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LISTAGEM DE BENS MÓVEIS 
 

 

 
 

 

Insolvência: Texbike - Texteis, Lda 

Processo: 7232/19.6T8VNF - Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de 
Comércio de Vila Nova de Famalicão- Juiz 1 

 

Lote Descrição Localização Fotos Valor Base 

1 

Uma máquina de costura 
automática de bainhas em 
aberto (mangas) da marca 
"PEGASUS", modelo 
"W600 PLUS", tipo 
"W664P-35B6", 
especificações "356 
Y1498", referência 
"FT540/RP110A/HG411A 
UT434". 

VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 
Rua do Lamas, 
217, Carreira 

 

 
 

€ 15.000,00 

2 

Uma máquina costura 
automática de bainhas da 
marca "KINGTEX", tipo 
"CTD9311", especificações 
"0356M", referência "UCP- 
B1/CV/UN1/TL1", série 
"2183590". 

VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 
Rua do Lamas, 
217, Carreira 

 

 
 

€ 15.000,00 

3 

2 Máquinas de costura 
corte e cose (2 agulhas - 4 
linhas) da marca "JUKI", 
modelo "MO 2400", tipo 
"MO-2414N"; 3 Máquinas 
de costura corte e cose (2 
agulhas - 4 linhas) da 
marca "KINGTEX", tipo 
"SH-6004", especificações 
"A43-M14"; Uma máquina 
de costura corte e cose (2 
agulhas - 4 linhas) da 
marca "YAMATO", tipo 
"AZ8000H", especificações 
"O4DF", referência "54"; 
Uma máquina de costura 
corte e cose (2 agulhas - 4 
linhas) da marca 
"YAMATO", tipo 
"AZ8015H", referência 
"54"; Uma máquina de 
costura corte e cose (2 
agulhas - 4 linhas) da 
marca "YAMATO", tipo 
"AZ8020H", especificações 
"Y6DF", referência "54";  
 
 

VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 
Rua do Lamas, 
217, Carreira 

 
 

 
 

 
 

 
 

€ 15.425,00 
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3 
Cont. 

 

Uma máquina de costura 
pregar botões da marca 
"JUKI", tipo "MB- 372", 
referência "672-N64798"; 
Uma máquina de costura 
ponto corrido da marca 
"FOMAX", tipo "KDD-5571-
7", série "4113200"; Uma 
máquina de costura ponto 
corrido da marca "JACK", 
tipo "JK- 8991D4-4SS", 
série "10130927"; Uma 
máquina de costura ponto 
corrido da marca "JUKI", 
tipo "DDL- 5550N-7", série 
"…WL67389"; 6 Máquinas 
de costura ponto corrido 
da marca "JUKI", tipo 
"DDL- 5550-4"; Uma 
máquina de cortar 
colaretes (3 lâminas); Uma 
máquina de cortar 
colaretes (3 lâminas); Uma 
máquina de costura corte 
e cose (1 agulha - 3 linhas) 
da marca "JUKI", modelo 
"MO 2400", tipo "MO-
2404", referência "0D4-
306"; 2 Máquinas de 
costura ponto corrido da 
marca "JUKI", tipo "DDL- 
8700-7", especificações 
"WB"; Uma máquina de 
costura ponto corrido da 
marca "JUKI", tipo "DDL- 
5550N-3", série 
"DDLZL36637"; Uma 
máquina de costura ponto 
corrido da marca 
"BROTHER", tipo "DB2-
B755-403A", 
especificações "MARK III", 
série "B8076379"; Uma 
máquina de costura pregar 
botões da marca 
"BROTHER", tipo "CB3-
B917-1", série 
"D8216491"; Uma 
máquina de costura casear 
da marca "JUKI", tipo 
"LBH-780", referência 
"781-N14697";  
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217, Carreira 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

€ 15.425,00 
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3 
Cont.  

