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Insolvência de “PORTAL DA VILA – VINHOS E EVENTOS, CRL”
Processo N.º 883/13.4 TBALR
Secção Única do Tribunal Judicial de Almeirim

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS
VERBA ÚNICA
Duas estantes em inox, uma câmara frigorífica em inox, um frigorífico de duas
portas da marca Frigon, uma arca frigorífica horizontal para congelação; Duas
bancas com pio em inox, torneira extensível e fixa, dois armários em inox com
duas portas, três bancas em inox; uma máquina de lavar louça industrial da
marca Krupps; três bancas em inox com pio e torneira fixa, com portas de correr,
e uma bancada em inox com três portas; um lava mãos em inox, um armário em
inox com duas portas de correr; quatro bancas em inox, sendo uma com quatro
gavetas e duas portas de correr, uma com quatro gavetas e dois com duas
portas de correr; um balcão frigorífico com duas portas da marca Frigotel e
respectivos motores; uma estufa com armação em inox e tampo em vidro, um
robot Coupe LL 50 Disotel, uma impressora de talões; um forno eléctrico da
marca Toinox, Disotel com a respectiva mesa de apoio em inox; um fogão
industrial com seis bicos a gás e forno da marca Bertos; uma fritadeira industrial
eléctrica com dois pios da marca Bertos com a respectiva mesa de apoio em
inox; um fogão industrial a gás com um bico da marca Meireles; uma grelha
industrial a carvão em inox da marca Grelha; uma ote campânula com nove
filtros, tudo em inox e com sistema de exaustão; uma varinha mágica industrial,
dois baldes de lixo com pedal em inox, dois porta papéis industriais para as
mãos da marca Torke; um lote de louça diversa, copos de diversos tamanhos,
talheres, travessas em inox e em louça, diversas panelas e tachos em alumínio,
diversas toalhas de mesa em tecido; um louceiro em madeira com seis portas e
três gavetas, uma vitrine expositora com frio da marca Scaiola; trinta e três
mesas em madeira, sendo dezoito de quatro lugares, três de seis lugares e doze
de dois lugares, oitenta e quatro cadeiras e vinte e quatro bancos de restaurante
em madeira, três bancos de correr em madeira; um computador com registadora,
impressora e três terminais portáteis da marca Bleep, um carrinho com rodas em
inox, uma televisão a cores, uma máquina de aspirar fumos da marca Renovar;
cinco bancadas em inox, sendo uma com pio e torneira, um expositor
electrificado da marca Disotel; uma máquina de fazer gelo da marca Utilitejo,
uma máquina de lavar chávenas da marca Krupps, uma tostadeira eléctrica da
marca Bertos e um computador com impressora e talão de facturas.
Uma viatura pesada de mercadorias da marca Mercedes, modelo 1114, com a
matrícula 94-21-SX, do ano de 1986, com contentor em alumínio.
VALOR BASE DE BENS ……...………………….……………………… € 5.950,00
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