
Insolvência de LOPES & SALGUEIRO, LDA 

 

PROPOSTA 
 

 

 
 

 

Proponente:   

NIF/NIPC:   

Morada:    

   Contacto:    

E-mail(s):    
 

LISTAGEM DOS BENS PARA VENDA 
 

Lote Descrição Valor Base Valor da Proposta 

1 

Lote composto pelos seguintes bens: - Uma mesa de vapor bico de pato 

com aspiração, insuflação, braço, iluminação e dependuro para ferro, da 

marca "CAMPTEL", modelo "662A", série "1819", com o estado de 

avariado. - Uma mesa de vapor bico de pato com caldeira e insuflação de 

vapor da marca "PONY", modelo "N3/01P", série "147430", com o estado 

de razoável; - Uma máquina tira-nódoas para lavandaria da marca 

"IDROSMACK", modelo "SIMPLEX 2", série "16089", com o estado de 

degradado; - Um micro-ondas da marca "FAIRLINE", com o estado de 

razoável; - Uma máquina de limpeza a seco da marca "BOWE", modelo 

"P200", série "1877/9405". NOTA: eventual fuga de percloroetileno, com 

o estado de avariado; - Uma máquina de secar da marca "IPSO", com o 

estado de avariado; - Uma máquina de lavar roupa da marca "LG", 

modelo "F1495BDA", capacidade "12kg", com o estado de degradado; - 

Um hidroextractor, com o estado de razoável; - Uma máquina de lavar 

roupa da marca "BEKO", modelo "WTC9602XW0", capacidade "9kg", com 

o estado de razoável; - Uma máquina de lavar roupa da marca "AEG", 

modelo "WTC9602XW0", capacidade "9kg", com o estado de avariado; - 

Uma máquina de costura zig-zag e ponto corrido da marca "REFREY" 

modelo "430", com o estado de razoável; - Uma máquina de ensacar em 

cima (roupa) da marco "HAWO", modelo "630R", série "943052", com o 

estado de razoável; - Uma balança da marca "LARIO", modelo "65", série 

"771918", alcance "20kg", divisão "10g", com o estado de razoável. 

1.905,00 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) 

 

Apartado 559 EC Marrazes 2416- 905 Leiria | Tlf: 244 836 316 | Telem.: 910 546 477 | E-mail: geral@vamgo.pt 

Edifício Pinus Park, Estrada de Leiria N212 - 2º Andar - Loja AA | 2430-527 Marinha Grande 

Processo nº 6543/19.5T8VNG – Trib. Jud. da Comarca do Porto – Juízo de Comércio de Vila Nova de Gaia – Juiz 4 


