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

                     Guarda Nova 
2430-162 Marinha Grande 

 
 

Data: ________________________ 

Processo n.º 311/19.1T8AMT - Tribunal Judicial da Comarca do Porto Este - Juízo de Comércio de Amarante - Juiz 4 
 

Insolvência de Rufit Shoes de Calçado, Unipessoal, Lda. 

Identificação do Proponente: _____________________________________________________________________________ _____ 

NIPC/NIF: _________________________________  

Morada: _______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Contacto (s): __________________________________Email:__________________________   _______   

Serve a presente, para propor a V/Exa. salvo melhor proposta, a aquisição do bem relativo ao processo supra identificado, 
designadamente:  

Nota: Ao valor da adjudicação acresce comissão de 10% 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 do Bem Verba Valor Mínimo Valor Proposto 

Lote composto por: 2 compressores de parafusos da marca "Mattei ERC 511H", 
1 máquina de igualizar da marca "Fortuna", 1 máquina de colar rotativa da 
marca "Somacal", 11 máquinas de costura (7 da marca Pfaff, 1 da marca 

"Golden Wheel", 1 da marca "Adler" e 2 da marca "Joyee"), 1 sefione de ar 
quente da marca "Somacal 7861", 1 máquina de moldar de 2 postos da marca 
"Celme 422014", 1 máquina de rentiar e pregar palmilhas da marca "Somacal", 
3 umidificadores (1 de 2 postos da marca "Somacal 12956", 1 de calcanheiras 

da marca "Planellas Bellosta UP 22" e 1 da marca "Electrotecnica B.C."), 1 
reativador/secador da marca "Somacal 190, nº 11.202", 2 

escovadeiras/polidoras (1 da marca "Somacal 79, nº 0790" e 1 da marca 
"Somacal 79, nº 0889), 1 transportador eléctrico de 12 metros com iluminação, 

1 máquina de cardar sem marca visível, 1 câmara de frio da marca 
"Electrotecnica B.C.", 1 máquina de retirar formas da marca "somacal nº 

10.132", 1 máquina de limpeza de colas da marca "Sofical 312262", 1 máquina 
de enformar canos da marca "Somacal 72, nº 0189, 1 cabine de pintura da 
marca "Sofical", 1 ferro de burnir de 2 postos da marca "Somacal DV39, nº 

0486", 1 transportador de costura de 9 metros com iluminação, 2 depósitos de 
ar com capacidade para 270 Lts cada, 1 secador de ar da marca "Pacific Air 

Power PDE 15", diversas bancadas e carrinhos de apoio à fabricação, diversos 
extintores, diversa estanteria, 3 cacifos em chapa (2 com 6 portas cada, e 1 
com 4 portas), 1 bengaleiro, 2 secretárias em fórmica, 3 mesas de apoio em 
chapa, 7 cadeiras forradas a tecido e napa de várias cores, 1 móvel de apoio 
em chapa com 2 portas, 3 armários em chapa com 2 portas cada, 1 relógio de 

ponto da marca "Amano EX 7000", 1 impressora da marca "Hp 940C", 1 
computador da marca "Asus", 1 monitor da marca "Benq", 1 teclado e 1 rato da 

marca "Genius", 1 fotocopiadora multifunções da marca "Samsung" e 1 
aquecedor a óleo. 

1 5.150,00€  

Obs.: 
 


