
 

Inicia no dia 29 de Novembro de 2019 às 09h00 

Encerra no dia 12 de Dezembro de 2019 às 15h00 

Consultar condições de venda 
Insolvência de: 

Telfone – Representação de Equipamentos de Telecomunicações, Lda 
PROC. Nº 7435/19.3T8VNG | COMARCA DO PORTO | JUÍZO DE COMÉRCIO DE VILA NOVA DE GAIA | J6 
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+ (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) Os licitantes poderão ser avisados, por e-mail, caso surja uma licitação que supere a sua. 
7) 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. 
8) Com a adjudicação, o adjudicatário pagará: 

a. O valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor (exceto ligeiro de passageiros) à ordem 
de “Massa Insolvente Telfone – Representação de Equipamentos de Telecomunicações, 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. 

9) 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. LE1.064.1119 
 
 

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

http://viaserumos.pt/pt/home
https://www.viaserumos.pt/pt/registar
mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
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VERBA 1  LIGEIRO MERCADORIAS 

  

  

Marca: RENAULT Modelo: CLIO 

Categoria: Ligeiro Tipo: Mercadorias 

Cilindrada: 1461 Combustível: Gasóleo 

Matrícula: 21-JJ-55 Lugares: 2 

Data 1º Registo: 2010 Km:  

 

Obs:  

   
Valor base: Valor mínimo: 

3.000,00€ 2.550,00€ 

(três mil euros) (dois mil quinhentos e cinquenta euros) 

 

Localização:  

 

Rua da Lapa, nº 59 

Código Postal: 4050-332 PORTO 

 

Distrito: Porto 

Concelho: Porto 

Freguesia: Porto 

 

GPS: Latitude: 41.156389 

GPS: Longitude: -8.613056 

 

Visitas por marcação prévia. 

 
  

GPS: 41.156389, -8.613056 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
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VERBA 2  LIGEIRO MERCADORIAS 

  

  

Marca: RENAULT Modelo: CLIO 

Categoria: Ligeiro Tipo: Mercadorias 

Cilindrada: 1461 Combustível: Gasóleo 

Matrícula: 20-JJ-76 Lugares: 2 

Data 1º Registo: 2010 Km: 251.919 

 

Obs:  

   
Valor base: Valor mínimo: 

3.000,00€ 2.550,00€ 

(três mil euros) (dois mil quinhentos e cinquenta euros) 

 

Localização:  

 

Rua da Lapa, nº 59 

Código Postal: 4050-332 PORTO 

 

Distrito: Porto 

Concelho: Porto 

Freguesia: Porto 

 

GPS: Latitude: 41.156389 

GPS: Longitude: -8.613056 

 

Visitas por marcação prévia. 

  

GPS: 41.156389, -8.613056 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
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VERBA 9 a 19 EQUIP. TELECOMUNICAÇÕES E MOB. DIV. 

