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LeiloExpert, Lda.   

Rua de S. Pedro, n.º 41 

         Guarda Nova 

         2430-162 Marinha Grande 

Data: ____________________ 

Processo n.º 599/18.5T8FND - Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco - Juízo de Comércio do Fundão 

Insolvência de Laura Maria Candeias da Silva 

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:  

Nota: Ao valor proposto será cobrada 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. 
 

   ___________________________________      

Identificação dos Bens Verbas Valor de venda Valor proposto 

Lote composto por: 1 esterelizador sem marca visível, 1 vaporizador sem marca 
visível, 1 máquina de lavar roupa da marca "Fagor", 1 frigobar da marca 

"Crown", 2 aparelhos para pés (1 da marca "Ufesa" e 1 da marca "Kneissel"), 1 
máquina de café da marca "Jocca", 1 rádio/CD da marca "Selecline", 1 máquina 

de vapor para cabelo da marca "L`oreal", 3 ferros para caracóis (1 da marca 
"Moser", 1 da marca "Wahl" e 1 da marca "Perfectbeauty"), 3 pranchas de 

alisamento para cabelo sem marca visível, 2 alicates para extensões de cabelo 
(1 sem marca visível e 1 da marca "Loaf"), 1 máquina para caracóis da marca 
"Bravo Nippon", 2 máquinas para corte de cabelo (1 da marca "Moser" e 1 da 

marca "Termix"), diversos utensílios de cabeleireiro (escovas, tesouras, molas, 
rolos, bigodins, pincéis), diversos produtos para cabeleireiro (tintas, oxidantes, 

óleos para permanentes, shampoos, máscaras, cremes, tratamento para 
quedas de cabelo, descoloração), 1 teclado da marca "MK Plus", 1 monitor TFT 

da marca "Flatron", 1 rato da marca "Weibo" e 1 computador/torre da marca 
"Intel Inside". 

1 520,00€  

Lote composto por: 3 módulos em madeira (2 com 2 gavetas cada e 1 com 4 
portas), 1 expositor em vidro, 5 móveis em madeira ( 1 com 1 pia, 1 com 4 

gavetas, 1 com 2 gavetas, 1 com 3 gavetas e 2 portas e 1 para toalhas), 2 pufs, 
1 cacifo em chapa com 1 porta, diversas peças decorativas (estatuetas, 

quadros, jarrões), 2 rampas para lavagem de cabelo com cadeiras forradas a 
napa de cor preta), 3 cadeiras de secagem forradas a napa de cor preta, 3 

poisa pés em ferro, 3 espelhos com aro de cor castanha, 1 sofá, 1 balcão de 
atendimento em madeira, 2 caixotes para lixo (1 em inox e 1 em plástico) e 2 

extintores. 

2 375,00€  

Obs.: 


