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LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 
 

 

 
 

 

Insolvência: Fernanda dos Santos Gomes Teixeira, Lda 

Processo: 5931/19.1T8CBR - Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Juízo de 
Comércio de Coimbra - Juiz 3 

 

Lote Descrição Localização Fotos Valor Base 

1 

 
Electrodomésticos (Fogões, 
Frigoríficos, Arcas frigorificas, 
Micro-ondas, Fornos, Máquina 
lavar loiça, Máquina de lavar 
roupa, Máquina de secar roupa) 
 

MIRA 
Rua Machado 

dos Santos, 
n.º 25 

 

 
 

 
 

€ 12.000,00 

2 

Pequenos electrodomésticos, 
Televisores, Aspiradores, 
Grelhadores, Torradeiras, 
Aparelhagens de som, Secadores 
de cabelo, Ferro de engomar, 
Máquina de barbear, 
Parteleiras/Expositores. 
Conjunto composto por 1 vitrina 
de 2 módulos com estrutura em 
alumínio e vidro e 2 portas de 
correr; 2 estrados/expositores 
rectangulares com estrutura em 
metal e tampo em madeira 
prensada; 2 expositores de 
parede, metálicos, com 4 
prateleiras - C 96,5cm; 1 expositor 
de parede, metálico, de 2 
módulos totalizando 8 prateleiras; 
1 expositor de parede, metálico, 
de 2 módulos totalizando 6 
prateleiras; 1 expositor de parede, 
metálico, de 2 módulos 
totalizando 10 prateleiras; 1 
expositor de parede, metálico, de 
5 módulos totalizando 25 
prateleiras; 1 expositor de parede, 
metálico, com 5 prateleiras; 1 
expositor de parede, metálico, de 
3 módulos totalizando 6 
prateleiras; 2 expositores de 
parede, metálicos, com 3 
prateleiras; 3 expositores em 
grade metálica - CxL 122x82cm; 3 
expositores metálicos para 
pendurados; 2 estantes em 
madeira com 4 prateleiras. 
 

MIRA 
Rua Machado 

dos Santos, 
n.º 25 

 
 

 
 

 
 

 

€ 6.650,00 
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3 

 
 

Pequenos electrodomésticos, 
Grelhas de 2 bicos simples a gás, 
Secadores de cabelo, Ferro de 
engomar, Varinhas mágicas, 
Liquidificadores, Compressor, 
Televisores (avariados), 
prateleiras. 
Conjunto composto por 1 
expositor de parede, metálico, de 
2 módulos totalizando 8 
prateleiras; 2 estantes em plástico 
com 5 prateleiras; 1 armário em 
plástico com 2 portas; 1 estante 
metálica de arquivo de 2 módulos 
totalizando 8 prateleiras; 1 
expositor de parede, metálico, 
com 3 prateleiras; 1 estante 
metálica de arquivo de 5 módulos 
totalizando 15 prateleiras; 2 
estantes metálicas de arquivo 
com 4 prateleiras; 1 vitrina com 
duas portas de correr; 1 banco 
alto com assento revestido a napa 
de cor preta; 1 escadote com 2 
degraus; 1 expositor metálico 
para pendurados; 1 estante em 
madeira com 6 prateleiras; 
mobiliário e equipamentos de 
apoio - bancadas e estruturas 
para arrumação, ferramentas; 
equipamentos para 
peças/reciclar. 
Conjunto composto por kit de 
soldadura e corte - maçarico, 
monoredutores com válvula e 
carro de transporte para duas 
botijas, 1 compressor de ar 
portátil da marca "ABAC" volume 
"24L"; 1 carro porta cargas; 1 
escadote com 5 degraus. 
Todo o material de assistência 
técnica. 
 
