
 

 

LEILÃO ELETRÓNICO  
INSOLVÊNCIA DE: 

Misturas Elegantes, Lda 

Inicia dia 25/06/2019 às 9h 
Encerra dia 16/07/2019 às 11h 

Visitas Por Marcação prévia 
Consultar condições de venda 

PROC. N.º 5012/18.5T8OAZ 
COMARCA AVEIRO | JUÍZO DE COMÉRCIO DE 
OLIVEIRA DE AZEMÉIS – J2 

Local:  Travessa das Lagomas, 11, 
3700-724 São Roque 
GPS: 40.884444    -8.47 

  

 

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

mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
http://www.facebook.com/viaserumos
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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 móveis e veículo acrescido de IVA à taxa legal em vigor (exceto ligeiro 
de passageiros) à ordem de “Massa Insolvente de Misturas Elegantes, 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 
 
Ref. LE3.005.0119 

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

mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
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MOBILIÁRIO DIVERSO E 

CALÇADO 

S. ROQUE, 

OLIVEIRA DE 

AZEMÉIS 

TRAVESSA DAS LAGOMAS, 11, 

3700-724 SÃO ROQUE, OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

GPS: 40.884444    -8.47 

Verba nº 1         Descrição 

Um armário em madeira com 6 portas de cor bege, 1 armário em madeira com 4 portas cor cinza claro, 

1 sofá de um lugar cor branca, 1 sofá de 2 lugares cor branca, 1 mini frigorifico marca KUNFT, 1 micro-

ondas marca TEKA, 2 espelhos com moldura retangular, 1 chaleira marca KENWOOD. 

Um lote de sapatos, sandálias e botas. 

Um lote de formas para sapatos e botas de diversos modelos, saltos, cunhas, palmilhas, elásticos, 

corrente, atacadores, aplicações, fivelas, fitas. 

Um lote de pelaria. 

Uma cadeira em tecido e pele, 1 móvel em madeira cor castanho, 1 secretária em madeira com tampo 

em vidro, 1 móvel em madeira com código de acesso com portas de correr. 

Um cabide em inox, 1 bloco de gavetas em madeira, 1 bloco de gavetas em chapa, 1 armário metálico 

de estor, 2 armários em madeira de 2 portas, 1 secretária em madeira, 1 cadeira em tecido e pele, 1 

computador, 1 monitor marca ASUS, 1 multifunções marca HP. 

Um sistema de alarme, marca Prossegur de intrusão. 

Dois telemóveis, marca MICROSOFT E SAMSUNG, 1 Sansung de teclas numéricas. 

Uma mesa grande em vidro com 6 cadeiras, 1 sofá de 2 lugares de cor branca, 1 máquina de café 

expresso. 

Um computador portátil marca Lenovo, 1 impressora marca HP, 1 móvel de estore, 1 arquivo de 3 

gavetas. 

Uma secretária, 1 cadeira, 1 armário com 15 gavetas. 

Peles, malas e formas (3 módulos). 

Um lote constituído por 203 pares de sapatos de diversos modelos. 

 

Valor mínimo 5.418,75€ 
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VEÍCULO 

S. ROQUE, 

OLIV.AZEMÉIS 

TRAVESSA DAS LAGOMAS, 11, 

3700-724 SÃO ROQUE, OLIVEIRA DE AZEMÉIS 

GPS: 40.884444    -8.47 

Verba nº 2         Descrição 

 

Veículo automóvel, ligeiro de passageiros, marca Ford, modelo KA, de 2001, cilindrada 1299, de cor 

azul e outra, de 4 portas, a gasolina, de matrícula 60-04-SP. 

 

Valor mínimo 361,25€ 
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