
TODAY, TOMORROW, IT´S TIME FOR BUSINESS
LEILÃO ELETRÓNICOTERMINA DIA 11.07.2022 ÀS 16H

Moradia T5 de 2 Pisos Com Piscina e Logradouro Insolvência: João Fernando Mendes Tomazinho e Carla Maria Charrua Guerreira Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio do Barreiro 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SEIXAL ‑ CORROIOSRua Parque Natural do Alvão, 37
Visitas dia 22.06.2022 às 10h mediante marcação via siteGPS: 38.588557,‑9.155562



”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vai ser colocado em venda por Leilão Eletrónico o bem arrolado a favor da massa insolvente.”
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CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
1.1. O Leilão é público, sem prejuízo no ponto 1.2 do presente regulamento.1.2. Para participar no leilão é obrigatório o pagamento de uma caução sempre que solicitado, bem como o preenchimento dos campos pedidos no site.1.3. Os interessados deverão efetuar previamente o registo na plataforma sendo o processo através do  qual  qualquer  pessoa,  singular  ou    coletiva,  se  pode  inscrever  no  website  e  participar  na apresentação de licitações, de acordo com as condições aplicáveis; o registo constitui requisito prévio à participação.1.4. O utilizador não pode ter o login feito em mais do que um dispositivo em simultâneo.1.5. LC Premium, Lda. A   não se responsabiliza na eventualidade do browser do utilizador não efetuar automaticamente a atualização.1.6. A   recomenda a utilização do Google Chrome como browser predefinido.LC Premium, Lda.1.7. Para poder licitar e reduzir o risco de fraude, o controlador de dados, deve‑lhe pedir que nos forneça  informações  pessoais.  Ao  autorizar  e  aceitar  os  termos  desta  Política  de  Privacidade,  o utilizador autoriza expressamente e aceita que os seus dados sejam processados de acordo com as regras aqui estabelecidas. Esta Política de Privacidade identifica as informações que recolhemos e de que forma as utilizamos. A   leva muito a sério o processamento dos seus dados LC Premium, Lda.pessoais  e  utilizará  os  seus  dados  apenas  em  conformidade  com  os  termos  desta  Política  de Privacidade. Para efeitos desta Política de Privacidade, o termo "dados" ou "informações" significa que quaisquer dados ou informações confidenciais e/ou de identificação pessoal ou outros dados ou informações relacionados com utilizadores dos nossos serviços não serão divulgados.1.8. Os seus dados pessoais não serão vendidos nem alugados a terceiros para efeitos de marketing sem o seu consentimento explícito.1.9. Vamos utilizar as informações prestadas na nossa plataforma do seguinte modo:a) Processar transações caso não cumpra com as condições de venda;b) Verificar a sua identidade durante os processos de registo da conta e de restabelecimento da palavra‑passe;c) Gerir riscos ou detetar, prevenir e/ou remediar fraudes ou outras atividades potencialmente ilegais ou proibidas;d)  Detetar,  prevenir  ou  remediar  o  incumprimento  de  políticas  ou  de  contratos  de  utilizador aplicáveis;e) Proporcionar‑lhe serviços de apoio ao cliente;f) Gerir e proteger a nossa infraestrutura informática;1.10. Autorização N.º 3889/2016 emitida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados; 1.11. A lista fornecida está sujeita a alterações.a) As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas.2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO2.1. As propostas/licitações serão registadas em caixa própria protegida.2.2. Não há impedimento à apresentação de propostas de valor inferior ao valor mínimo de venda. Contudo, a adjudicação será feita à proposta de maior valor, reservando‑se ao Administrador de Insolvência o direito de não adjudicar qualquer proposta, se estas forem inferiores ao valor mínimo de venda, sendo que as ofertas abaixo do preço mínimo, denominadas "Registo de Oferta", têm a validade de 45 (quarenta e cinco) dias, não podendo ser retiradas antes do referido prazo, sem prejuízo  de  poderem  ser  efetuadas  outras  diligências  de  venda  no  sentido  de  obter melhores resultados, sendo o ofertante informado, podendo melhorar a oferta apresentada.2.3. As datas e horas do  início e do fim do  leilão  são anunciadas e publicitadas na plataforma lcpremium.pt. 2.4. O fecho do leilão é controlado automaticamente pelo sistema, tendo por referência a hora do servidor onde está instalada a plataforma lcpremium.pt.2.4.1. Se o leilão tiver por objeto apenas um bem, verba ou lote, o seu encerramento ocorrerá na hora definida para o efeito, exceto se nos 30 (trinta) segundos imediatamente anteriores ao fecho previsto  forem  apresentadas  novas  propostas/licitações,  caso  em  que  a  hora  de  fecho  será incrementada automaticamente e o leilão terminará decorridos que sejam 30 (trinta) segundos sem que haja registo de apresentação de novas propostas/licitações.2.4.2. Se o leilão tiver por objeto mais do que um bem, verba ou lote, o seu encerramento ocorrerá na hora definida para o efeito e de forma sequencial, com intervalos de 10 minutos. Assim, se por exemplo o leilão que versar sobre o primeiro bem, lote ou verba encerrar às 12h00m, o leilão do segundo bem, lote ou verba terminará às 12h10m e assim sucessivamente.

