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LeiloExpert, Lda.   

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

         2430-162 Marinha Grande 

 

Data: _______________ 

Proc. n.º 3390/19.8T8STR - Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, Juízo de Comércio de Santarém - Juiz 1 

Insolvência de Xavieres, 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 Verbas Valor Mínimo Valor proposto 

Prédio urbano - fração autónoma designada pela letra “B”, correspondente a um 
estacionamento coberto e fechado na cave, do prédio urbano em regime de 

propriedade horizontal, com área bruta privativa de 69,68 m2, inscrito na matriz predial 
sob o artigo 3406º, da união das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, concelho do 

Cartaxo, distrito de Santarém, descrito na CRP do Cartaxo sob o nº 633-B. 

2 14.450,00 €  

Prédio urbano - fração autónoma designada pela letra “D”, correspondente ao rés-do-
chão direito, destinado a comércio, do prédio urbano em regime de propriedade 

horizontal, com área bruta privativa de 82,19 m2, inscrito na matriz predial sob o artigo 
3406º, da união das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, concelho do Cartaxo, 

distrito de Santarém, descrito na CRP do Cartaxo sob o nº 633-D. 

3 40.162,50 €  

Prédio urbano - fração autónoma designada pela letra “E”, correspondente ao rés-do-
chão direito frente, destinado a comércio e escritório, do prédio urbano em regime de 

propriedade horizontal, com área bruta privativa de 76,526 m2, inscrito na matriz 
predial sob o artigo 3406º, da união das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, 

concelho do Cartaxo, distrito de Santarém, descrito na CRP do Cartaxo sob o nº 633-
E. 

4 39.737,50 €  

Prédio urbano - fração autónoma designada pela letra “F”, correspondente ao rés-do-
chão tardoz, destinado a serviços, do prédio urbano em regime de propriedade 

horizontal, com área bruta privativa de 60,805 m2, inscrito na matriz predial sob o 
artigo 3406º, da união das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, concelho do 

Cartaxo, distrito de Santarém, descrito na CRP do Cartaxo sob o nº 633-F. 

5 26.987,50 €  

Obs.: 

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. 

   ___________________________________      