 

Uma máquina de costura 
de recobrir com lâmina de 
aparar bainhas da marca 
"KINGTEX", tipo "CTL 6511-
0-56M", referência "/UCP-
1"; Uma máquina de 
costura de recobrir com 
lâmina de aparar bainhas 
da marca "SEWMAQ"; 
Uma máquina de costura 
de recobrir (bainhas) da 
marca "YAMATO", tipo "VC 
3611-048L-D", 
especificações "UT-A2", 
série "N28519"; 3 máquina 
de costura de recobrir 
(bainhas) da marca 
"KINGTEX", tipo "CT 6500-
0-56M", especificações 
"/UCP-1"; Uma máquina 
de costura de recobrir 
(bainhas) da marca 
"YAMATO", tipo "VC 2730-
156M", especificações 
"UT-A4/ST-A", série 
"N24059"; Uma máquina 
de costura de recobrir 
(bainhas) da marca 
"KINGTEX"; 9 Máquinas de 
costura corte e cose (2 
agulhas - 4 linhas) da 
marca "PEGASUS", tipo 
"MX 5214-M03", 
especificações "333-2X4"; 
2 Máquinas de costura 
corte e cose (2 agulhas - 4 
linhas) da marca 
"KINGTEX", tipo "UH 
9004", especificações 
"243-M14"; 2 Máquinas de 
costura corte e cose (2 
agulhas - 4 linhas) da 
marca "JUKI", tipo "MO-
3314E", especificações 
"BE6-40H";2 Máquinas de 
costura corte e cose (2 
agulhas - 4 linhas) da 
marca "JUKI", tipo "MO-
3314E", especificações 
"BE6-44H"; 2 máquina de 
costura corte e cose (2 
agulhas - 4 linhas) da 
marca "JUKI", tipo "MO-
6714S"; 
 

VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 
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3 
Cont. 

 

Uma máquina de costura 
corte e cose (2 agulhas - 4 
linhas) da marca 
"KINGTEX", tipo "UH 
8004", especificações 
"243-M14", série 
"802110051"; Uma 
máquina de costura ponto 
corrido da marca 
"MITSUBISHI", tipo "LS2-
1280", especificações 
"M1T", série "690035"; 
Uma máquina de costura 
ponto corrido da marca 
"SUNSTAR"; Uma máquina 
de costura de colaretes da 
marca "KINGTEX", tipo 
"FTG 6500-0-56M", série 
"302 0537"; Uma máquina 
de costura de colaretes da 
marca "PEGASUS", modelo 
"CW500N", tipo "CW 
562N-02GB", 
especificações "356", série 
"0244190"; Uma máquina 
de costura de colaretes da 
marca "SEWMAQ", modelo 
"SW500", tipo "SW-562-
02CBX 356", série 
"70804881"; Uma máquina 
de costura de colaretes da 
marca "KINGTEX", tipo "FT 
6503-0-56M", série "983 
2342", com alimentador 
colaretes tipo "TFS- 25A", 
série "82039"; Uma 
máquina de costura meter 
elástico da marca 
"RIMOLDI", tipo "263-34 
2DR 20\195-00", série 
"715140"; Um bobinador 
de fio (4 bobines) tipo 
"SFF-15"; Conjunto 
composto por uma mesa 
de passar retangular, um 
suspensor para ferro, um 
gerador de vapor da marca 
"VINKA" e três ferros; Uma 
máquina de costura ponto 
corrido da marca 
"SUNSTAR", tipo "KM-
250A-7S". NOTA: 
equipamento incompleto;  
 

VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 
Rua do Lamas, 
217, Carreira 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

€ 15.425,00 
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3 
Cont. 