2.4.3. Se nos 30 (trinta) segundos imediatamente anteriores ao fecho previsto forem apresentadas novas propostas/licitações para qualquer um dos bens, lotes ou verbas, a hora de fecho do respetivo leilão será incrementada automaticamente e terminará decorridos que sejam 30 (trinta) segundos sem que haja registo de novas propostas/licitações.2.5. Caso exista prolongamento em algum lote, os restantes lotes só irão encerrar após o término do lote anterior e assim sucessivamente.2.6. Se forem detetadas irregularidades na licitação, as ofertas poderão ser desconsideradas e o licitante excluído do leilão.2.7. O prazo de licitações poderá ser prolongado, caso seja detetado algum erro ou anomalia que possa prejudicar o normal funcionamento do leilão.2.8. Os interessados podem seguir todas as operações através da internet. .3. BEM3.1. O bem  Imóvel é  vendido no estado  físico e  jurídico em que  se encontra,  livre de ónus ou encargos, tendo já sido ouvidos os credores com garantia real sobre o bem, nos termos do n.º 2 do art. 164.º do CIRE.3.2. Presume‑se que os  interessados  inspeccionaram o bem e conhecem as suas características, declinando‑se qualquer responsabilidade pelo seu estado de conservação ou funcionamento, assim como qualquer descrição incorrecta da informação constante do folheto e que possa induzir em erro.3.3. LC  Premium,  Lda.  À  Massa  Insolvente  ou  à    não  poderão  ser  assacadas  quaisquer responsabilidades  por  descrições  incorrectas  no  folheto  que  possam  induzir  em  erro, designadamente,  eventuais  divergências  entre  a(s)  área(s)  do(s)  imóveis  que  se  encontra(m) averbada(s) na matriz e no registo predial e a(s) respetiva(s) área(s) real(ais), assim como alterações que, relativamente à situação jurídica do prédio ou a licenciamento, possam ocorrer futuramente e que venha a ser prejudicado por lei ou acto administrativo.4. PAGAMENTO DO PREÇO4.1. Com a arrematação do bem imóvel, o arrematante pagará no prazo de 3 (três) dias úteis por cheque ou transferência bancária:a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem da Massa Insolvente de João Fernando Mendes Tomazinho e Carla Maria Charrua Guerreira, ou transferência bancária a título de sinal e princípio de pagamento;b) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque emitido à ordem de  ,  ê ária referente aos serviços prestados na promoção e LC Premium, Lda. ou transfer ncia bancvenda do bem.c) Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da escritura de compra e venda.4.2. A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples desistência após o encerramento  do  leilão  ou  por  falta  de  provisão  do  meio  de  pagamento  apresentado,  pode determinar que:a) A venda do arrematante remisso fique sem efeito;b) O(s) bem(ens) volte(m) a ser vendido(s) pela forma que se considerar mais conveniente;c) O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri‑lo(s) novamente;d) O arrematante remisso fique responsável pela diferença entre o preço pelo qual arrematou e o preço pelo qual for vendido o lote ou bens e ainda pelas despesas a que der causa..5. ESCRITURA PÚBLICA5.1. A escritura pública do imóvel é efectuada no prazo de 60 dias ou logo que se encontre reunida toda a documentação necessária para o efeito, em data, hora e local a notificar ao adjudicatário com a antecedência mínima de 15 dias.5.2.  O  adjudicatário  obriga‑se  a,  logo  que  lhe  sejam  solicitados,  fornecer  todos  os  elementos necessários à realização dos actos de transmissão, nomeadamente os documentos comprovativos da liquidação e pagamento do IMT e Imposto de Selo, se a eles houver lugar.5.3.  É  da  responsabilidade  do  promitente‑comprador  todos  os  custos  inerentes  à  compra, designadamente o pagamento de escrituras e registos, bem como a liquidação do Imposto de Selo e IMT e emissão de Certidão permanente atualizada do(s) imóvel(is) adjudicados, se a eles houver lugar.
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS6.1. Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for..6.2. Se a adjudicação/venda vier a ser anulada, dada sem efeito ou declarada nula por quem de direito, todas as quantias entregues à Massa Insolvente serão devolvidas em singelo ao arrematante, não podendo este último reclamar daquela qualquer compensação ou indemnização, seja a que título for.6.2.1. LC Premium, Lda.  O direito da  à remuneração estabelecida supra na alínea b) do ponto 4.1. não é afastado, ainda que a adjudicação/venda venha a ser anulada, dada sem efeito ou declarada nula por quem de direito, salvo se a   tiver culposamente contribuído para o vício LC Premium, Lda.que lhes deu causa ou pudesse razoavelmente ter conhecimento do mesmo.6.3.  LC Premium, Lda.A  , no âmbito das suas  funções, ouvidos os  interessados na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:a)  Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente insuficientes;b)  Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou dinheiro;c)  Não considerar vendas não sinalizadas;d)  Interromper, cancelar ou anular o acto, desde que sejam detectadas irregularidades ou conluio entre os participantes.6.4.  A venda rege‑se de acordo com o disposto no art. 834.º do CPC..6.5. A participação no leilão implica a aceitação integral das presentes condições do regulamento, estabelecendo‑se para a resolução de qualquer conflito emergente o foro da comarca de Covilhã ou o competente..6.6. As presentes condições não dispensa a consulta das condições gerais do leilão eletrónico de leitura e aceitação obrigatória na plataforma eletrónica www.lcpremium.pt

