", contendo no seu interior 6 
módulos de ar condicionado desinstalados.

Estaleiro da OTA 700,00 €214

359
Um contentor de cores branca e cinza, com cerca de 
6,00m x 2,40m, 3 divisões, 3 portas e 3 janelas, n.º 
"014000537".

Estaleiro da OTA 600,00 €215

360

Lote composto por sete contentores acoplados com cerca 
de 9,00m x 2,30m cada, n.º "01400094", "01400093", 
"01400096", "01400095", "01400099", "01400501" e 
"01400500", contendo no seu interior diverso material 
e azulejo diverso.

Estaleiro da OTA 4.500,00 €216

361
Lote composto por um contentor de cor branca, com cerca 
de 6,00m x 2,40m, ref.ª "M-606-C", n.º "1400280" contendo 
no seu interior extintores.

Estaleiro da OTA 800,00 €217

362
Lote composto por um contentor de cor branca, com cerca 
de 8,00m x 2,40m, n.º "014000821" contendo no seu 
interior armários vestiários de 1 e 2 portas.

Estaleiro da OTA 900,00 €218

363
Lote composto por um contentor de cor branca, com cerca 
de 7,00m x 2,4 m, n.º "014000293" contendo no seu 
interior cerca de 100 camas metálicas.

Estaleiro da OTA 850,00 €219
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364
Lote composto por um contentor de cor branca, com cerca 
de 7,00m x 2,40m, n.º "014000181" contendo no seu 
interior armários vestiários de 1 e 2 portas.

Estaleiro da OTA 850,00 €220

365
Lote composto por um contentor de cor branca, com cerca 
de 8,00m x 2,40m, ref.ª "9", n.º "0014000262" contendo 
no seu interior armários vestiários.

Estaleiro da OTA 900,00 €221

366
Lote composto por um contentor vestiário, com cerca de 
8,00m x 2,40m, ref.ª "1", n.º "0014000264" contendo no 
seu interior armários vestiários.

Estaleiro da OTA 900,00 €222

367 Estaleiro da OTA 600,00 €223

368 Estaleiro da OTA 1.200,00 €224

369 Estaleiro da OTA 1.200,00 €225

370

Lote composto por um contentor escritório, com cerca de 
6,00m x 2,40m, n.º "0014000295" contendo no seu 
interior diversas mangueiras.

Lote composto por um contentor marítimo de 12 pés, 
"BBCU-517062 0", contendo no seu interior bombas, cabos 
e extensões.

Lote composto por um contentor escritório, "PORTARIA", 
com cerca de 6,00m x 2,40m, contendo no seu interior um 
armário vestiário de 1 porta, uma secretária metálica com 
tampo em fórmica, com 6 gavetas; uma cadeira metálica 
com rodas forrada a napa de cor preta; uma báscula 
avariada com cerca de 16,00m x 3,00m.

Um semi-reboque de 3 eixos basculante, banheira, sem 
matrícula da marca "MENCI & C.", tipo "SA 700 R", 
"SP1LGR5107-ZHZSA700R-70005459", 34.000Kg - 
39.000Kg, série n.º "5459, de 2007.

Estaleiro da OTA 2.500,00 €226
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371
Lote composto por duas banheiras da marca "MENCI"; dois
chassis de 3 eixos da marca "MENCI", chassis
"ZHZSA743R70005095" e "ZHZSA743R70005091".

Estaleiro da OTA 3.000,00 €227

372 Uma mini-pá carregadora da marca "CASE" com pá, 
"4420702", n.º "JAF300177", do ano 1999.

Estaleiro da OTA 2.500,00 €228

373
Uma cisterna/espalhadora de água da marca "JOPER" com 
bomba, chassi "09140000Y1040423", n.º 
interno "007030010".

Estaleiro da OTA 1.500,00 €229

374 Uma mini-pá carregadora da marca "BOBCAT" com pá, 
"645", n.º interno "04420044" em estado de sucata.

Estaleiro da OTA 500,00 €230

375
Uma retroescavadora da marca "CASE", modelo "580 LE", 
com pá, garfos e balde, n.º série "CGG0150535", do 
ano 1998, n.º interno "004070026".

Estaleiro da OTA 9.500,00 €231

376
Um dumper articulado ligeiro da marca "SILLA", modelo "DB 
3000", n.º "833-2000", do ano 2006, n.º interno 
"004510011".

