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LeiloExpert, Lda.   

Rua de S. Pedro, n.º 41 

         Guarda Nova 

         2430 -162 Marinha Grande 

 
Data: _____________________ 

Processo n.º 88/12.1 TBTBC -Tribunal Judicial da Comarca de Viseu – Juízo de Comércio de Viseu – Juiz 2 

Insolvência de José Joaquim dos Santos e Outra (s)   

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 Verbas Valor Base Valor proposto 

Prédio Urbano composto por casa de habitação de rés-do-
chão e 3 andares, com área total de 30 m2, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 414, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 311/19910521, 
freguesia e concelho de Tabuaço. 

3 32.941,18 €  

Prédio Urbano composto por casa de habitação de rés-do-
chão e 1º andar, com área total de 300 m2, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo n.º 736, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 932/20020301, 
freguesia e concelho de Tabuaço.  

4 94 117,65 €  

Fração autónoma designada pela letra "T", correspondente 
a arrumos no piso um, com acesso pela entrada orientada 

para nascente, com 33,90 m2, inscrita na matriz predial 
urbana sob o artigo n.º 1370, descrita na Conservatória do 

Registo Predial sob o n.º 781/19990223 - T, freguesia e 
concelho de Tabuaço. 

9 7 529,41 €  

Nota: Ao valor proposto acresce comissão de 5% 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. 
 

   _______________________________________________________  


