
 

Inicia no dia 14 de Junho de 2021 às 09h00 

Encerra no dia 06 de Julho de 2021, às 15h00 

Consultar condições de venda 
Insolvência de: 

Nabancarpets Unipessoal, Lda 
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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 Nabancarpets, Unipessoal, 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. LE1.026.0321 

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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VERBA 1  LIGEIRO DE PASSAGEIROS 

  

  

Marca: VOLKSWAGEN Modelo: GOLF 

Cilindrada: 1598 Combustível: Gasóleo 

Matrícula: 40-OD-00 Lugares: 5 

Data 1º Registo: 2013 Km: 208.943 
  

 

Obs:  

   

Valor base: Valor mínimo: 

8.000,00€ 6.800,00€ 

(oito mil euros) (seis mil e oitocentos euros) 

 

Localização:  

 

Rua Manuel Melo 

3240-142 ANSIÃO 

 

Distrito: Leiria 

Concelho: Ansião 

Freguesia: Ansião 
 

 

Visitas por marcação prévia. 

 
  

GPS: 39.913611, -8.440556 

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

  

  

Marca: RENAULT Modelo: MEGANE 

Cilindrada: 1461 Combustível: Gasóleo 

Matrícula: 24-GF-62 Lugares: 2 

Data 1º Registo: 2008 Km: desconhece-se 
  

 

Obs:  

   

Valor base: Valor mínimo: 

500,00€ 425,00€ 

(quinhentos euros) (quatrocentos e vinte cinco euros) 

 

Localização:  

 

Rua Manuel Melo 

3240-142 ANSIÃO 

 

Distrito: Leiria 

Concelho: Ansião 

Freguesia: Ansião 
 

 

Visitas por marcação prévia. 

 
  

GPS: 39.913611, -8.440556 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
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VERBA 3  LIGEIRO DE MERCADORIAS 

  

  

Marca: RENAULT Modelo: MEGANE 

Cilindrada: 1461 Combustível: Gasóleo 

Matrícula: 24-GF-63 Lugares: 2 

Data 1º Registo: 2008 Km: desconhece-se 
  

 

Obs:  

   
Valor base: Valor mínimo: 

500,00€ 425,00€ 

(quinhentos euros) (quatrocentos e vinte cinco euros) 

 

Localização:  

 

Rua Manuel Melo 

3240-142 ANSIÃO 

 

Distrito: Leiria 

Concelho: Ansião 

Freguesia: Ansião 
 

 

Visitas por marcação prévia. 

 
 
 

GPS: 39.913611, -8.440556 

https://www.viaserumos.pt/pt/home
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LOTE 1 
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, 

