
 

 

Inicia no dia 12 de Junho de 2020 às 09h00 

Encerra no dia 10 de Julho de 2020, a partir das 15h00 
Consultar condições de venda 

Insolvência de: 

Rolalgarve – Sociedade Comercial de Equipamentos e Acessórios, Lda 
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MOBILIÁRIO DE 
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+ (351) 244 828 092 geral@viaserumos.pt www.viaserumos.pt 
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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 1% do valor oferecido. 
6) Com a adjudicação, o adjudicatário pagará: 

a. O valor da venda dos bens acrescido de IVA à taxa legal em vigor à ordem de “Massa Insolvente de 
Rolalgarve – Sociedade Comercial de Equipamentos e Acessórios, 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 de visita: Pedido de marcação prévia. 
 
Registar-se em: https://www.viaserumos.pt/pt/registar: 
 
Ref. NPLE2.019.0220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 35  LIGEIRO DE MERCADORIAS 

  

  

Marca: TOYOTA Modelo: YARIS 1.4 D-4D 

Cilindrada: 1364 Combustível: Gasóleo 

Matrícula: 27-10-UN Lugares: 2 

Data 1º Registo: 2003 Km : desconhecido 
  

 

Obs:  

 

  
Valor base: Valor mínimo: 

637,50€ 541,88€ 

(seiscentos e trinta sete euros e cinquenta cêntimos) (quinhentos e quarenta um euros e oitenta oito cêntimos) 
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VERBA 36  LIGEIRO DE MERCADORIAS 

  

  

Marca: TOYOTA Modelo: HIACE 2.4 

Cilindrada: 2446 Combustível: gasóleo 

Matrícula: 85-35-RB Lugares: 3 

Data 1º Registo: 2001 Km : desconhecido 

  

 

 

 

 

 

Valor base: Valor mínimo: 

850,00€ 722,50€ 

(oitocentos e cinquenta euros) (setecentos e vinte dois euros e cinquenta cêntimos) 
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VERBA 37  LIGEIRO DE PASSAGEIROS 

  

  

Marca: TOYOTA Modelo: AVENSIS 

Cilindrada: 1587 Combustível: gasolina 

Matrícula: 17-02-JO Lugares: 5 

Data 1º Registo: 1998 Km : desconhecido 

  

 

 

Obs:  

 

 

 

Valor base: Valor mínimo: 

595,00€ 505,75€ 

(quinhentos e noventa cinco euros) (quinhentos e cinco euros e setenta cinco cêntimos) 
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VERBA 1 a 34 
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, 

ACESSÓRIOS E MOBILIÁRIO DIVERSO 

1 aspirador industrial, 1 movel de exposição com porta de vidro, 1 carro em ferro, 11 expositores metálicos, 

1 mesa de trabalho, 1 aparelho de soldar marca Rems Contact 2000, 1 serra circular marca Rems Turbo, 2 

pistolas de pintar, 1 maquina manual de sulfatar, 1 aparelho elétrico, correias de várias medidas, discos de 

corte de pedra e metal, 1 máquina de corte marca Perfect, 1 motor com ventoinha, peças de aspirador, 2 

níveis, 1 proteção de ouvidos, peças de apoio à construção. 

Estante Indexion, 1 armário metálico, 2 secretarias pequenas, 1 cadeira em pele com rodízio, 1 impressora 

marca Epson, 1 monitor marca LG,1  máquina de calcular marca Olivetti, 1 computador marca City Desk, 1 

secretária com tampo em madeira retangular, 1 mesa de apoio, 19 sacos de desperdício para limpeza. 

1 Motor Elétrico trifásico de 50cv 1500 rpm marca Elvem, 1 Máscara de proteção de soldar, 3 manómetros, 

2 bicos de aparelho de soldar, discos para corte,  4 expositores metálicos, 1 armário metálico, 1 máquina 

de polir marca Metabo, 1 aparelho de soldar marca Aviator, 1 máquina de furar marca AEG-PHE 16 RL –N, 

1 Bidão com desengordurante para lavar peças, de 25lt e 20 lt de óleo para veículos, 3 latas de massa 

para lavar mãos, 15 lt de anti congelante, 2 rolos de papel industrial, 5 pares de botas, 3 máscaras de 

proteção, luvas. 

1 Balcão de atendimento c/4 mt de cumprimento, 3 secretárias em madeira, 1 monitor LG, 1 computador 

marca City Desk, 1 sistema de colunas de som, 3 cadeiras em tecido com rodízios, 1 computador marca 

Fugitsu, 1 central telefónica marca yealink, 1 mini impressora marca Acom, 1 monitor marca LG, 2 

máquinas de calcular, 1 gaveta de caixa registadora, 1 fotocopiadora marca brother, 1 impressora marca 

Epson, 1 monitor marca LG, 1 computador marca Fugitsu, 1 impressora marca oki, 1 disco externo. 

1 expositor com ferramentas, chaves de bocas, alicates, limas, chaves de cruz, 1 expositor, 1 expositor 

com lubrificantes, pistola de massa, luvas, agulhetas, fitas, 1 expositor com mangueiras, rodas e 

acessórios de ar comprimido. 

5 mt de estantes metálicas com diversos rolamentos de marcas SKM, SNR, WHX, 1 estante metálica 

contendo caixas suc 305 unidades, com diversos vedantes, 1 expositor c/ 4 prateleiras com diversas colas, 

305 unidades de caixas suc c/ parafusos de diversas medidas e diâmetros, 7 mt de estantes metálicas com 

prateleiras em madeira, 88 caixas suc com diversas rodas para carrinhos de vários tamanhos, 4 jantes em 

ferro, 1 expositor com brocas de várias medidas, 2 armários metálicos c/ arringues. 