Estaleiro da OTA 1.750,00 €232

377
Uma multifunções telescópica da marca "JCB", modelo 
"530-120" avariada, com garfos, n.º "SLP 
5301SE/0575710 721036A".

Estaleiro da OTA 4.500,00 €233
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378

Um veículo pesado de mercadoria, camião de chassi, da 
marca "VOLVO", modelo "400 FM", 2 eixos, n.º 
"0052000010", matrícula BV-95-AF (cabo-verdiana).

Nota: Sem documentos.

Estaleiro da OTA 1.500,00 €234

379 Um dumper pesado basculante da marca "BELL", modelo 
"14R8F", 1999, n.º interno "004520038".

Estaleiro da OTA 25.000,00 €235

382
Uma bomba de projetar betão da marca "PUTZMEISTER", 
modelo "M 500 FB", n.º "1598075478", 1998, n.º. 
interno "9307002".

Estaleiro da OTA 650,00 €236

383
Um cilindro apeado, compactador de 2 rolos, da marca 
"VIBROMAX", modelo W70", 1992, n.º interno "7337001". Estaleiro da OTA 500,00 €237

384
Um cilindro apeado, compactador de 2 rolos, da marca 
"DYNAPAC"", modelo LP 6500", n.º "16500993", 2004, 
n.º interno "7337004".

Estaleiro da OTA 500,00 €238

385
Uma bomba de projetar betão da marca "ALIVA", modelo 
"AL 500 (ROBOT), série n.º "1007", matrícula "S335", 
1998, n.º interno "009300015".

Estaleiro da OTA 30.000,00 €239

386
Um carro de perfuração hidráulica com 2 braços da marca 
"TAMROCK", modelo "MINIMATIC 205-60", 1998, n.º 
interno "020010001".

Estaleiro da OTA 45.000,00 €240
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387

Lote composto por dez ventiladores de túneis da marca 
"ZITRON" e "COGEMACOUSTIC" (Logradouro); um 
quadro elétrico da marca "ZITRON", modelo "ORDEN 
14725", potência 45KW, do ano de 2008; um quadro 
elétrico duplo da marca "ECE", tipo "AV. CPV. DANF", 
potência 160KW, com a ref.ª "N.º 8000.131.1", do ano de
2010, com maestro 90445 e escravo 1 90445
(Alfândega).

Estaleiro da OTA 30.000,00 €241

388

Um depósito em chapa de 1.000L para transporte de 
gasóleo da marca "G.R.G", modelo "990H1", com bomba e 
contador de litros, 2009, n.º interno "12690187".

Estaleiro da OTA 500,00 €242

389
Uma instalação móvel de britagem (crivo móvel) da marca 
"TEREX-FINLAY", modelo "SUPERTRAK 683", n.º 
"FTP 551741", 2005, n.º interno "008250010".

Estaleiro da OTA 25.000,00 €243

390 Um britador cónico da marca "METSO", modelo "HP200",
n.º "30300678", 2005, n.º Interno "008010004".

Estaleiro da OTA 35.000,00 €244

391 Estaleiro da OTA 75.000,00 €245

392

Uma escavadora hidráulica de lagartas, giratória com balde, 
sem bomba injetora e injetores, da marca "HITACHI", 
modelo "ZX 470 LCH-3", série n.º 
"HCM1J200E00022074", 2009, n.º interno "004050062". 

Estaleiro da OTA 65.000,00 €246

93

Uma instalação móvel de britagem da marca 
"TEREX-PEGSON", modelo "MAXTRAK 1000", n.º 
"100213CF -AX8573", 2005, n.º nterno "008250009".
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393
Uma vassoura para mini carregadora da marca 
"TERRACO", modelo "CB 1500", ano 1998, n.º interno 
"007367001".

Estaleiro da OTA 400,00 €247

394
Uma retroescavadora da marca "CASE", modelo "SUPER 
580 LE", com pá, garfos e balde, n.º série "JKJ205055", 
do ano 1999, n.º interno "004070028".

Estaleiro da OTA 9.500,00 €248

395

Um tanque para transporte de combustível "EMILIANA 
SERBATOR" de 1.000L da marca "ANDRILBOR", modelo 
"TFT0910 A1K", matrícula "7266", n.º interno "012697003".

Estaleiro da OTA 400,00 €249

396
Uma grua automóvel de pneus da marca "COLES", modelo 
"HYDRA HUSKY 23/25 TSC", tipo "23/25T5C", série n.º 
"38574", n.º interno "006030023".