Dois sofás em pele de cor preto, 1 balcão de atendimento, 1 computador marca MAX,  1 monitor marca ASUS, 1 central telefónica, 
1 módulo de gavetas, 1 cadeira com rodízios de cor azul, 1 armário em madeira com 2 portas, 1 armário em madeira de 4 portas, 
1 monitor marca SAMSUNG, 1 multifunções marca RICOH, modelo Aticio Mp 171SPF, 1 conjunto de telefones avariados. 
Uma mesa em madeira, 4 cadeiras em tecido de cor azul, 1 quadro para escrever, 1 aquecedor, 1 mesa de cor preta em madeira, 
1 telefone de alta voz, 1 mesa de apoio com rodízios, 1 armário com baterias de apoio a rede telefónica, 1 bloco de gavetas, 1 
quadro expositor, 1 carrinho de enfiamento de cabo, 2 bobines de cabo UTP marca BRAND-ROX, 4 bobines de fibra. 
Um certificador marca IPC TESTER, 1 máquina fotográfica marca CANON A480, 1 aparelho de testes marca FLUKE,  1 mala de 
ferramentas, 2 máquinas de etiquetagem marca BROTHER, 1 máquina de furar marca BOCH, 2 aparafusadoras marca DEWALT,  
2 kits marca HILDI  composto por 2 martelos, 2 aparafusadoras, 2 rebarbadoras, 1 máquina de furar. 
Catorze metros de estantes indexion, 1 lote de caixa suc, 1 lote de caixas em chapa, 1 escadote em alumínio, 1 armário 800/800, 
1 armário 600x600, 1 carrinho de rodas, 1 repartidor, painéis para bastidores cat 6, painéis passa fios, conetores, adaptadores, 
parafusos, bandejas de fibra, fichas, tomadas, prateleiras de fibra, patch card, walkie talkil, prateleiras desmontadas, telefones,, 
32 caixa15s de cabo utp, 3 bobines de cabo, cabo elétrico, pilhas, lâmpadas, cabo tc 4, alicates para microfichas, material televoz, 
telefone sem fios, 1 monitor marca LG, 1 aquecedor marca DELBA. 
Três vitrines em vidro com telefones, aparelho de teste, bandejas de fibra, 1 estante indexion, acessório para calha técnica. 
Uma secretária, 1 computador marca MAX, 2 monitores marca ASUS, 1 central telefónica, 1 cadeira com rodízios em tecido de 
cor  azul, 1 cadeira em tecido de cor azul, 1 bloco de gavetas, 1 multifunções marca RIOCH ATICIO MP 171SPF, 1 aparelhagem de 
som marca PHILIPS,  2 armários pequenos de 2 portas, 4 armários grandes de 2 portas. 
Uma mesa de reuniões em madeira, 8 cadeiras em tecido de cor azul, 1 cadeira com rodízios de cor azul, 1 vitrine em vidro, 2 
armários em madeira de 2 portas, 1 armário em madeira grande, 1 quadro  de escrever, 1 multifunções marca SAMSUNG, 1 
port´til marca TOSHIBA, 3 portáteis marca HP, 1 portátil marca ASUS, 1 portátil marca COMPAC, 1 mini portátil marca TOSHIBA, 
1 portátil mini marca ASUS, 1 estante em ferro e vidro, 1 armário em chapa, 1 micro-ondas marca BAIVOD, 1 disco marca ALASKA, 
1 cabide. 
Uma mesa em ferro com tampo em vidro, 4 cadeiras em tecido de cor cinzento, 1 cadeira em madeira, 1 armário com portas de 
correr (estore), 2 estantes em madeira, 1 aparelhagem marca SANYO, 1 multifunções marca HP, 1 monitor marca ASUS, 1 central 
telefónica, 1 secretária em madeira, 1 cadeira com rodízios em pele, 1 bloco de gavetas, 1 cabide. 
1 Armário em madeira, 1 estante em ferro e vidro, 8 metros de estantes indexion contendo calhas e centrais. 
Quatro armários em chapa, 2 cabides, 1 mesa pequena em vidro, 1 bloco de gavetas, 1 cadeira de cor azul com rodízios, 1 cadeira 
em pele de cor preta, 1 cadeira em tecido de cor azul, 1 escadote em alumínio, 3 armários em madeira, 6 secretárias, 11 cadeiras 
azuis com rodízios, 5 armários em madeira grandes, 1 vestiário com 9 gavetas, 16 metros de estantes indexion, 1 monitor marca 
ASUS, 1 monitor marca BENQ, 1 computador , 1 multifunções marca RICOH ATICIO MPC2050, 1 servidor marca SUPERMICR cabos, 
telefones, 1 compressor, 1 escadote, cabos, placas, calhas, tubagens, ferramentas, 1 máquina de fusão TYPE 71C. 
Um alarme de intrusão, 1 sistema de vídeo vigilência 4 aparelhos de ar condicionado, 1 conjunto de divisores em vidro e alumínio. 
 

Valor base: Valor mínimo: 

8.250,00€ 7.012,50€ 
(oito mil duzentos e cinquenta euros) (sete mil e doze euros e cinquenta cêntimos) 

 

 
  

 

Localização:  

Rua da Lapa, nº 59 

4050-332 PORTO 

 

 

  

  

  

  

 
 

GPS: 41.156389, -8.613056 

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

