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Leiloversatil, Lda.   

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

         2430-162 Marinha Grande 

 
Data: ____________________ 

Processo Executivo n.º 436/11.1TBMGR - Comarca de Leiria - Pombal - Inst. Central - 2.ª Secção de Execução - J1 

Executado: Maria Alice Silva Ponte 

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 

Penhora de imóvel referente ao prédio rústico, com área 
de 560 m2, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Pombal sob o n.º 10611 e inscrito na matriz predial 
rústica sob o artigo n.º 16607, da freguesia de Santiago de 

Litém, concelho de Pombal. 

1 100,00€  

Penhora de 1/2 do imóvel referente a prédio urbano, com 
área de 68 m2, composta de habitação no r/c, 

construída a tijolo e coberta a telha, r/c com 5 divisões e 6 
vãos, com anexo, páteo e cómodos, descrito na 

Conservatória do Registo Predial sob o n.º 10610 e inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1828, da freguesia 

de Santiago de Litém, concelho de Pombal. 

2 15.000,00€  

Penhora de 1/4 do imóvel referente a prédio rústico, com 
área de 1.070 m2, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 531 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo n.º 2483, da freguesia de Santiago de Litém, 

concelho de Pombal. 

3 100,00€  

Penhora de 1/6 do imóvel referente a prédio rústico, com 
área de 2.880 m2, descrito na Conservatória do Registo 

Predial sob o n.º 530 e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo n.º 2417, da freguesia de Santiago de Litém, 

concelho de Pombal. 

4 340,00€  

Obs.:  

Nota: Ao valor proposto acresce uma comissão de 5% acrescida de IVA, à taxa legal em vigor, referente aos serviços prestados pela Leiloversatil, Lda. 

 

✓ Declaro que tomei conhecimento e aceito integralmente as condições de venda. 
 

   ___________________________________      