MOBILIÁRIO DIVERSOS 
ANSIÃO 

Descrição: 
Um lote de estantes com 50mt de F.RAMADA com 6 prateleiras de 5mt cada. 
Três mesas em madeira, 5 cadeiras, 2 armários em chapa, 1 fax marca CANNON, 1 computador marca LIFE, 1 monitor, marca 
COMPAQ, 1 impressora marca HP. 
Dois carros de transporte em madeira com rodas, 1 porta paletes marca BT LILTERS, 2 mesas, 6 vestiários, 8 cadeiras em plástico. 
Serralharia composta por 1 máquina de furar de coluna marca EFI, Série 107, 1 esmeril marca METABC,  3 bancas em ferro com 
3 tornos, 1 carro de ferramenta, 1 estrutura em ferro, 2 armários metálicos, 2 estantes, 1 bicicleta marca MATRED. 
146 cestos de plástico e metálicos 
Um tear nº 1764 marca STAGE IV AXMINSTER com jakar eletrónico com 8 grupos de cantaras, com a largura de 4mt. 
Um lote de estantes metálicas com ferramentas dos teares, 2 armários metálicos, 2 botijas de soldar a oxigénio (botijas não 
pertencem), 1 banca em ferro com 2 tornos, 1 máquina de furar marca FLAMINGO DE TOIRO, 1 esmeril marca NEBES. 
Um porta paletes elétrico marca ETWO, 2 carrinhas pequenos metálicos. 
Uma rebobinadeira marca GILBOS Type Ron 4 N 200 CTTW 705968. 
Um rebobinadeira sem marca visível. 
Uma rebobinadeira marca GILBOS 
Uma rebobinadeira marca GILBOS Type RCN8 Nº 125C TT 643091. 
Um tear marca STAGE IV GRIPPER AXMINSTER JACQUAND LOON nº 1613 com jacquard mecânico, com 7 cantaras de 4 metros. 
Um sistema de ventilação a gasóleo marca THERMOBLOC com depósito de gasóleo. 
Um tear marca STAGE II GRIPPER AXMINSTER de 4 metros com jacquard eletrónico com 8 cantaras. 
Uma máquina de água sem marca visível. 
Um tear marca STAGE II GRIPPER AXMINSTER de 3,66mt com jacquard eletrónico com 7 cantaras. 
10 metros de estantes metálicas com 10 mt de comprimento contendo diverso material de apoio às máquinas, motores, carretos, 
tubos. 
Dois armários metálicos, 1 balança marca AVERY, 2 armários metálicos, 1 estante de madeira e ferro com diverso material. 
Uma secretária em madeira, 1 armário metálico, 2 cadeiras, 1 estante metálica com gavetas. 
Uma bobinadeira, marca EVILO de cabeças B 8562 2WVEGEM OTEGEM BELGIUM. 
Um expander para colocar meadas de 12 unidades. 
Uma bobinadeira de 12 cabeças marca GILBOS, MACHINE Nº 89-23088 do ano 1990. Type QW-CR Volt 980 KWA 4. 
78 caixotes de plástico, 20 metálico com rodízios e 43 caixotes metálicos. 
Cinco expanderes para colocar meadas de 16 unidades. 
Uma bobinadeira marca GILBOS de 20 cabeças. 
Cinco expanderes para colocar meadas de 36 unidades. 
Uma bobinadeira marca GILBOS Type DCP20 nº 200 CTT3 706163 de 20 cabeças. 
Uma bobinadeira em estado de sucata. 
Uma banca com motor. 
Uma prensa de enfardar marca ACL Q.S 57-58, Ref. EH 1000. 
Um macaco hidráulico, 2 tripés com motor. 
Um tear marca AXMINSTER de 3,66mt com jacquard mecânico com 7 cantaras. 
Quatro estruturas em ferro para órgãos de teias, 38 orgãos. 
Diversos rolos de alcatifa. 
Uma mesa metálica quadrada, 1 macaco hidrólito, 15 carrinhos metálicos com 4mt de comprimento, 2 escadotes com rodas. 
Diversos rolos de alcatifa. 
Oficina de eletricista composta por 1 bancada em madeira, 1 carro de ferramentas, 1 rebarbadora marca BOSCH, caixas para 
parafusos, estantes em madeira, 1 armário metálico. 
Uma estrutura metálica com cerca de 20mt de comprimento, com diversos rolos de alcatifa. 
Um enrolador de alcatifas, 2 mesas em madeira, 5 carros em ferro, 2 vestiários. 
Uma engomadeira sem marca visível, com depósitos auxiliares de produtos. 
Um porta paletes marca BV, cavaletes em ferro, escadotes em ferro. 
Um empilhador marca FIAT elétrico com carregador. 
Uma mesa de revista, 2 mesas de madeira, 2 estantes indexion, 3 carros de transporte, 2 armários metálicos, 1 porta paletes 
marca BV, restos de alcatifa. 
Três máquinas sem marca visível. 
Dois conjuntos de enroladores em estado de sucata, 1 bancada com disco, 1 mesa de revista com 3 mt, 1 mesa de revista, 1 
armário metálico, 5 mesas metálicas, 1 conjunto de estantes metálicas. 
Um tear marca TUFTO com 4mt de largura nº série 9311074-A modelo 4162580 com 8 cantaras, Hidrashilt 1/8 oitavo. 
Um tear marca PICKERING MACHINE com 4mt largura com 10 cantaras, (1 décimo). 
Uma urdideira mecânica marca VAN DE WIGLE com cantara com 24 mt de comprimento. 
Uma urdideira sexional marca AREZZO – Italia, em estado de sucata. 
Um secador marca STRAFIEL. 
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Uma barca de tingimento de 200kg marca CALLEBAUT DE BLCQU. 
Duas máquinas de tingimento de 200kg cada um, marca ICMSA do ano 1987 e 1996. 
Um conjunto de 20 carrinhos em inox, 6 cavaletes em madeira com inox e 1 cavalete em inox. 
Uma centrifugadora em inox com diâmetro de 2 metros sem marca visível. 
Uma barca de tingimento em inox de 100kg, marca AEGG. 
Uma máquina em inox de tingimento, marca FOEM. 