5 mt de estantes metálicas, 646 caixas suc contendo, parafusos de várias medidas, 1024 caixas suc com 

porcas e anilhas, 4 mt de estantes metálicas com passadores, 1 balcão de atendimento, 1 expositor 

metálico com discos e motores elétricos. 

1 conjunto de correias de várias marcas e medidas,30 mt de estantes metálicas,213 caixas suc com 

anilhas, parafusos, terminais, discos, rodas dentadas, ferramenta, electros, luvas, 2 armários vestiários de 

3 portas cada. 

1 secretária em madeira em forma de L, 1 armário em madeira de 2 portas, 1 armário com portas em vidro, 

1 armário metálico, 1 impressora marca OKI, 1 monitor marca LG, 1 computador marca fugitsu, 1 máquina 

de calcular marca lohos, 1 secretária retangular, 1 mesa de reuniões, 4 cadeiras forradas a pele, 2 cadeiras 

de tecido, 1 cadeira de rodizio, 1 servidor marca HP, 1 servidor marca HÁ-DSP, 1 computador marca 

Olidata, 1 monitor marca LG. 

1 torno mecânico marca EPPLE-MASCHIEN MD-300-900DIGI 245-1300 do ano de 2015. 

2 Máquinas de lavar a pressão marca cleanfix e Nilfisk –mc-7P, desmontadas e avariadas. 

17 mt de estantes metálicas, 1 balcão de atendimento, 1 mesa redonda, 1secretária retangular, diverso 

material usado. 

1 bancada em madeira, 1 escada em alumínio, 1 tapete de carregamento em inox, 32 mt de estantes 

metálicas, diverso material tubo em ferro, tubo roscado, 237 caixas suc, correntes, 3 computadores 

(obsoletos), 1 elevador em ferro, 1 escadote em alumínio, 25 sacos de desperdício para limpeza, motores 

elétricos desmontados, tubos em borracha, tubos hidronil, Molas, correias, 20 mt de estantes F. Ramada 

por 2 mt de altura, 4 expositores metálicos. 

1 máquina de cravar tubos. 
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1 porta paletes marca Promec de 2 toneladas. 

1 balança de pesos. 

1 bancada de corte de disco marca STAYER. 

1 serrote de fita marca Universal-Metallbandsge, modelo IK-175 Série 972933. 

1 compressor de 24lt marca Balma. 

1 bancada com esmeril e 2 motores elétricos. 

1 bancada com esmeril e 2 motores elétricos. 

1 aparelho de soldar 220R. 

1 compressor sem marca visível. 

1 macaco hidráulico. 

1 bancada com motor para alisar. 

3 bancas em ferro c/ tornos, 1 banca de trabalho em ferro, 2 estantes com ferramenta, 8 estantes em ferro 

com diverso material usado de apoio a manutenção, motores elétricos, 4 cadeiras, 1 escadote em alumínio. 

1 compressor de 50lt sem marca visível, 1 depósito de apoio a compressor em plástico. 

1 Garibaldi com estrutura metálica. 

1 prensa de tirar rolamentos marca Orlandi e Gozzi. 

1 Garibaldi Marca Rema SR de 1000kg com estrutura metálica. 

20 mt de estantes F. Ramada por 2,5 mt de altura, 2 estruturas em ferro para pendurar ferros,1 carro de 

transporte. Diversos rolos usados, diverso material elétrico, caixas suc, jantes, quadros elétricos, motores, 

calhas, prateleiras metálicas desmontadas, 2 estruturas metálicas com rodas. 

3 secretarias em madeira, 1 sofá, 5 cadeiras em tecido, 1 máquina de agua, 4 impressoras de várias 

marcas (obsoletos) 3 vestiários de 2 portas, 8 mt de estantes indexion, 2 armários metálicos de 2 portas, 2 

blocos metálicos com gavetas, 1 mini frigorifico marca Indesit, 1 micro-ondas marca Express, 1 torradeira, 

1 mesa em madeira, 3 cadeiras, 2 bancos. 

2 mobílias de quarto desmontados (2 camas, 2 cómodas, 3 mesinhas de cabeceira, 1 cadeira, 1 móvel em 

madeira). 

12 mt de estantes metálicas, 1 escadote em alumínio, 1 aquecedor, marca BECK-EN. 

 

Valor base: Valor mínimo: 

15.023,75€ 12.770,19€ 

(quinze mil e vinte três euros e setenta cinco cêntimos) (doze mil setecentos e setenta euros e dezanove cêntimos) 

 

Localização:  

Rua Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 13 A 

8000-339 Faro 
 

Distrito: Faro 

Concelho: Faro 

Freguesia: Faro 
 

GPS: Latitude: 37.01455 

GPS: Longitude: -7.92410 
 

Visitas por marcação prévia 

 
  

GPS: 37.01455, -7.92410 

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

  

 

 



PROC. 942/19.0T8OLH | COMARCA DE FARO | JUÍZO DE COMÉRCIO DE OLHÃO | J2 

 

         Página 9 de 10 
 

  
 



PROC. 942/19.0T8OLH | COMARCA DE FARO | JUÍZO DE COMÉRCIO DE OLHÃO | J2 

 

          
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