 

MIRA 
Rua Machado 

dos Santos, 
n.º 25 

 
 

 
 

 

€ 6.600,00 

4 

 

 
Frigorificos, Fogões, Televisores, 
Arcas congeladores, Material 
electrico de iluminação, 
Aquecedores a óleo, Máquina 
lavar roupa, Máquina de secar 
roupa 
 
 

MIRA 
Rua Machado 

dos Santos, 
n.º 25 

 

 
 

€ 6.000,00 

5 

 
 

Material de escritório. 
Conjunto composto por 1 
secretária em madeira prensada - 
CxL 160x73cm; 1 mesa para 
computador em maadeira 
prensada - CxL 109x73cm - com 1 
prateleira de correr e arrumo para 
torre de computador; 1 estante 
em mdeira prensada com 
divisórias e rodas; 3 estantes em 
plástico com 5 prateleiras; um 
bloco de 5 gavetas em madeira;  
 

MIRA 
Rua Machado 

dos Santos, 
n.º 25 

 
 

 

€ 225,00 
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Cont.  

 

2 cadeiras giratórias com rodas, 
apoios para braços, assentos e 
encostos revestidos a napa de cor 
preta (1 das quais em mau 
estado). 
Conjunto composto por 1 
computador (CPU) torre da marca 
"HP" modelo "PRO 3500 SERIES 
MT"; 1 monitor da marca "HP" 
modelo "2011x"; 1 teclado; 1 rato 
da marca "HP"; 1 UPS da marca 
"NGS" modelo "FORTRESS 900"; 1 
multifunções da marca "HP" 
modelo "OFFICEJET PRO 8600 
PLUS"; 1 impressora de talões da 
marca "ORIENT"; 1 gaveta de 
valores; 1 telefone fixo da marca 
"LG". 
Conjunto composto por 1 
computador portátil da marca 
"TOSHIBA" modelo "SATELLITE 
PRO C50D-A-145"; 1 rato; 1 
impressora da marca "HP" modelo 
"LASERJET PRO M15w". 
 

MIRA 
Rua Machado 

dos Santos, 
n.º 25 

 

 
 

 
 

 
 

€ 225,00 

TOTAL € 31.475,00 
 

Condições de Pagamento 
 Valor de adjudiciação (para a Massa Insolvente) 
 23% sobre o valor da adjudicação (IVA), através de cheque emitido à ordem do IGCP, EPE (sem data) 
 10% do valor da adjudicação acrescido de IVA à taxa legal (para a VAMGO - Gestão de Ativos e 

Comércio, SA, a título de comissão de venda). 
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LISTAGEM DE VEÍCULOS 
 

 
 

 

Insolvência: Fernanda dos Santos Gomes Teixeira, Lda 

Processo: 5931/19.1T8CBR - Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Juízo de 
Comércio de Coimbra - Juiz 3 

 

Lote Descrição Localização Fotos Valor Base 

6 

Um veículo ligeiro de 
mercadorias da marca 
"PEUGEOT", modelo "Y", 
variante "YATMF*", versão 
"YATMFB/EY", denominação 
comercial "BOXER", matrícula 
"01-NG-65 " data da matrícula 
"09/2012", a gasóleo, 
cilindrada "2.198cm³", 
potência "96kW", indicando 
"108.370km", lotação "3". 

MIRA 
Rua Machado 

dos Santos, 
n.º 25 

 

€ 6.500,00 

7 

Um veículo ligeiro de 
mercadorias da marca 
"HYUNDAI", modelo "GB-1", 
denominação comercial "i20", 
matrícula "99-SQ-22", data da 
matrícula "03/2017", a 
gasóleo, cilindrada 
"1.120cm³", potência "55kW", 
indicando "43.817km", 
lotação "2". 

MIRA 
Rua Machado 

dos Santos, 
n.º 25 

 

€ 8.000,00 

TOTAL € 14.500,00 
 

Informação Adicional 
Quanto ao Lote nº 7, a proposta fica condicionada pela aceitação da locadora. 
 

Condições de Pagamento 
 Valor de adjudiciação (para a Massa Insolvente) 
 23% sobre o valor da adjudicação (IVA), através de cheque emitido à ordem do IGCP, EPE 

(sem data) 
 10% do valor da adjudicação acrescido de IVA à taxa legal (para a VAMGO - Gestão de Ativos 

e Comércio, SA, a título de comissão de venda). 
 65,00€, por cada viatura, para o respectivo registo na Conservatória do Registo Automóvel 

 

 

 


