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

         Guarda Nova 
         2430-162 Marinha Grande 

 
Data: _______________ 

Processo n.º 6573/18.4T8CBR - Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra - Juízo de Comércio de Coimbra - Juíz 3 

Insolvência de Alerta Directo - Soluções de Segurança, Unipessoal, Lda. 

Identificação do 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 Mínimo Valor proposto 

Lote composto por: 11 cadeiras forradas a napa e cor azul com/sem rodas, 1 móvel para 
arquivo pequeno, 6 mesas/secretárias, 3 módulos de gavetas com rodas, 2 armários de arquivo 
baixos, 1 armário alto com vidro, 1 armário alto sem vidro, 1 armário alto com portas, 1 mesa de 
reuniões, 4 módulos altos com diversas prateleiras tipo Andy para armazém, 2 mesas de apoio 

em madeira, 2 extintores, 1 PC de secretária da marca "HP", 1 PC portátil da marca "HP", 2 
monitores TFT da marca "Samsung", 1 telefone portátil da marca "AEG", 1 teclado para PC da 
marca "HP", 1 video gravador digital de 4 canais da marca "Provision", 1 video gravador digital 

de 4 canais da marca "Hikvision", 1 video gravador digital de 4 canais da marca "Dahua", 1 
UPS, 1 kit de alarme da marca "Videofied" com (teclado, câmara, detector, tags, comando, 

contacto e baterias), 1 sirene exterior da marca "Vega" sem fios, 8 detectores sem fio da marca 
"Electronics Line", 1 contacto sem fios da marca "Electronics Line", 1 comando via rádio da 

marca "Electronics Line", 1 sirene exterior da marca "Smanos", 1 detector sem fios da marca 
"Smanos", 4 contactos magnéticos com fio, 4 sirenes de interior com fio, detectores com fios da 

marca "AMC", 2 transmissores da marca "GMS/AMC", 1 caixa em metal da marca " Paradox 
evo 192", 1 detector sem fios da marca "Paradox", 2 receptores via rádio da marca "Paradox", 1 

detector cortina sem fios da marca "Paradox", 1 transmissor GPRS da marca "Paradox", 1 
comando da marca "Paradox", 2 detectores de exterior da marca "Paradox", 1 detector de 

interior da marca "Paradox", 1 transmissor IP da marca "Paradox", 2 cabos da marca 
"Paradox", 1 módulo da marca "Paradox", 2 carregadores teclados da marca "Paradox", 2 
câmaras da marca "Dome Provision", 5 câmaras da marca "Dahua", 3 câmaras ocultas, 1 

câmara da marca "Hikvision", 1 câmara Bullet", 1 transceiver, 6 câmaras, vários acessórios 
CCTV, 3 betoneiras alarme fogo, 7 detectores de fogo, 2 bases de detector de fogo, 1 sirene 
interior fogo, 2 centrais de intrusão da marca "Texecom", 2 teclados da marca "Texecom", 6 

baterias de 12V 7Amp, várias pilhas, restos de cabos CCTV e de intrusão, 4 calhas, 2 
detectores da marca "Adpro", 1 aspirador, vários acessórios de tubo VD, 1 escada dobrável, 1 
berbequim martelo da marca "Bosch", 1 aparafusadora da marca "Heinel", 1 aparafusadora da 
marca "Bosch", 1 aparafusadora sem marca, 1 pistola de colar 12V, 1 pistola de colar 220V, 3 

brocas grandes, várias brocas pequenas, várias ferramentas pequenas, acessórios de WC 
(porta papeis e doseadores de sabonete líquido) e 1 reclame luminoso. 

1 1.150,00€  

Obs.: 

Nota: Ao valor proposto acresce comissão de 10% acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, referente aos serviços prestados pela Leiloexpert, Lda. 
 

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

   ___________________________________      