Estaleiro da OTA 7.500,00 €250

397
Uma grua automóvel de pneus da marca "GROVE", modelo 
"RT 518 (4x4)", série n.º "45405", n.º interno "006030801". Estaleiro da OTA 15.000,00 €251
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398

Lote de sucata composto por uma grua ref.ª "MAGUE"; cem 
(100) vigas em ferro; contentor metálico; grades; vigas;
carro de avanço; sinais de trânsito e sinalização; redes de
vedação; depósitos em PVC, tubos em PVC e em ferro;
cavaletes de ferro; porcas; parafusos; chavetas; 
abraçadeiras; acessórios de canalização em PVC e
metálicos; contentores gradeados.

Estaleiro da OTA 185.000,00 €252
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399

Lote de material de construção composto por prumos; 
guarda corpos; pranchas; plataformas para gruas; cavaletes 
em ferro; barraca metálica; grades/barreiras de proteção; 
escadas em ferro e outros.

Estaleiro da OTA 15.000,00 €253

400

Lote composto por seis equipamentos antigos: uma 
valadeira pequena de cor amarela; uma grifa de cor preta; 
um balde de cor preta ref.ª "EACO"; uma bomba de incêndio 
rebocável da marca "POMPES GUINARD"; uma locomotiva 
para alcatrão; um balde para lamas de cor preta.

Estaleiro da OTA 500,00 €254
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401

Lote composto por dez motorizadas em estado de sucata, 
sem documentos; dez paletes contendo mosaico diverso; 
dois elevadores de fachada da marca "TRACTEL" e duas 
paletes com pesos n.º interno "066050011/12"; quinze 
diferenciais, cadernais diversos; uma bomba da marca 
"EFACEC", n.º "0100.069"; uma serra radial; uma unidade 
energética; uma desengrossadeira; duas garlopas; uma 
máquina de pintura; uma máquina de afiar lâminas; uma 
máquina de afiar; uma máquina de afiar fitas de serra; uma 
bomba seca rios, n.º interno "0100.004"; um grupo 
eletrogéneo, n.º "010017001"; seis guinchos elétricos de 5 
ton. da marca "MOVICONTROL"; um compressor de 
garagem de 200L; cerca de vinte transformadores; dois 
transformadores aéreos e um disjuntor; dois carregadores 
de bateria da marca "TUDOR"; dois armários elétricos de 
cor azul; dois suportes de lança; uma eletrobomba n.º 
"0100075"; duas máquinas de moldar ferro, n.º 
"0120870/01" e "012080010/01"; um refrigerador da marca 
"DAIKIN"; dois compressores de garagem de 100L; um par 
de correntes para lagartas de trator; um gerador n.º interno 
"010010066"; três paletes com forras em ferro; cerca de 
vinte bobines com cabo elétrico; dez rolos de tela para 
tapete; um gerador n.º interno "010010047"; um rolo de tela 
para tapete; diversos painéis sanduíche, portas em madeira, 
portas em alumínio e janelas em alumínio; sete paletes com 
material informático obsoleto; uma desengrossadeira da 
marca "MIDA", n.º interno "01310.0017"; quatro boias de 
150L de cor azul; um quadro elétrico da marca "ABB"; uma 
caixa em madeira com motor diesel e dois vibradores; uma 
placa vibratória n.º interno "073407006"; um vibrador n.º 
interno "09437006"; um depósito para decapagem da 
areia; dois guinchos da marca "MOVICONTROL", n.º 
"06200030" e "06200029"; duas bobines de cabo de aço 
de 30mm de espessura; um guincho de grua de cor azul; 
um motor para senfim de cimento; duas máquinas de ar 
condicionado da marca "DAIKIN", n.º "1540602/82" e 
"1540602/81"; quatro motores da marca "VOLVO"; vinte 
caixas em madeira contendo rosetas, separadores e 
abraçadeiras ortogonais e material para painéis amarelos 
de cofragem; uma caixa gradeada com roletes para 
tapetes; estrutura e andaime e paletes em madeira com 
isoladores de alta tensão; duas cabines para quadro 
elétrico; um ventilador n.º interno "20310011"; um balde 
para lamas; cinco caldeiras; uma eletrobomba n.º 
interno "01000804"; um macaco para montagem de 
gruas; dois depósitos para ar comprimido de 500L e 750L 
da marca "CITERGAZ"; uma máquina de lavar à pressão; 
um motor de gerador; uma mesa de moldar ferro com cerca 
de 10m; duas bancadas em inox; uma estrutura metálica 
com tábuas para guarda-corpos. 