 

Uma máquina de costura 
ponto corrido da marca 
"TYPICAL", tipo "GC 800 
MD3"; 1 máquina de 
costura ponto cadeia 
(corrente) da marca 
"KINGTEX"; Uma máquina 
de costura corte e cose (1 
agulha) com alimentador 
de elástico da marca 
"SINGER", tipo "831"; Uma 
máquina de costura corte 
e cose (1 agulha) com 
alimentador de elástico da 
marca "KINGTEX", tipo 
"SH-6084", especificações 
"A43- H14"; Uma máquina 
de costura corte e cose (1 
agulha) com alimentador 
de elástico da marca 
"VENUS", tipo "M1-2934"; 
Conjunto composto por 
mobiliário de apoio à 
fabricação - bancadas, 
cadeiras e bancos, carros 
gradeados; uma secretária 
com 3 gavetas; Uma 
balança industrial da 
marca "CABRAL", modelo 
"C70", alcance "500Kg", 
mínimo "4Kg", divisão 
"200g"; Um aspitador 
industrial da marca 
"PANDA" de três motores; 
Conjunto composto por 
três armários metálicos de 
quinze cacifos; um armário 
metálico de seis cacifos; 
um banco duplo de 
vestiário; Conjunto 
composto por uma mesa 
rectangular; uma bancada 
de cozinha com seis portas 
e quatro gavetas; nove 
cadeiras com assentos e 
encostos revestidos a 
napa; sete cadeiras com 
assento e encosto em 
plástico de cor azul; um 
frigorífico; um microondas 
da marca "FLAMA"; 
Conjunto composto por 
um compressor de ar de 
duas cabeças e depósito;  

VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 
Rua do Lamas, 
217, Carreira 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

€ 15.425,00 
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Cont. 

 

Um compressor de ar 
insonorizado da marca 
"ARPREX", tipo "NK40", 
série "1044", ano "2007", 
indicando "28914h", 
potência "7,5kW", pressão 
"8bar"; Conjunto 
composto por dois 
cadeirões de recepção; um 
armário de duas portas 
persiana; um armário de 
duas portas de correr em 
vidro; uma secretária cinza 
com seis gavetas; uma 
secretária de apoio; duas 
cadeiras giratórias com 
rodas; Conjunto composto 
por um computador (CPU) 
torre da marca "HP"; um 
monitor da marca "HP"; 
um teclado e rato da 
marca "HP"; uma 
multifunções da marca 
"HP" modelo "DESKJET 
3055A"; Uma destruidora 
de papel; uma balança 
digital; uma calculadora 
registadora; uma máquina 
de escrever da marca 
"BROTHER"; Conjunto 
composto por uma 
secretária cinza em forma 
de "L" com seis gavetas; 
uma mesa de reuniões 
cinza com tampo circular; 
um móvel de apoio com 
duas portas e rodas; um 
armário metálico de duas 
portas; um frigobar; 
quatro cadeiras com 
assentos e encostos 
revestidos a tecido; duas 
cadeiras giratórias com 
rodas; 

VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 
Rua do Lamas, 
217, Carreira 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

€ 15.425,00 

TOTAL €45.425,00 
 

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: Texbike - Texteis, Lda 

Processo: 7232/19.6T8VNF - Tribunal Judicial da Comarca de Braga - Juízo de Comércio 
de Vila Nova de Famalicão- Juiz 1 

 

Lote Descrição Localização Fotos Valor Base 

4 

Um veículo ligeiro de 
mercadorias da marca 
"MERCEDES-BENZ", 
modelo "906 KA 35", 
variante 
"LMMC1350N", versão 
"MEC2G5A3", 
denominação comercial 
"313 CDI", matrícula 
"53-LH-10", data da 
matrícula "01/2011", a 
gasóleo, cilindrada 
"2.143cm³", potência 
"95kW", indicando 
aproximadamente 
"140.000km", lotação 
"3". 

VILA NOVA DE 
FAMALICÃO 
Rua do Lamas, 
217, Carreira 

 

 
 

 
 

€ 9.000,00 

TOTAL € 9.000,00 
 

 

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). 
 65,00€, por cada viatura, para o respectivo registo na Conservatória do Registo Automóvel 

 

 

 


