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

         Guarda Nova 
         2430-162 Marinha Grande 

 
Data: _______________ 

Processo n.º 2530/18.9T8BRR - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa - Juízo de Comércio do Barreiro - Juiz 4 

Insolvência de Carfield - Reparações Automóveis 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: 1 compressor de 2 cabeças com capacidade para 500L sem marca visível, 1 
depósito de ar da marca "Citergaz" com capacidade para 750L., 4 carrinhos de ferramentas, 
1 aparelho de soldar da marca "Telwin Supermig 265", 1 coluna com berbequim sem marca 
visível, 1 serra eléctrica da marca "Thomas 200", 1 balão em chapa de cor vermelha, 1 porta 

paletes de cor amarela, 1 monitor TFT da marca "Samsung", 1 teclado da marca "DelL", 1 
telefone fixo da marca "A Beltrónica", 1 impressora da marca "HP", 1 computador/torre da 

marca "LG", 2 máquinas de lavar á pressão da marca "Karcher", 3 enroladores de mangueira 
para óleo e massa e 4 bombas manuais (1 para óleo e 3 para massa). 

1 1.000,00€  

Lote composto: diversa sucata no interior e exterior do imóvel (pneus, jantes, mangueiras 
para cisternas, motores, caixas de velocidades, radiadores, discos de travão, bombas para 
cisterna, grades em ferro, macaco hidráulico, bancadas de apoio em chapa com/sem torno, 

secretárias em chapa, cadeiras, chave de rodas pneumática, acessórios para viaturas 
(amortecedores, sinoblocos, calços de travão, rotentores, motores de arranque, rolamentos, 
alternadores, borrachas, parafusos, porcas, anilhas, discos de travão, filtros de óleo), caixas 
suc, módulos de estantes tipo Andy com diversas prateleiras cada, máquina de cravar calços 

da marca "Ferodo", cavalete em ferro, extintores, andaime em ferro, diversos bidões em 
chapa, ferramentas de mão, carro transportador de botijas, máquina para alinhamento de 

faróis, estantes em chapa, cacifo, carros de rede em ferro com rodas, tanques para 
combustível com grades em ferro, tambores com óleo usado. 

2 2.000,00€  

1 contentor marítimo/escritório de cor castanha. 3 300,00€  

1 módulo de escritório de cor branca. 4 250,00€  

Lote composto por: 8 módulos de estantes industriais de cor azul e laranja (4 com 8 
prateleiras cada, 2 com 4 prateleiras cada, 1 com 5 prateleiras e 1 com 9 prateleiras). 5 800,00€  

1 Empilhador a gasóleo da marca " Nissan F02 M30" com capacidade para 3.000 Kgs. 6 650,00€  
Lote composto por diversa sucata: (peças para camiões (recipientes de água, porcas para 

jantes, filtros, ferros, guarda lamas, discos de travão, tubagens), cadeiras de escritório, 
secretárias, estantes tipo Andy, paletes, pneus, jantes, mangueiras para cisternas, bidões, 
latas em chapa/plástico com/sem produtos, paletes, carros de rede em ferro, bancadas de 

apoio, carrinhos deslizantes com/sem rodas para oficina, carros para transporte de material). 

7 185,00€  

Lote composto por: diversos acessórios para camiões (piscas, correias, guarda lamas, 
cablagens, pastilhas de travão, lâmpadas, placas/chapas refletoras), diversas caixas em 
plástico com acessórios para camiões, 3 macacos hidráulicos (1 com rodas), diversas 

ferramentas de mão, 1 grua hidráulica para oficina, 1 porta paletes, extintores, 1 aquecedor 
a óleo da marca "Delbi", 1 microondas da marca "Moulinex", e 1 frigorífico da marca "Dako".  

 

8 220,00€  
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Viatura ligeira de mercadorias da marca "Opel", modelo "Combo CDTI", matrícula: 90-MN-96 
do ano de 2011. 

 
9 1.000,00€  

Viatura ligeira de mercadorias/caixa aberta da marca "Toyota", modelo "Hilux", matrícula: 66-
91-EF do ano de 1994. 

 
10 500,00€  

Viatura ligeira de mercadorias da marca "Ford", modelo "Fiesta TDCI", matrícula: 90-EZ-44 
do ano de 2007. 

 
11 1.000,00€  

Viatura ligeira de mercadorias da marca "Volkswagen", modelo "Caddy", matrícula: 29-68-
HN do ano de 1996 (em elevado estado de degradação). 

 
12 50,00€  

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. 
 

   ___________________________________      