Estaleiro da OTA
- TELHEIRO

60.000,00 €255
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402

Lote composto por dois depósitos em PVC; quatro depósitos 
em fibra de várias capacidades; quatro depósitos metálicos 
de várias capacidades; doze betoneiras diversas; cerca de 
vinte e cinco (25) baldes para grua de diversas 
capacidades e modelos; dois engates rápidos; quatro 
placas de entivação; diversas pranchas e tubos; doze 
baldes para máquina giratória e retroescavadora de 
diversos tamanhos; dois rippers; dois garfos; um braço de 
giratória.

Estaleiro da OTA 20.000,00 €256
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403

Lote de sucata composto por um compressor da marca 
"ATLAS COPCO", modelo "XA-160"; uma autobetoneira; um 
compressor rebocável da marca "INGERSOLL-RAND"; um 
depósito de cola/alcatrão; uma central de betão "ARBAU"; 
guincho para grua ref.ª "BABCOCK-MARION"; uma 
máquina de rastos ref.ª "D9G"; um carro de avanço 
desmontado, de cor azul; gruas desmontadas; estruturas 
metálicas; moldes metálicos; tubos de cimento e ferro; 
diversas caixas metálicas com elevação; guinchos; quadros 
elétricos; armários metálicos; mangueiras; cavaletes com 
chapas metálicas.

Estaleiro da OTA 75.000,00 €257
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404

Lote de sucata composto por um carro de perfuração 
hidráulica da marca "ATLAS COPCO"; um chassi da marca 
"VOLVO"; um dumper ligeiro da marca "SILLA"; um carro de 
avanço desmontado de cor amarela; gruas desmontadas, 
amarelas, cinza e castanhas; moldes do túnel do Marão; 
guinchos; moldes em ferro; cavaletes em ferro; 
contentores/bacias para resíduos.

Estaleiro da OTA 135.000,00 €258
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406
Lote composto por duas máquinas em estado de sucata:
uma giratória de rastos da marca "MENCK" e uma máquina
de rastos da marca "CATERPILLAR".

Estaleiro da OTA 5.000,00 €259

411 Um gerador sem marca visível de cor branca, com 27.081,4 
horas, n.º interno "010017002".

Estaleiro da OTA 5.000,00 €260

439
Um ventilador axial elétrico da marca "ZITRON", modelo 
"ZV1-12-75/4", n.º interno "020310018". (Túnel) Estaleiro da OTA 3.500,00 €261

440
Um ventilador axial elétrico da marca "ZITRON", modelo 
"ZV1-12-75/4", n.º interno "020310019". (Túnel) Estaleiro da OTA 3.500,00 €262

441
Uma bomba para projetar betão da marca "ALIVA", 
modelo "AL 262.1", com mangueiras, n.º 
interno "009300020".

Estaleiro da OTA 4.000,00 €263

442
Uma bomba para projetar betão da marca "SIKA/ALIVA", 
modelo "PM 500 PC1 RROBOT", n.º interno "009300022". Estaleiro da OTA 22.500,00 €264
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447
Um semi-pórtico/elevador desmontado de cor 
azul, n.º interno "00611??". Estaleiro da OTA 4.000,00 €265

466

Um veículo pesado de mercadorias, com 3 eixos traseiros 
com matrícula 67-ES-23, da marca Volvo, modelo FM-32 
360-euro 4, a gasóleo, de cor branca, do ano 2007, com
1.002.395 Km.

Estaleiro da Ota 12.500,00 €266

467

Um semi-reboque, rebaixado, porta máquinas, de três eixos 
com matrícula L-186537, da marca INVEPE, modelo R131 
PM, de cor vermelha, do ano 2007, com 36.000 Km.

Estaleiro da Ota 15.000,00 €267

469
Um veículo ligeiro de passageiros com matrícula 63-97-VD, 
da marca Renault, modelo Mégane, a gasolina, de cor 
cinza, do ano 2003, com 400.000 Km.

Estaleiro da Ota 1.000,00 €268

484

Um veículo ligeiro de mercadorias com cabine dupla, em 
reparação com matrícula 86-08-PP, da marca Ford, modelo 
Ranger, a gasóleo, de cor cinza, do ano 2000, com 408.718 
Km e 5 lugares.