Gestor do ProcessoBruno Farinhabruno.farinha@lcpremium.pt966 683 484

CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

02

 Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, Juízo de Comércio do Barreiro | Proc. N.º 209/22.6T8BRR ‑ Juiz 3”Por determinação do Exmo. Administrador de Insolvência, vai ser colocado em venda por Leilão Eletrónico o bem arrolado a favor da massa insolvente.”



VALOR MÍNIMO€ 327.000,00
Termina dia:11.07.2022 às 16h
LOTE 01

SEIXAL ‑ CORROIOS

DESCRIÇÃO/LOCALIZAÇÃOFICHA TÉCNICAMoradia T5 de 2 Pisos Com Piscina e Logradouro

Nota: Imóvel ocupado, o mesmo ficará devoluto no dia 04.07.2022

Verba n.º 1 –  Prédio Urbano, composto de edifício de cave, rés‑do‑chão e logradouro, destinada a habitação,  tipologia/divisões: T5, com a área  total de 788,50m2, correspondendo 137,50 a área coberta e os remanescentes 651,00m2 a área descoberta, sito na Rua Parque Natural do Alvão ‑ Verdizela Lote ‑ 104, freguesia de Corroios, concelho do Seixal, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11279 da referida  freguesia e concelho e descrito na Conservatória do Registo Predial de Amora sob o nº 3543/19920608 – Freguesia Corroios, com o valor patrimonial determinado no ano 2021 de €154.574,35. n.º 11279
2002€ 154.574,35

3543/19920608
   Localização: Matriz Predial Urbana:

Ano de Inscrição na Matriz:Valor Patrimonial determinado no ano 2021:
C.R.P de Amora:

788,50 m²137,50 m²651,00 m²
Área Total: Área Coberta:Área Descoberta:

