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LeiloExpert, Lda.   
Rua de S. Pedro, n.º 41 

                     Guarda Nova 
2430-162 Marinha Grande 

 
 

Data: ___________________________ 

Processo n.º 97/18.7T8ETZ – Tribunal Judicial da Comarca de Évora, Juízo de Competência Genérica de Estremoz 
 

Insolvência de Gadanha – Cooperativa de Consumo Estremocense, CRL 

Identificação do Proponente: _____________________________________________________________________________ _____ 

NIPC/NIF: _________________________________  

Morada: _______________________________________________________________________________________________________ 

Contacto (s): ____________________________Email:   _______   

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

Nota: Ao valor da adjudicação acresce comissão de 5% sobre os bens imóveis e 10% sobre os bens móveis acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, referente ao 
pagamento dos serviços prestados pela LeiloExpert, Lda. 

 
 
 
 

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

 

   ___________________________________      

Identificação dos Bens Verba Valor Mínimo Valor Proposto 

Prédio Urbano composto por edifício de rés-do-chão, 1º e 2º andares 
e logradouro, inscrito na matriz predial urbana sob o nº 259 da União 
das Freguesias de Estremoz (Santa Maria e Santo André) e descrita 

na Conservatória do Registo Predial sob o nº 1191/20150320, da 
freguesia de Santo André, concelho de Estremoz. 

1 79 764,71€  

Fração Autónoma designada pela letra "A", correspondente a rés-do-
chão direito para estabelecimento comercial, inscrito na matriz 

predial urbana sob o nº 2634 da União das Freguesias de Estremoz 
(Santa Maria e Santo André) e descrita na Conservatória do Registo 

Predial sob o nº 730/19891024-A, da freguesia de Santa Maria, 
concelho de Estremoz. 

2 46 470,60€  

Lote composto por: diverso material obsoleto (secretárias, cadeiras, 
sofás, material informático, máquinas registadoras, balanças 

decimais/digitais, bancadas em inox, pias em inox, cubas em inox, 
máquinas de hambúrgueres em inox, fiambreiras em inox, estantes 

tipo Andy, motores de frio, condensador de frio, arcas expositoras de 
frio, arcas congeladoras, vitrines de frio, 2 aparelhos de ar 

condicionado, câmara de frio, ganchos em inox, esmeril, expositores 
em chapa/madeira com diversas prateleiras cada, cacifo, frigorífico, 
mesas de apoio, móvel em chapa, arquivos em chapa com diversas 

gavetas cada, TV´s, mata insectos eléctrico).    

3 500,00€  

Obs.: 
 


