
 

 

Inicia no dia 03 de Fevereiro de 2020 às 09h00 

Encerra no dia 17 de Fevereiro de 2020 às 15h00 
Consultar condições de venda 

Insolvência de: 

Euromatel – Material Elétrico, Lda 
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AVELEDA 

VILA DO CONDE 

LIGEIROS MERCADORIAS 

MÁQUINAS 

EQUIPAMENTOS E 

MOBILIÁRIO DIVERSO 

 

 

Localização: 
Rua do Bairro, nº 325 

Zona Industrial de Aveleda 

4485-010 AVELEDA 

 

Distrito: Porto 

Concelho: Vila do Conde 

Freguesia: Aveleda 

 
 

GPS: Latitude: 41.25706 

GPS: Longitude: -8.69401  

 

 
 

  

+ (351) 244 828 092 geral@viaserumos.pt www.viaserumos.pt 

 

Visitas por marcação prévia  
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CONDIÇÕES DA VENDA 

 

1) Para participar no leilão eletrónico os licitantes deverão proceder ao registo no site de Vias & Rumos, onde 
deve constar todos os elementos de identificação e contatos. 

2) Sempre que solicitado é obrigatório o pagamento de uma caução. 
3) Os bens são vendidos no estado físico e jurídico em que se encontram. 
4) Nos últimos 5 minutos do leilão, as novas licitações reiniciam a contagem decrescente em 5 minutos. Como 

exemplo, se um leilão está agendado para encerrar às 12h e surge uma licitação às 11:58, o leilão prolonga-
se, automaticamente, por mais 5 minutos, terminando às 12:03 e assim sucessivamente e só termina quando 
mais nenhuma licitação é apresentada dentro do tempo restante. 

5) Os lances mínimos de licitação são de: 
a. 20,00€ para lotes/verbas de valor de venda igual ou inferior a 500,00€; 
b. 50,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 501,00€ a 5.000,00€; 
c. 100,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 5.001,00€ a 10.000,00€; 
d. 500,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 10.001,00€ a 50.000,00€; 
e. 1.000,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 50.001,00€ a 100.000,00€; 
f. 5.000,00€ para lotes/verbas de valor de venda de 100.001,00€ a 500.000,00€; 
g. 10.000,00€ para lotes/verbas de valor de venda superior a 500.001,00€ 

6) Com a adjudicação, o adjudicatário pagará: 
a. O valor da venda dos bens móveis e veículos é acrescido de IVA à taxa legal em vigor à ordem de 

“Massa Insolvente de Euromatel – Material Elétrico, Lda”; 
b. 10% do valor da venda dos bens, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à ordem de “Vias & Rumos, 

Lda”, referente aos serviços prestados na promoção e venda dos bens. 
c. Se por motivos alheios à Vias & Rumos, Lda, a venda for considerada sem efeito, por quem de direito, 

as quantias recebidas serão devolvidas em singelo. 
7) O não pagamento do preço, ou desistência poderá ter as seguintes implicações: 

a. A venda ser considerada sem efeito; 
b. Não poder concorrer a nova venda; 
c. Responder criminal e ou civilmente pelos danos ou prejuízos causados; 
d. Não reaver a caução. 

 

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 
Os seus dados pessoais são apenas utilizados com vista à realização de marketing de produtos e serviços 
comercializados por Vias & Rumos, Lda. 
Os seus dados pessoais não são transmitidos a outros nem são utilizados para fins diferentes daqueles para que 
nos deu o consentimento. 
O titular de dados pode retirar o seu consentimento a qualquer momento. 

INFORMAÇÕES: 

 
Dia/hora da visita: Pedido de marcação prévia 
 
Registar-se em: https://www.viaserumos.pt/pt/registar: 
 
Ref. LE1.060.1019 

CONTACTOS:   (+351) 244 828 092        geral@viaserumos.pt         www.viaserumos.pt 

 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
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VERBA 1 e 6  MOBILIÁRIO DIVERSO 

Um armário em chapa com 2 portas, 1 armário 
em madeira com 2 portas, 1 secretária em 
madeira retangular, 1 computador marca HP,  
1 monitor marca AROS, 3 cadeiras de cor 
preta com rodízios e em tecido, 1 secretária 
em madeira em forma e em L, 1 computador 
marca DI, 1 monitor marca HP, 1 aquecedor 
marca FLAMA, 1 armário pequeno em 
madeira, 2 armários em chapa com 2 portas, 
1 mesa pequena em madeira, 1 secretária em 
madeira e em L, 1 monitor marca HP, 1 
computador marca COOLER MASTER. 
Um sistema de alarme de intrusão, marca 
SEGURITAS. 
Seis máquinas de ar condicionado e 
respetivos espalhadores de várias marcas. 
Gabinete informático constituído por um 
bastidor com 2 UPS, 1 servidor, marca 
ASUS, 1 servidor, marca HP, 1 monitor, 
marca HP, 1 UPS, marca SANTINELP 
POWER GREEN 10 KVA, 1 NAS, marca 
QNAP, 1 impressora multifunções, marca 
HP, 1 impressora, marca SAMSUNG, 1 
impressora, marca HP LASERJET 400, 1 
impressora marca HP LASER JET 2015, 1 
impressora marca SAMSUNG.  

