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Encerra no dia 21 de Julho de 2021, às 15h00 
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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 AVT Peças, 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. LE1.080.0120 

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

https://www.viaserumos.pt/pt/home
https://www.viaserumos.pt/pt/registar
mailto:geral@viaserumos.pt
http://www.viaserumos.pt/
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LOTE 1 
(Verba 1 à 15) 

PEÇAS DE AUTOMÓVEIS, 

EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIO 

E LIG/MERCADORIAS 

GUIMARÃES 

Descrição: 
Um empilhador elétrico marca MYK.  Um empilhador marca STILL, modelo R60-25, a bateria. Um buster marca 
TELWYN.  Duas gruas de motores, 2 máquinas de lavar à pressão marca KARCHER e STIHL, 1 compressor de 270L 
marca ABAC de 2 cabeças, 1 carregador de baterias marca TELWIN 620, 1 lote de prateleiras desmontadas, 2 
carrinhos de ferramenta, 1 balcão e diversos acessórios de ferramentaria.  Uma porta paletes, 1 motor marca 
PERKINS de empilhador, 1 máquina de desmontar pneus, 1 macaco hidráulico, 6 espreguiças, 1 carro de ferramentas, 
1 suporte de reparação de motores, 3 estantes em ferro, 1 lote de faróis de várias marcas e modelos, 1 lote de 
medidores de massa de ar, 10 motores de várias marcas para peças, 1 lote de juntas de colaças. 282,5 metros de 
estantes F. Ramada com 4 metros de altura.  Um elevador de braços marca WEBER, modelo SJC-9-SE, nº de série 
K1809018.  Um lote constituído por portas, malas, capôs, farolins, faróis, volantes, cárteres, grelhas, retrovisores, 
espelhos, quadrantes, sectores de velocidades.  Aproximadamente 800 caixas de velocidades de várias marcas e 
modelos.  Um lote constituído por radiadores, amortecedores, transmissões, direções, servos freios, mangas de eixo, 
ventiladores, suspensões, polis, tubos, depressores de travões, motores de arranque, alternadores, compressores de 
ar condicionado, embraiagens, lote de eixos.  Cinco secretárias em madeira, 5 cadeiras com rodízios, 1 impressora 
marca HP, 2 monitores, marca LG, 1 portátil marca SONY, 1 armário em madeira com prateleiras, 2 bloco de gavetas, 
1 estante metálica, 3 armários em madeiras pequenos, 1 armário metálico, 1 cadeira em inox, 1 mini ar condicionado. 
Um balcão de atendimento em madeira, 1 sofá, 2 armários metálicos de cor preta, 1 mesa de madeira de centro, 1 
motor de veículo em exposição, 2 frigoríficos, marca LIEBHER, VIKING, 1 máquina de café marca KRUPS, 3 
computadores, marca HP e FUJITSU, 1  monitor marca VIEWSONIC. 40 Motores de várias marcas:  VW – AUDI – SEAT 
– SKODA – GRUPO VAG, MERCEDES-BENZ – BMW – OPEL - FORD – JAGUAR - LAND ROVER – ROVER - PEUGEOT – 
CITROEN – GRUPO PSA – RENAULT - MITSUBISHI, NISSAN, MAZDA, KIA, HONDA – FIAT, VOLVO. 
Um veículo marca Opel, modelo Ínsignia CDTI, com a matrícula YS11ZSK em desmantelamento.  Um lote de estofos 
de automóveis, de várias marcas e modelos.  Um lote de estantes em chapa com aproximadamente 50mt de 
comprimento por 3 mt de altura. 
Veículo ligeiro de mercadorias, marca Ford, modelo Transit 300, do ano 2001, cilindrada 1998, de cor branco e outra, 
de 3 lugares, a gasóleo, com 339.305 Kms de matrícula 13-33-RR. 
Veículo ligeiro de mercadorias, marca Peugeot, modelo Partner, do ano 2007, cilindrada 1560, de cor branco de 2 
lugares, a gasóleo, com 339.305Kms de matrícula 11-EL-10. 
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Localização:  

Rua Joaquim Ribeiro Moura, nº 48 
Guimarães 
4835-015 GUIMARÃES 

  

  

  

  

  

 
 

 
Valor Base: Valor mínimo: 

30.000,00€ 25.500,00€ 
(trinta mil euros) (vinte cinco mil e quinhentos euros) 

              GPS: 41.438889, -8.319167 

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

