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

         Guarda Nova 
         2430-162 Marinha Grande 

Data: ____________________ 

Processo n.º 5294/19.5T8SNT - Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Juízo de Comércio de Sintra - Juiz 5 

Insolvência de Celave - Indústria de Escovaria Fina S.A. 

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: 1 secretária com tampo em madeira de cor 
castanha com 2 gavetas, 1 módulo para secretária com 4 gavetas, 
1 cadeira em plástico de cor branca para esplanada, 2 módulos de 

estante tipo Andy (1 com 12 prateleiras e 1 com 6 prateleiras), 2 
impressoras (1 multifunções da marca "Canon 2520I" e 1 da marca 
"Brother MFC-5440 CN"), 1 máquina calculadora da marca "Canon 
MP-121-MG", 3 altifalantes modelo "Kas 3130MLW/E", 2 teclados 

(1 da marca "HP" e 1 da marca "Compaq"), 2 ratos sem marca 
visível, 1 descktop/PC da marca "Gigabyte", 1 monitor da marca 
"LG", 2 servidores (1 da marca "HP Proliant ML330 G6" e 1 da 

marca "Compaq Proaliant ML370"), 1 aquecedor da marca 
"Haeger", 1 máquina de café da marca "Bosch", 2 routers (1 da 

marca "Linksys Wireless-G Home Gateway" e 1 da marca 
"Huawey"), 2 UP´s (1 da marca "Mustek 636" e 1 da marca "GE") e 

1 switch da marca "HP Procurve". 

1 425,00€  

Obs.: 