   
Valor base: Valor mínimo: 

3.500,00€ 2.975,00€ 

(três mil e quinhentos euros) (dois mil novecentos e setenta cinco euros) 
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VERBA 2 a 5, 7 e 8  MÁQ. E EQUIP. ELÉTRICOS 

Um transformador a óleo, marca IMEFY 50/15 nº série 134371 DMA, ano fabrico 2017 ue548. Um transformador a 
óleo, marca IMEFY 50/30 nº série 133536,, ano fabrico 2017 ue548. Um transformador a óleo, marca IMEFY 400/15 
nº série 133510,, ano fabrico 2017 ue548. Um transformador seco, marca IMEFY 630/15 nº série 141064, ano fabrico 
2019 ue548. Uma cabine em inox para posto de transformação com 2,75 x 2,20 x 2,15 mt. Um porta paletes curto, 
marca JUNGHEINRICH. Um porta paletes longo, marca EMPIGEST. Dois escadotes em alumínio, 1 escadote em 
ferro, 1 armário com portas em vidro. Uma máquina de furar de coluna, marca FLAMINGO. Um soprador, marca 
RYOBI. Duas chaves dimétricas, marca DINABETA. Uma prensa de cravar terminais sem marca visivel de 20 
toneladas. Uma máquina de soldar, marca UTEC, modelo Meoinig 240. Um gerador, marca HONDA, modelo 5.5. 
Uma máquina de lavar à pressão, marca EINHELL, modelo NHR130. Um compressor, marca EURO 2200. Uma 
máquina de corte de disco, marca MAKTEC, 355MM itt 240. Um esmeril sem marca visivel. Uma máquina de furar, 
marca ELU, modelo BH45EK. Uma banca de trabalho em ferro com 3 tornos, 1 banca em ferro com macaco hidráulico, 
3 estantes pequenas em ferro, 2 arquivadores em chapa com 4 gavetas cada, 2 estantes com caixas suc, 2 armários 
em chapa com 2 portas cada, 1 caixa em madeira, diversa ferramenta e acessórios. Uma máquina de furar, marca 
MAKITA. Uma máquina de pintar elétrica, marca BLACK E DECKER. Uma rebarbadora, marca BLACK E DECKER. 
Dois secadores elétricos, marca STEINEL. Uma máquina de furar, marca HILTI TE 6-C. Uma mini rebarbadora, marca 
BOSCH. Dois UPS para teste, marca ASUS, 1 cadeira com rodízios de cor preta, 2 computadores, marca HP, 1 
servidor, marca ASUS, 1 cadeira  de cor azul com rodízios, 1 secretária em L, 1 carro de ferramentas vazio, marca 
STANLEY,  1 armário com portas de vidro com diversos acessórios, 1 verificador de sequência de fases, 1 
osciloscópio, marca FLUKE 124, 1 pinça amperimétrica, 1 fonte de alimentação variável DC, 1 carro de ferramentas 
com acessórios, 1 verificador eletrónico de baterias, marca HIOKI, 1 termoigometro, 2 voltimetros, marca FLUKE111 
FLUKE11, 1 banca de trabalho com candeeiro e ferramentaria, 1 armário em chapa com 2 portas, 1 analisador de 
redes, marca enviromental, 2 UPS, marca ASUS e RIDELLO, 1 banca de ensaios, marca QTUM, 1 quadro de tensão 
variável trifásica, marca QTUT,  1 quadro de comando de cargas, 1 fax marca CANON, 1 máquina de cintar, 1 armário 
em chapa com porta de correr, 1 computador, marca HP, 2 scanner, marca EPSON, 1 impressora, marca SAMSUNG, 
1 armário em chapa com porta e vidro, 1 armário de cargas restiveis. Sete suportes AS para transformadores, modelo 
EDA. Cabos elétricos diversos, UPS, marca RIELLO, baterias, fichas elétricas, fusíveis de alta tensão, filtros para 
geradores, quadros elétricos, armações, seccionadores de alta tensão, Kits de reparação de UPS, bastidores, tubos 
de exaustão, filtros para geradores, placas eletrónicas para assistências de UPS e diversos acessórios. 20 mt de 
estantaria F. RAMADA com 5 mt de altura. 

   
Valor base: Valor mínimo: 

40.200,00€ 34.170,00€ 

(quarenta mil e duzentos euros) (trinta quatro mil cento e setenta euros) 
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VERBA 9  EMPILHADOR 

Marca: Caterpillar 

 

Modelo: STET30 

Nº Série: 7bn11067 

Combustível: GASÓLEO 

Lugares: 1 

Matrícula: 49-62-JB 

Data 1º Registo: 1998 

Com 1873 f  

Obs:  

 

   
Valor base: Valor mínimo: 

6.000,00€ 5.100,00€ 

(seis mil euros) (cinco mil e cem euros) 
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VERBA 10  LIGEIRO DE MERCADORIAS 

Marca: CITROEN 

 

Modelo: BERLINGO 

Cilindrada: 1.560 

Combustível: GASÓLEO 

Lugares: 3 

Matrícula: 43-UQ-12 

Data 1º Registo: 2018 

Km: 74.209 

Obs:  

 

   
Valor base: Valor mínimo: 

12.000,00€ 10.200,00€ 

(doze mil euros) (dez mil e duzentos euros) 
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VERBA 11  LIGEIRO DE MERCADORIAS 

Marca: CITROEN 

 

Modelo: BERLINGO 

Cilindrada: 1.560 

Combustível: GASÓLEO 

Lugares: 2 

Matrícula: 37-HF-83 

Data 1º Registo: 2009 

Km: 399.505 

Obs:  

 

   
Valor base: Valor mínimo: 

3.500,00€ 2.975,00€ 

(três mil e quinhentos euros) (dois mil novecentos e setenta cinco euros) 
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Registe-se:  Informações através Contacte-nos: Siga-nos:  

 
www.viaserumos.pt geral@viaserumos.pt + (351) 244 828 092 f @viaserumos 

http://www.viaserumos.pt/
mailto:geral@viaserumos.pt
tel:+351%20244%20828%20092
http://www.facebook.com/viaserumos
https://www.viaserumos.pt/pt/contacts

