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LeiloExpert, Lda.   

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

         2430-162 Marinha Grande 

 
Data: _______________ 

Proc. n.º 5246/19.5T8VNG - Tribunal Judicial da Comarca do Porto, Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia - Juiz 3 

Insolvência de By Skin Unipessoal, Lda. 

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:  
 

Identificação dos Bens Verba Valor Mínimo Valor proposto 

Lote composto por: diverso vestuário e calçado para senhora (saias, 
vestidos, calças, casacos, camisas, t`shirts, meias, chinelos, sandálias, 
sapatilhas, cintos, carteiras, bijutaria) de várias marcas (Éclá, Nakuro, 

Casademunt, Twinset, Estampa Exclusiva), diversos manequins/bustos, 6 
prateleiras/expositoras em madeira de cor branca, 2 móveis expositores 
em madeira de cor branca (1 com 4 portas e 1 com 3 gavetas), 1 balcão 

de atendimento em madeira e vidro com 6 gavetas e com 1 tampo redondo 
em madeira de cor branca, 2 pufs forrados a tecido de cor preta, 2 

espelhos de corpo inteiro, 1 banco corrido em madeira forrado a tecido de 
cor castanha, 1 cadeira de pé alto forrada a tecido de cor branca, 1 

monitor TFT da marca "Samsung", 1 teclado da marca "Genius", 1 rato de 
linha branca, 1 máquina registadora/impressora de talões da marca 

"Xprinter" com leitor de código de barras e com visor da marca "Birch" e 1 
plasma da marca "LG". 

1 6.070,00 €  

Obs.: 

Nota: Ao valor proposto acresce 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. 

   ___________________________________      


