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Rua de S. Pedro, n.º 41 

         Guarda Nova 
         2430-162 Marinha Grande 

 
Data: ____________________ 

Proponente:        

NIPC/NIF: _______________________  

Morada: _____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Contacto (s): ____________________ Email:      

Serve a presente, para propor a V. Exa., salvo melhor proposta, a aquisição de bens relativos ao processo supra identificado, 
designadamente:  

Identificação dos Bens Verbas Valor Base Valor proposto 

Fração autónoma, designada pela letra "B", destinada a 
comércio, correspondente a rés-do-chão direito, com área 
bruta privativa de 136 m2, inscrito na matriz predial urbana 

sob o art. 4289º e descrito na Conservatória do Registo 
Civil, Predial, Comercial e Automóveis da Marinha Grande 
sob o nº 1833-B/Vieira de Leiria, da freguesia de Vieira de 

Leiria, concelho da Marinha Grande e distrito de Leiria. 

1 75.000,00€  

Fração autónoma, designada pela letra "C", destinada a 
comércio, 2correspondente a rés-do-chão esquerdo 

tardoz, com área bruta privativa de 77 m2, inscrito na 
matriz predial urbana sob o art. 4289º e descrito na 
Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e 

Automóveis da Marinha Grande sob o nº 1833-C/Vieira de 
Leiria, da freguesia de Vieira de Leiria, concelho da 

Marinha Grande e distrito de Leiria. 

2 50.000,00€  

Lote composto por: cerca de 4.500 pares de sapatos de 
homem, senhora e criança, de diversas marcas (Alvex, 
Tavar, Joali, Tokim, Manulice, Ricel, Betoli, Docil, MLV, 

Bilito, Andreia, Jorgito, Fialho & Fialho, Walker Vlex, Melo, 
Nic Feet e outras) 

3 50.000,00€  

Obs.:  

Nota: Ao valor proposto será cobrada uma comissão de 5% e 10%, acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, conforme se trate de imóveis ou móveis, 
respetivamente, referente aos serviços prestados pela LeiloExpert, Lda. 

 

 Declaro que tomei conhecimento e aceito integralmente as condições de venda. 
 

   ___________________________________      


