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LeiloExpert, Lda.   

Rua de S. Pedro, n.º 41 

         Guarda Nova 

         2430-162 Marinha Grande 

Data: ____________________ 

Processo n.º 2049/18.8T8GRD - Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, Juízo Local Cível da Guarda - Juiz 1 

Insolvência de J. C. Silva - Estúdios de Fotografia e Imagem Digital, Lda. 

Identificação do Proponente: _______________________________________________________________ _____ 

NIPC/NIF: ____________________________  

Morada: ____________________________________________________________________________________ 

Contacto (s): ___________________________Email: _________     

Serve a presente, para propor a V/Exa. salvo melhor proposta, a aquisição de bem relativo 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 Mínimo Valor proposto 

Lote composto por: 2 projectores para trabalhos de fotografia (1 da 
marca "Elinchrom 250" de cor cinza e 1 da marca "Multiblitz 400" de 
cor preta), 2 máquinas de filmar (1 da marca "Sony DRS_PD170P" 
e 1 da marca "Canon Cancorder XH-A15"), 1 máquina Kit da marca 
"Nikon 5200", com lente 28200, 1 flash da marca "Nissim 6000-A", 

2 máquinas fotográficas (1 da marca "Canon 500-D", com lente 
18200" e 1 da marca "Canon 450-D", com lente), 1 conjunto de 6 

peças (Minilab R-2 da marca "Minolta" com impressora de 2 blocos 
("DP2000E" e "PP-8621TB"), 2 scanners, 1 torre de computador e 1 

leitor de negativos), diversos fundos em alumínio destinados a 
cenários em fotos de estúdio, 1 banco de bar elevatório de cor 
preta, 1 vitrine expositora em madeira e alumínio IRAL com 5 

prateleiras, 1 estante expositora com 4 gavetas de cor branca, 4 
compartimentos em vidro e com 3 prateleiras, 1 móvel de parede 

lacado a cor branca com 4 portas, 1 secretária com tampo em vidro 
de cor preta e 2 módulos em madeira com portas de correr de cor 

castanha. 

1 1.310,00€  

Obs.: 


