
 

Inicia no dia 03 de Outubro de 2019 às 09h00 

Encerra no dia 21 de Outubro de 2019, às 16h00 

Consultar condições de venda 
Insolvência de: 

FCC Car – Indústria de Carroçarias e Reboques, Lda  
PROC. nº 2140/19.3T8STS | COMARCA DO PORTO | JUÍZO DE COMÉRCIO DE SANTO TIRSO – JUIZ 6 

MAIA 

EQUIPAMENTOS, 

MÁQUINAS E MOB. DE 

ESCRITÓRIO 

Moreira da Maia 

 

 

 

 

 

 
  

+ (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 licitantes poderão ser avisados, por e-mail, caso surja uma licitação que supere a sua. 
6) Se o valor licitado for o mais elevado, mas inferior ao valor da venda, o licitante será oportunamente contatado, 

a fim de lhe ser comunicado a decisão sobre a adjudicação. 
7) Com a adjudicação, o adjudicatário pagará: 

a) O valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor à ordem de “Massa Insolvente FCC Car – Indústria 
de Carroçarias e Reboques, Lda; 

b) 10% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à ordem de “Vias & Rumos, Lda”, referente 
aos serviços prestados na promoção e venda do bem. 

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. 

8) 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 de visita: Por marcação prévia 
 

Registar-se em: https://www.viaserumos.pt/pt/registar: 
 
Ref. LE1.040.0719 
 

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

https://www.viaserumos.pt/pt/registar
https://www.viaserumos.pt/pt/registar
mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
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Lote nº 1 
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E MOBILIÁRIO 

DE ESCRITÓRIO 
Maia 

Descrição: 
Lote constituído por 28 verbas: Duas secretárias retangulares em chapa, 1 secretária redonda, 1 sofá, 1 armário em chapa de 2 
portas, 1 armário pequeno, 1 impressora marca Epson, 1 portátil marca Acer, 3 cadeiras, 1 buster marca Start Booster 18060013, 
5 rebarbadoras em estado obsoleto.  Um aparelho de soldar marca Praxair semiautomática.  Um aparelho de soldar marca CEM.  
Três quadros elétricos móveis, 1 carrinho de óleo.  Uma máquina de cravar tubos, marca Balflex P.20.  Uma máquina de cortar 
tubos.  Um conjunto de material composto por cavaletes, bancas, tubos, ferramentas de apoio e sucata no interior do armazém.  
Uma máquina de lavar à pressão marca Kargher.  Um maçarico de corte a oxigénio/gás.  Duas rebarbadoras, marca Dewalt.  Um 
serrote de fita marca IMAK.  Uma máquina de furar de coluna marca EF1 Tipo FA1 nº 2 Série 8001.  Uma máquina de furar de 
coluna marca SIEG modelo ZN5032 A.  Um serrote de fita marca FABRIS. Uma máquina de soldar semiautomática marca Arcofil 
200.  Uma grua de camião marca Meiller.  Um compressor de 2 cabeças de 500l, marca CIATA.  Um lote de sucata no exterior do 
armazém.  Uma máquina de soldar semiautomática, marca Electrex, modelo Mig 355M.  Um aparelho de soldar, marca CEA.  
Uma máquina de soldar semiautomática, marca CEM-CEMONT.  Um macaco hidráulico de chão.  Uma lixadeira, marca Dewalt.  
Uma rebarbadora marca Boch.  Um torno de 1 cabeça marca Abate H-240.  Uma máquina de furar de coluna marca Ibarmia SX-
32.  Um serrote de fita marca FABRIS.  Veículo automóvel, ligeiro de mercadorias, marca Renault Trafic, de 1998, com 2499 de 
cilindrada, de cor castanho e outras, com 2 lugares, a gasóleo de matrícula 59-82-MC. Encontra-se desmontada e em estado 
sucata. 

  

Localização: 
Rua Fernando Marques Dias, 8 
Moreira da Maia, 
4470-391 MAIA 

 

  

  

  

  

  

 

 

Valor Base: Valor mínimo: 

10.850,00€ 9.222,50€ 

(dez mil oitocentos e cinquenta euros) (nove mil duzentos e vinte dois euros e cinquenta cêntimos) 

GPS: 41.259167, -8.644722 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
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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