Estaleiro da Ota 2.500,00 €269

489

Um veículo ligeiro de passageiros sem motor, em reparação
com matrícula 30-29-OV, da marca FIAT, modelo DUCATO
230, a gasóleo, de cor branca, do ano 2000 e 9 lugares.

Estaleiro da Ota 500,00 €270

492
Um trator agrícola com atrelado de estrado com o n.º de 
série "205549" com matrícula JV-28-61, da marca Massey-
Ferguson, modelo MF265.

Estaleiro da Ota 300,00 €271
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493

Um veículo/trator pesado de mercadorias, matrícula cabo-
verdiana, com a referência interna "005200009" com 
matrícula F965TTC1, da marca Volvo, modelo FM 400 6x4.

Nota: Sem documentos.

Estaleiro da Ota 15.000,00 €272

494

Um veículo pesado de mercadorias, trator com matrícula 
cabo-verdiana, apresentando a referência interna 
"005200015", da marca Volvo, modelo FM 400 6x4, de cor 
branca.

Nota: Sem documentos.

Estaleiro da Ota 7.500,00 €273

504

Um veículo pesado de mercadorias com caixa aberta com 
matrícula BQ-87-09, da marca Volvo, modelo N-10-58, a 
gasóleo, de cor branca, do ano 1974, com 573.781 Km e 3 
lugares.

Estaleiro da Ota 1.000,00 €274

510
Um veículo ligeiro de mercadorias com matrícula 84-26-UP,
da marca Renault, modelo Kangoo, a gasóleo, de cor
branca, do ano 2003 e 2 lugares.

Estaleiro da Ota 1.000,00 €275
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511
Um veículo/trator pesado de mercadorias, com matrícula 
cabo-verdiana, da marca Volvo, modelo FM 400 6x4, de cor 
branca.

Nota: Sem documentos.

Auto
Engenhocas,

Carpinha
20.000,00 €276

512 Um atrelado rebocável, equipado com posto de
transformador com matrícula P-72151.

Estaleiro da Ota 1.500,00 €277

514

Um veículo ligeiro de passageiros de caixa automática com 
matrícula 14-HT-17, da marca BMW , modelo Série 3 - 320, 
a gasóleo, de cor preta, do ano 2009, com 250.000 Km e 
5 lugares.

Sede 8.500,00 €278

516
Um veículo ligeiro de passageiros com matrícula 32-IF-63,
da marca Mercedes-Benz, modelo E250, a gasóleo, de cor
preta, do ano 2009 e 5 lugares.

Estaleiro da Ota 10.000,00 €279
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520

Um veículo ligeiro de passageiros de caixa automática com 
matrícula 36-FL-52, da marca Mercedes-Benz, modelo 
E220, a gasóleo, de cor preta, do ano 2008, com 328.000 
Km.

Sede 8.500,00 €280

521

Um veículo ligeiro de mercadorias com matrícula 59-JT-17, 
da marca Mitsubishi, modelo L200 4x4, a gasóleo, de cor 
branco, do ano 2010, com 245.000 Km e 5 lugares.

Estaleiro da Ota 5.500,00 €281

523

Um veículo ligeiro de passageiros com matrícula 30-GQ-62, 
da marca Mercedes-Benz, modelo C220 CDI, a gasóleo, do 
ano 2008, com 220.818 kKm e 5 lugares.

Estaleiro da Ota 6.000,00 €282

524
Um veículo ligeiro de mercadorias com matrícula 66-JE-96,
da marca Mitsubishi, modelo L200, a gasóleo, de cor
branca, do ano 2010 e 5 lugares.

Estaleiro da Ota 5.000,00 €283
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602

Lote composto por vinte (20) flutes de prata; quarenta e 
seis (46) peças de prata; treze (13) moedas "Tristão"; 
doze (12) moedas "Bartolomeu Dias"; cento e quinze 
(115) moedas "Diogo Cão"; treze (13) moedas "Gil
Eanes"; uma moeda de ouro "Dom Luís 1893".

