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Leiloexpert, Lda.   

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

2430-162 Marinha Grande 

 
 

Data: ________________________ 

Proc. n.º 751/14.2TBFUN - Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Juízo de Comércio do Funchal - Juiz 2 

Insolvência de IMOPRO - Promoção Imobiliária, Lda. 

Identificação do Proponente: _____________________________________________________________________________ _____ 

NIPC/NIF: _________________________________  

Morada: _______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Contacto (s): ____________________________Email:   _______   

Serve a presente, para propor a V/Exa. proposta para a aquisição de bens do processo supra identificado, designadamente: 
  

Nota: Ao valor da adjudicação acresce comissão de 5% acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, referente ao pagamento dos serviços prestados pela LeiloExpert, Lda. 
 
 
 
 

Declaro que tomei conhecimento e aceito integralmente as condições de venda  
 
___________________________________      

Identificação dos Bens Verbas Valor Mínimo Valor Proposto 

Prédio rústico denominado por "Estrada Nacional - Labardas", freguesia 
de Rabo de Peixe, concelho de Ribeira Grande e distrito de Ponta 

Delgada, com área total de 14.840 m2, dividido em 4 parcelas, inscrito 
na matriz predial sob o artigo matricial n.º 15, secção A. 

140 350.610,00€  

Terreno urbano para construção sito na Canada da Misericórdia, lote 3, 
freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande e distrito de 

Ponta Delgada, com área total de 988,33 m2, descrito na CRP da 
Ribeira Grande sob o n.º 03671 e inscrito na matriz predial sob o artigo 

matricial n.º 3919. 

141 123.540,00€  

Terreno urbano para construção sito na Canada da Misericórdia, lote 4, 
freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande e distrito de 

Ponta Delgada, com área total de 988,33 m2, descrito na CRP da 
Ribeira Grande sob o n.º 03671 e inscrito na matriz predial sob o artigo 

matricial n.º 3920. 

142 123.540,00€  

Terreno urbano para construção sito na Canada da Misericórdia, lote 6, 
freguesia de Rabo de Peixe, concelho da Ribeira Grande e distrito de 
Ponta Delgada, com área total de 2.956,50 m2, descrito na CRP da 

Ribeira Grande sob o n.º 03674 e inscrito na matriz predial sob o artigo 
matricial n.º 3922. 

143 251.300,00€  