Uma barca em inox de 25kg, marca ETS CALLEBAUT DE BLICQU 
Um Hidro de 110kg marca LIBBRECHT ROUAIX Frande nº série 3294. 
Um Hidro de 50kg sem marca visível. 
Um compressor em estado de sucata, 2 estantes metálicas, 1 vestiário de 2 portas, 1 carrinho em inox, 1 armário em chapa para 
produtos químicos. 
Um vestiário de 3 portas, 1 estante metálica, 1 balança de 30kg nº 219565, 1 balança marca METTLER P3000.,2 cantaras em inox, 
1 aquecedor elétrico. 
Um secador a vapor sem marca visível de 1,5 x 1,5 por 3mt de altura. 
Um laboratório composto por 2 armários metálicos com tampo em madeira e com 2 portas, 1 armário metálico com tampo em 
madeira com 4 portas e 5 gavetas, 1 caixa de luz marca MULTILIGHT, 2 armários metálicos com 2 portas cada, 3 secretárias em 
madeira retangulares, 3 cadeiras em tecido com rodízios, 2 computadores marca IBM e HP, 1 impressora marca HP, 2 monitores 
marca IBM e COMPAQ, 1 aquecedor elétrico, 1 armário pequeno em madeira, 15 mt de armários em madeira, 1 máquina para 
teste de alcatifas marca HENRY, 1 estufa marca KOKELL, 1 estufa marca REGLER, 1 balança de gramagem marca OHAUS, 1 
microscópio marca NIKON, 1 balança marca METTLERP2010,  1 fogão elétrico de 4 ocas, 1 aquecedor elétrico, 1 dobadeira 
manual marca MARCEL,  1 máquina de medir resistência do fio, 6 máquinas de apoio ao laboratório, 1 balcão com pio, 2 armários 
metálicos, diversas peças e utensílios de laboratório. 
Uma balança de 250kg marca AVERY. 
Uma bicicleta, 6 caixotes metálicos, 1 balança de 1.000kg marca CACHAPUZ, 3 secretárias, 1 impressora marca ORMIG. 
Uma banca com torno, 8 vestiárias de 3 portas, diversa sucata. 
Uma caldeira a naft marca FONSECA E SEABRA, LDA construção 7110, 4835 ano de fabrico 1970 marca TIMBRE 085 volume 
5250m3, 1 caldeira a naft marca TERMEC timbre 10 volume 5040m3 do ano 1992, ano de fabrico 1970,3 depósitos auxiliares 
(descaficadores) com chaminé, 3 escadotes, 1 banca com torno, 1 secretaria e 1 cadeira em madeira. 
Um PT de transformação de 1.000KWA marca EFACEC com respetivos armários, 2 UPS marca MERLIN GERIN. 
31 mt de estantes metálicas, 1 estante em ferro com 8 metros, 5 vestiários, diversos ferros, motores, correias, 2 botijas de 
oxigénio, 1 armário em madeira. 
Uma balança de chão manual, de pesagem de camiões, marca CACHAPUZ com 8 mt de comprimento. 
Uma máquina de picar cartões marca HARDAKER com computador marca COMPAQ. 
Um sistema de aspiração com os respetivos motores de 6 silos, 1 tesoura marca SELLERS com duas cabeças oxilantes com 5mt 
de largura. 
Um compressor marca COMPAIR 200l, 1 compressor de 2001, 1 compressor, marca BAUMULLER, 1 secador de ar, 1 depósito de 
ar comprimido. 
Uma ETAR com tanques de mistura em fibra, com bombas, com motores e com quadros elétricos. 
SHOW ROOM: Uma mesa de reuniões em madeira de 2mt,  6 cadeiras em tecido, 1 mesa de centro em vidro, 1 secretária oval 
de madeira, 1 monitor marca IBM, 1 estrutura em madeira Show Room, 1 conjunto de amostras de alcatifas, 1 lote de alcatifas 
de amostras, 1 tear antigo. 
Direção: Uma cadeira, 1 mesa de apoio em madeira, 1 monitor marca COMPAQ, 1 cadeira em pele preta com rodízios, 2 cadeiras, 
1 armário em madeira, 1 secretária oval, 3 cadeiras em tecido, 1 aquecedor a gás, 1 máquina de café, 1 estante indexion, 1 mesa 
de apoio metálica, 1 aquecedor elétrico, 1 secretária de madeira, 1 cadeira em pele com rodízios, 1 mesa em vidro, 2 cadeiras 
em pele, 1 armário em madeira de estore, 1 impressora marca HP. 
Contabilidade: Dois monitores, marca COMPAQ e IM, 1 impressora marca CANNON, 2 computadores marca LIFE e 52X, 4 
armários pequenos em madeira e vidro. 
Gabinete informático: Dois cofres monoblocos, material informático obsoleto, 1 armário metálico com portas em vidro, 2 
secretárias, 1 armário informático, 2 servidores, marca DELL e IBM, 1 impressora marca XEROX, 1 retrojetor marca 82. 
Sala de reuniões: Uma cadeira em pele com rodízios. 
Gabinete médico: Uma marquesa, 1 biombo, 1 balança, 2 armários metálicos. 
Sala de desenho: Dois estiradores, 5 secretárias em madeira, 1 mesa em madeira comprida, 17 cadeiras de diversos modelos, 2 
impressoras, marca HP, 1 computador marca IBM e monitor, marca IBM, 3 armários metálicos, retroprojetores, 5 armários em 
madeira. 
Um empilhador em estado de sucata marca FIAT, 2 carregadores, 1 bateria empilhador, 2 porta paletes, 1 motor, quadros 
elétricos, material informático, bancadas. 
Um lote de matéria prima. 
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Localização:  

Rua Manuel Melo 
Ansião 
3240-142 ANSIÃO 

   

  

  

  

  

 
 

 
Valor Base: Valor mínimo: 

110.025,00€ 85.871,25€ 
(cento e dez mil e vinte cinco euros) (oitenta cinco mil oitocentos e setenta um euros e vinte cinco cêntimos) 

              GPS: 39.913611, -8.440556 

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