Leiria 6.845,00 €284

Total Bens Móveis 1.465.520,00€
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Regulamento Geral de Venda de Bens
  Artigo 1º - OBJETO
O presente regulamento estabelece as regras gerais a que deve obedecer o
serviço disponibilizado pela plataforma avaliberica.pt e a participação dos
interessados na venda eletrónica de bens, de acordo:

Com o regime jurídico de venda eletrónica de bens;
Com as disposições legais relativas à venda de bens em processo
executivo;
Com as disposições legais relativas à venda de bens no processo de
insolvência;
Com as disposições legais relativas à venda de bens por conta de
terceiros;
As regras e condições, específicas de cada venda, disponíveis no catálogo
de venda.

Artigo 2º - ÂMBITO
 O presente Regulamento aplica-se:

À organização e acompanhamento de venda de bens móveis e imóveis
através de leilão eletrónico.
À organização e acompanhamento de venda de bens móveis e imóveis
através de venda por proposta eletrónica.

Artigo 3º - DEFINIÇÕES
 No presente Regulamento os termos e expressões abaixo indicados terão o
significado que a seguir é indicado:

Interessado vendedor: o proprietário de bem móvel ou imóvel ou
encarregado da sua venda que outorgue contrato de mandato com a
Lusoparticipações Avalibérica, S.A.;
Interessado comprador: pessoa singular ou coletiva com capacidade
jurídica que pretenda habilitar-se a adquirir bem móvel ou imóvel cuja
venda seja promovida através da plataforma informativa avaliberica.pt;
Lusoparticipações Avalibérica, S.A.: sociedade comercial com escritório
central na Trav. Casal do Cego, Fracção B, Zona Industrial Casal do Cego,
Marrazes - Apto 2926, 2401-902, concelho de Leiria e tem como objeto
social a gestão e valorização de ativos móveis e imóveis, avaliações,
vendas e leilões de bens diversos novos e usados;
avaliberica.pt: sítio da Internet que funciona como ponto de acesso
centralizado à informação disponível na Internet;
Registo: o processo através do qual qualquer pessoa, singular ou
coletiva, se pode inscrever no website e participar na apresentação de
propostas em vendas eletrónicas (venda por proposta ou leilão), de acordo
com as condições aplicáveis; o registo constitui requisito prévio à
participação; o registo não constituí condição única à participação,
podendo ser aplicadas outras restrições em conjunto com o requisito de
registo;
Website: conjunto de elementos de hipertexto, informativos e descritivos,
acessível através do endereço avaliberica.pt que permite a visualização e
utilização das ferramentas, recursos e outras funcionalidades à venda dos
bens e através do qual será possível a participação dos interessados;
Utilizadores certificados: pessoas singulares ou coletivas que se
registem no sítio avaliberica.pt nos termos definidos pela
Lusoparticipações Avalibérica, S.A.;
Processo de venda: conjunto de procedimentos legais, físicos e
eletrónicos que permitem a concretização da venda de um bem ou lote de
bens.

Artigo 4º - A PLATAFORMA AVALIBERICA.PT
A plataforma avaliberica.pt é uma aplicação informática propriedade da
sociedade Lusoparticipações Avalibérica, S.A e pretende disponibilizar aos
potenciais interessados vendedores e compradores um recurso para
promoção e organização da venda de bens móveis e imóveis através de
meio eletrónico.
Artigo 5º - CONDIÇÕES DE ACESSO
Do interessado vendedor: será outorgado contrato de prestação de
serviços entre este e a Lusoparticipações Avalibérica, S.A.;
Do interessado comprador: será concedido acesso à plataforma
avaliberica.pt, na qual ficará como utilizador certificado, devendo registar-se
através do portal, seguindo os passos aí indicados;
Os interessados podem seguir todas as operações presencialmente (em
vendas presenciais) ou através do website (em vendas eletrónicas)
Artigo 6º - INFORMAÇÕES
São fornecidas a todos os utilizadores certificados a informação necessária à
sua participação, nomeadamente:

As especificações dos bens a vender;
A duração do período de venda;
As condições de pagamento e de entrega dos bens, quando aplicável;
A garantia de reserva dos dados pessoais protegidos por lei;

A garantia da fidedignidade das comunicações;
A garantia do registo das sessões de venda.

Artigo 7º - PREÇO
Será cobrada pela Lusoparticipações Avalibérica, S.A. uma contrapartida
monetária ao interessado comprador, a que acrescerão os impostos devidos.
A referida contrapartida poderá ter uma componente fixa e/ou uma
componente variável:

-Nos bens móveis, a componente fixa tem valor mínimo, variando em
função do concreto processo de venda;
-Nos mesmos bens, a componente variável corresponde a uma
percentagem do preço final de venda;
-Nos bens imóveis, a componente fixa tem valor mínimo, variando em
função do concreto processo de venda;
-Nos mesmos bens, a componente variável corresponde a uma
percentagem variável do preço final de venda;
As supra ditas contrapartidas constarão do regulamento/condições de
venda disponível ao interessado;
Em determinadas vendas, de acordo com condições definidas
previamente, poderão ser cobradas comissões ao vendedor.

