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PROPOSTA 

 

Insolvência de VEDETASUCESSO, LDA 
Processo nº 1715/18.2T8GMR – Trib. Jud. da Comarca de Braga– Juízo de Comércio de Guimarães – Juiz 1 
 

 

Proponente:_____________________________________________________________________________________ 

NIF/NIPC:__________________________________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________       Contacto: _____________________________________ 

E-mail(s): __________________________________________ 
 

LISTAGEM DOS BENS PARA VENDA 

Lote Descrição Valor Base Valor da Proposta 

1 

Lote composto por: Uma máquina de coser bainhas, da 

marca "WILLCOS GIBS (GB)", modelo "SH 6000"; Uma 

máquina de ponto corrido, da marca "CONSEW", modelo 

"290 RATCW"; Uma máquina de corte e cose da marca 

"WILCOX"; Uma máquina de corte e cose da marca 

"KINGTEX", modelo "7000"; Uma máquina de fazer 

cloretes da marca "PEGASUS", modelo "VÉNUS"; Uma 

máquina de corte e cose da marca "WILCOX GIBS", modelo 

"W562"; Uma máquina de colocar elásticos, da marca 

"OSHIMA"; Uma máquina de corte e cose da marca "SW", 

modelo "SW 331AE"; Uma mesa de passar, com caldeira, 

da marca "FIRSAN"; Uma máquina de passar linha, da 

marca "SEWMAQ", modelo SW- 200; 

1.220,00 Euros 

 

€ 

 

Valor por extenso: 

 

Obs: ___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Os participantes na venda, ao apresentarem a sua proposta, assumem expressamente conhecer e aceitar sem 

reservas o regulamento/condições de venda. 
 

- Aos valores apresentados acresce, quando aplicável, IVA à taxa legal em vigor 

- Aos valores de adjudiciação acresce 5% para imóveis e 10% para bens móveis + IVA à taxa em vigor referente aos serviços prestados pela VAMGO. 
 

 

         Autorizo a cedência dos meus dados para efeitos de isncrição nas diligências de venda (Leilões Eletrónicos, 

Leilões Públicos, Carta fechada, Negociação Particular), publicidade, marketing através de newletters contato através 

de chamada telefónica para ter acesso a informações e outros 
 

Data:____ /____/_____  

 

_______________________________________________ 

(Assinatura (e Carimbo) do Proponente) 


