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Descrição dos bens Valor 

1 Dispensador de vinho a copo refrigerada com capacidade para 8 garrafas, 20 cadeiras 
em madeira, 1 banco de bar alto, 1 mesa de madeira 70 x 70 cm, 1 mesa com tampo em 
madeira e pés metálicos 70 x 70,20 cadeiras de esplanada em madeira e pés de metal 
“SUPER BOCK”, 4 bancos de bar altos em madeira de cor preto, 2 mesas baixas de 
madeira de cor preta 55 x 50, 8 mesas de madeira com, pé metálico 60 x 60, 3 cadeiras 
brancas “DESIGN”, 12 almofadas assento de cadeiras novas, 1 vitrine de vidro para 
display de comida com 120 cm, 3 bancos em pele com pé metálico 270 c 985 x 290,3 
bancos altos de bar em madeira pretos, 1 mesa de restaurante com tampo em madeira e 
pé metálico “DESIGN” 70 x 70,2 mesas de apoio, 1 móvel para sistema de som e 
informática, 1 cadeira de realizador, 7 bancos tipo “PUFF” em pele, 6 mesas de madeiras 
baixas 50 x 50, 11 bancos altos de bar pele e madeira, 4 cadeiras altas de pele e madeira, 
23 almofadas cores e tamanhos variados para decoração, 1 móvel de apoio em madeira 
(copos e garrafas) 114 x 98, 16 bancos tipo “PUFF” em pele, 2 bancos em pele sem 
pernas, 1 sofá de 3 lugares preto, 3 mesas de madeiras baixas 150 x 40, 4 mesas de 
madeiras baixas 50 x 50, 4 mesas de madeira branca 55 x 55, 1 sistema de gravação de 
imagem com ligação a rede e 4 camaras, 4 colunas de som, 12 suportes de parede para 
colunas e 1 maquina de gelar copos 

€ 2.500,00 
Acresce IVA 
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Processo: 2019 - 0197 / EQUIPAMENTO Pª. CAFÉ/BAR 

 
Localização: São Pedro Rates 

 