Artigo 8º - CONDIÇÕES DE VENDA
É obrigatório o conhecimento das condições de venda que serão
disponibilizadas na plataforma avaliberica.pt e em papel.
Artigo 9º - CAUÇÃO
A participação dos interessados compradores poderá implicar a prestação de
caução, através de cheque emitido a favor de Lusoparticipações Avalibérica,
S.A. ou qualquer outra forma de pagamento tida como mais adequada e a
definir pontualmente, de valor a fixar para cada processo de venda e
anunciado no sítio avaliberica.pt, ou de qualquer outra forma tornado público;
O valor da caução referido no ponto antecedente será devolvido ao emitente,
exceto àquele que propôs o melhor preço podendo ser deduzido ao valor da
venda;
Caso o interessado comprador que ofereceu o maior preço de venda se
recuse, sem motivo legal, a pagar o remanescente daquele, perde o valor da
caução a favor da Lusoparticipações Avalibérica, S.A. ou da entidade
vendedora, sem prejuízo da responsabilidade civil que, na circunstância,
emirja.
Artigo 10º - ADJUDICAÇÃO DE BENS
O bem ou lote de bens será adjudicado ao interessado comprador que
oferecer o maior preço, desde que cumpra todas as condições deste
Regulamento e as condições particulares a anunciar em face de cada
processo de venda.
Artigo 11º - RELEVÂNCIA CRIMINAL
A Lusoparticipações Avalibérica, S.A., na qualidade de promotor da
valorização de ativos móveis e imóveis, reserva-se o direito de demandar
criminalmente os responsáveis por qualquer prática ilícita que interfira,
manipule ou prejudique o website ou o processo de venda.
Artigo 12º - DESCONSIDERAÇÃO DE OFERTAS DE COMPRA
As ofertas de compra quer através de proposta eletrónica quer através de
leilão eletrónico que sejam registadas no sítio avaliberica.pt após o
encerramento do processo de venda poderão não ser consideradas para
efeitos de apuramento do melhor preço, cabendo à Lusoparticipações
Avalibérica S.A. a decisão de tal facto com total poder descricionário.
Artigo 13º - DISPOSIÇÕES GERAIS
Lusoparticipações Avalibérica, S.A. não se responsabiliza pelos eventuais
danos que os utilizadores do sistema de vendas eletróncias venham a ter em
razão de problemas técnicos, operacionais ou falhas na conexão gerados por
fatores alheios à sociedade Lusoparticipações Avalibérica, S.A. que possam
ocorrer e que impeçam a participação dos mesmos no processo de venda.
Lusoparticipações Avalibérica, S.A. poderá anular, não aceitar, suspender,
cancelar definitivamente ou limitar o registo a qualquer utilizador que não
cumpra as condições estabelecidas no presente Regulamento.
Lusoparticipações Avalibérica, S.A. é mera mandatária do interessado
vendedor, não se responsabilizando pelos vícios ocultos dos bens em venda
nem pelos impostos devidos pelos adquirentes dos mesmos.
O login dos utilizadores não poderá ter um conteúdo ofensivo e/ou
inapropriado, reservando-se a Lusoparticipações Avalibérica, S.A. o direito de
recusar o acesso ao seu sítio avaliberica.pt.
Verificando-se a existência de problemas técnicos na plataforma
avaliberica.pt o processo de venda poderá ser adiado ou cancelado, ficando,
neste caso, as ofertas já registadas sem efeito, sendo devolvidas as cauções
eventualmente entregues.
Os termos do presente regulamento poderão ser alterados unilateralmente
pela Lusoparticipações Avalibérica, S.A. e considerar-se-ão aceites pelos
utilizadores se, no prazo de 10 dias, estes nada disserem por email ou em
papel.
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Trav. Casal do Cego, Fracção B
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4430-228 V.N. DE GAIA

Av. D. João III, Nº 33
(unnofice center)
9500-310 Ponta Delgada
AÇORES

Av. Arriaga, Nº 50, 2º · Sala 5
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