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INSOLVÊNCIA DE: REGISBEIRAS – EQUIP. E SERV. INFORMÁTICOS, LDA.
Processo de Insolvência N.º 293/14.6T8CBR
Comarca de Coimbra – Instância Central – Secção de Comércio – J3

Relação de Bens
- Seis computadores da marca Regis, com monitor, teclado e ratos, um computador da marca
Asus com monitor, teclado e rato, um computador da marca Fujitsu Siemens, com monitor,
teclado e rato, um servidor da marca Fujitsu Siemens.
- Uma fotocopiadora da marca Konica 1212, avariada, uma multifunções da marca Kyocera
KM-2050.
- Duas estantes metálicas de quatro módulos, uma estante em madeira com uma prateleira e
duas portas de correr, três estantes em madeira com uma prateleira e sem portas, três estantes
em madeira com três prateleiras e portas de correr.
- Catorze secretárias e doze cadeiras.
- Dois monitores tácteis de quinze polegadas, um monitor táctil de dezassete polegadas, duas
impressoras a laser da marca Kirocera FS-1041, uma UPS da marca Phasac 800VA, uma
impressora térmica de talões PTK, três monitores da marca Samtron com teclados e ratos, um
monitor de trabalho de quinze polegadas.
- Duas bancadas de trabalho, um compressor da marca ROHS, um aspirador da marca Ufesa,
um bastidor da marca D-Link DFE 916X.
- Duas estantes metálicas sendo uma com dois e outra com quatro módulos, duas estantes em
madeira com uma prateleira e duas portas de correr, uma estante em madeira com uma
prateleira.
- Uma mesa redonda com tampo em vidro e três cadeiras, seis armários metálicos com três
prateleiras cada.
- Vinte e nove toners variados, treze tinteiros variados e sete fitas, um lote de acessórios
usados para computadores.
- Viatura comercial da marca Renault, modelo Kangoo, do ano de 2012, com a matrícula 93-79UL.
- Viatura comercial da marca Renault, modelo Clio, do ano de 2012, com a matrícula 93-39-UL.
- Viatura comercial da marca Renault, modelo Clio, do ano de 2012, com a matrícula 93-59-UL.

Valor total de bens: € 5.190,00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Centro Comercial Cristal, Loja 19, Rua António Correia de Carvalho, 88. – 4400-023 V.N. Gaia
Telefone/ Fax: 220932235 / Telemóvel: 916302038 - 4elemento@gmail.com - www.4elemento.pt
NIPC nº 507858905 Soc. por quotas € 70000,00 C.R.C. V.N. Gaia com a matríc.507858905
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

