
 

 

Inicia no dia 09 de Novembro de 2019 às 09h00 

Encerra no dia 28 de Novembro de 2019 às 15h00 
Consultar condições de venda 

Insolvência de: 

José Manuel Grelha Santos Herdeiros 
PROC. N.º 673/19.0T8OLH | COMARCA DE FARO | JUÍZO DE COMÉRCIO DE OLHÃO | J1 

 

FARO 

LIGEIRO/PASSAGEIROS 

E MERCADORIAS 

EQUIPAMENTO E 

MÁQUINAS DE 

PASTELARIA 

 

 

Localização: 
Rua do Bocage, 21, Sé 

Faro 

 

Distrito: Faro 

Concelho: Faro 

Freguesia: Sé, Faro 

 

Código Postal: 8000-294 
 

GPS: Latitude: 37.01433 

GPS: Longitude: -7.93191  

 

 
 

  

+ (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 móveis e veículo acrescido de IVA à taxa legal em vigor (exceto ligeiro de 
passageiros) à ordem de “Massa Insolvente de José Manuel Grelha Santos Herdeiros”; 

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 
 
Registar-se em: https://www.viaserumos.pt/pt/registar: 
 
Ref. LE1.048.0719 

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

 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
mailto:geral@viaserumos.pt
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VERBA 1  LIGEIRO DE PASSAGEIROS 

Marca: TOYOTA 

 

Modelo: COROLLA 

Cilindrada: 1295 

Combustível: GASOLINA 

Lugares: 5 

Matrícula: QR-97-59 

Data 1º Registo: 1989 

Km:  

Obs:  

 

   
Valor base: Valor mínimo: 

250,00€ 212,50€ 

(duzentos e cinquenta euros) (duzentos e doze euros e cinquenta cêntimos) 
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VERBA 2  LIGEIRO DE MERCADORIAS 

Marca: MITSUBISHI 

 

Modelo: L400 

Cilindrada: 2477 

Combustível: GASÓLEO 

Lugares: 3 

Matrícula: 34-28-RA 

Data 1º Registo: 2001 

Km: 558.596 

Obs:  

 

   
Valor base: Valor mínimo: 

1.000,00€ 850,00€ 

(mil euros) (oitocentos e cinquenta euros) 
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VERBA 3 a 14 EQUIPAMENTO E MÁQUINAS P/ PASTELARIA 

Uma mesa em inox com 2mt de comprimento, 3 mesas com tampo em madeira, 3 mesas com 

tampo em mármore, 4 mt de estantes em ferro, 31 cestos em plástico. 

Um portátil, marca Fujitsu, 1 mini impressora marca TLP2844, 1 balança de 15Kg marca Tissou, 1 

máquina de meter filme, 1 máquina de fechos de pacotes. 

Uma batedeira marca Rekena para massas secas. 

Uma batedeira marca Ronop, para massas líquidas. 

Uma máquina para bolos marca Mono. 

Uma laminadora marca Seewer Rondo modelo Ste84. 

Um moinho de moer açúcar marca Rekena. 

Uma amassadeira sem marca visível. 

Uma máquina de fazer broa, marca GR. 

Um forno elétrico marca Elektro Grant de 5 portas. 

Dois pios em inox, 1 balança marca Epelsa, 2 mesa em inox, 1 balcão inox, 1 armário em inox com 

gavetas e portas, 5 panelas das batedeiras em inox, 1 fogão industrial de 2 bocas, 1 arca frigorifica 

marca Becken, 7 mt de estantes em ferro, 1 ventilador marca Tourus, 1 ventoinha, 1 mesa em inox, 

6 carrinhos para tabuleiros em ferro, 1 tacho em cobre com tripé, 2 cilindros de água quente, 3 

botijas de gás, tabuleiros, tachos e formas. 

Um balcão de atendimento em vidro e tampo em madeira, 1 balança de pratos pequena, 1 balança 

de pratos grande, 1 fax marca Olivetti, 1 máquina de fechar embalagens, 4 prateleiras em madeira, 

2 cadeiras, 1 secretária com tampo em madeira, 1 calculadora marca Brother, 1 máquina marca 

Dixi, 1 máquina de escrever. 

 

 

Valor base: Valor mínimo: 

5.700,00€ 4.845,00€ 
(cinco mil e setecentos euros) (quatro mil oitocentos e quarenta cinco euros) 
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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

