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Leiloexpert, Lda.   

Rua de S. Pedro, n.º 41 - Guarda Nova 

2430-162 Marinha Grande 

 

Data: ____________________ 

Processo n.º 2837/18.5T8VFX - Tribunal Judicial da Comarca de Leiria - Juízo de Comércio de Leiria - Juiz 1 

Insolvência de Leiritráfego - Agentes Transitários, 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 frigoríficos (1 da marca "Whirlpool" e 1 da marca "Sontec"), 1 microondas 
da marca "Samsung", 1 fogão da marca "Savana" com forno, 2 máquinas de café (1 da marca 
"Sical" e 1 sem marca visível"), 15 teclados (8 sem marca visível, 2 da marca "Fujitsu", 3 da 

marca "Microsoft" e 2 da marca "Logitech"), 12 monitores (6 da marca "LG", 1 da marca 
"Viewsonic", 1 da marca "Acer", 1 da marca "Samtron", 1 da marca "Tatung", 1 sem marca visível 

e 1 da marca "Philips"), 4 ratos (3 sem marca visível e 1 da marca "Logitech"), 11 telefónes (4 
sem marca visível, 6 da marca "Tecdesk" e 1 da marca "Vodafone"), 4 ventoinhas (2 da marca 

"Solac" e 2 sem marca visível), 10 computadores/torres (2 da marca "Tsunami", 1 da marca 
"Lite", 3 sem marca visível, 2 da marca "Intel Inside", 1 da marca "Fujitsu" e 1 da marca "LG"), 1 
rádio/cassete sem marca visível", 1 guilhotina para papel sem marca visível, 3 fotócopiadoras 

multifunções (1 da marca "kyocera", 1 da marca "Super G3" e 1 da marca "Samsung"), 2 
máquinas de escrever (1 da marca "Regis" e 1 da marca "Brother), 3 cálculadoras (1 da marca 

"Facit" e 2 da marca "Citizen"), 6 impressoras (3 sem marca visível, 1 da marca "HP", 1 da marca 
"OKI" e 1 da marca "Brother"), 1 scaner da marca "Lexmark", 1 TV da marca "Sony", 2 UPS sem 

marca visível, 2 fotócopiadoras da marca "Epson", 1 aquecedor a óleo sem marca visível e 
diversos extintores. 

1 1.550,00€  

Lote composto por diverso mobiliário: (móveis em madeira com diversas portas e prateleiras 
cada, mesas de refeições com tampo em fórmica, cadeiras de refeitório com assento em plástico 
de cor branca, cacifo em chapa com 2 portas, cadeiras de escritório forradas a tecido de várias 
cores com/sem rodas, estantes tipo Andy com diversas prateleiras cada, armários em chapa e 
madeira, secretárias em madeira com/sem gavetas, módulos em madeira com 4 gavetas cada, 
poltrona com assento e encosto em pele de cor preta, bengaleiro, mesa com tampo em madeira 

redondo, balcão de atendimento em madeira, mesas de apoio em madeira, arquivos em madeira, 
mesa de reuniões com tampo em madeira oval, biombo em vidro, arquivo em chapa com 4 

portas). 

2 1.850,00€  

Lote composto por: 1 balança sem marca visível, 1 porta paletes de cor branca e 1 carregador de 
baterias para empilhador. 3 380,00€  

Obs.: 