Rua Parque Natural do Alvão, n.º 37
GPS: 38.588557, ‑9.155562
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1. Plataforma lcpremium.pt é uma plataforma propriedade da LC Premium, Lda. que disponibiliza aos potenciais interessados  vendedores  e  compradores  um  recurso  para  promoção  e  venda de  bens móveis  e imóveis através de meio eletrónico.  2. Registo / Funcionamento2.1.  lcpremium.pt Os licitantes deverão proceder ao registo no site , onde devem constar todos os elementos de identificação e contatos necessários, nomeadamente Utilizador, Email, Nome, Apelido, Empresa, Número de Contribuinte, Número de Cartão de Cidadão, Morada, Código Postal, Contacto, Comprovativo de Morada, Documento de Identificação com fotografia e Certidão Permanente, nos campos de preenchimento obrigatório.2.2. Antes de ser efetuada uma licitação será solicitada a confirmação da conta de e‑mail indicada no registo prévio, de modo a poderem avançar com o processo.2.3. O licitante assume a veracidade dos dados introduzidos e ao licitar a responsabilidade decorrente de tal acto, nomeadamente de adquirir o(s) bem(ns), pelo valor que ofereceu, em conformidade com o estabelecido na lei e nestas condições de venda.2.4. Os bens são vendidos no local, condições, estado físico e jurídico em que se encontram, pelo que a LC Premium, Lda. declina qualquer responsabilidade relativamente ao seu estado de conservação ou funcionamento.2.5. O utilizador não pode ter o login feito em mais do que um dispositivo em simultâneo.2.6. O leilão eletrónico decorrerá no período publicitado;2.7. Cada lote tem indicado o valor de venda de licitação estabelecido, a partir do qual serão aceites licitações com vista à arrematação do(s) bem(ns).2.8. O registo de oferta ou proposta, consideram‑se válidos pelo período de 45 dias, apenas e só na presente diligência de venda.3. Fecho e Encerramento do Leilão Eletrónico3.1.  As  datas  e  horas  do  início  e  do  fim do  leilão  são  anunciadas  e  publicitadas  na  plataforma lcpremium.pt. 3.2. O fecho do leilão é controlado automaticamente pelo sistema, tendo por referência a hora do servidor onde está instalada a plataforma lcpremium.pt.3.2.1. Se o leilão tiver por objeto apenas um bem, verba ou lote, o seu encerramento ocorrerá na hora definida para o efeito, exceto se nos 30 (trinta) segundos imediatamente anteriores ao fecho previsto forem apresentadas novas propostas/licitações,  caso em que a hora de  fecho será  incrementada automaticamente e o leilão terminará decorridos que sejam 30 (trinta) segundos sem que haja registo de apresentação de novas propostas/licitações.3.2.2.  Se o leilão tiver por objeto mais do que um bem, verba ou lote, o seu encerramento ocorrerá na hora definida para o efeito e de forma sequencial, com intervalos de tempo definidos pela lcpremium. Assim, se por exemplo o leilão que versar sobre o primeiro bem, lote ou verba encerrar às 12h00m, o leilão do segundo bem, lote ou verba terminará às 12h10m (caso o intervalo de tempo definido tenha sido de 10 minutos) e assim sucessivamente.3.2.3. Se nos 30 (trinta) segundos imediatamente anteriores ao fecho previsto forem apresentadas novas propostas/licitações para qualquer um dos bens, lotes ou verbas, a hora de fecho do respetivo leilão será incrementada automaticamente e terminará decorridos que sejam 30 (trinta) segundos sem que haja registo de novas propostas/licitações.3.4. Se  forem detetadas  irregularidades na  licitação, as ofertas poderão ser desconsideradas e o licitante excluído do leilão.3.5. O prazo de licitações poderá ser prolongado, caso seja detetado algum erro ou anomalia que possa prejudicar o normal funcionamento do leilão.3.6. Os interessados podem seguir todas as operações através da internet.4.Caução4.1.  A  LC  Premium,  Lda.  poderá  solicitar  uma  caução  no  ato  de  inscrição  do  Leilão  Eletrónico, destinando‑se o mesmo a garantir o bom funcionamento e segurança da venda. O pagamento da caução para poder participar em alguns dos nossos leilões eletrónicos irá ser gerida com segurança. Informamos que o pagamento desta caução será devolvida no dia a seguir ao términus do leilão. Caso o licitante não cumpra todas as condições impostas na venda, a LC Premium, Lda. não devolverá a caução solicitada no início do leilão por incumprimento.4.2. A inscrição no leilão deverá ser efetuada até 48h antes do términus do mesmo, sob pena de não ser possível a participação, por incumprimento dos prazos de pagamento da caução. 

4.3.  O  pagamento  da  caução  deverá  ser  feito  através  de  transferência  bancária  para  o  IBAN: PT50.0036.0011.99100060026.12. Agradecemos que envie o comprovativo de transferência para o email pagamentos@lcpremium.pt  juntamente com o comprovativo de IBAN para a devolução da caução no dia a seguir ao términus do leilão, caso não exista incumprimento.5. Legitimidade no Acesso ao Serviço5.1. O leilão eletrónico não poderá ser utilizado por pessoas que não tenham capacidade jurídica plena para a celebração de contratos onerosos, não podendo, nomeadamente, ser utilizado por menores de dezoito anos.5.2. Os participantes no leilão deverão informar a LC Premium, Lda. de qualquer situação que limite a sua capacidade jurídica, considerando‑se que, se nada for comunicado nesse sentido, será assumido que têm capacidade jurídica plena.5.3. A LC Premium, Lda. não se responsabiliza na eventualidade de o browser do utilizador não efetuar automaticamente a atualização.5.4.  A LC Premium recomenda a utilização do Google Chrome como browser predefinido.5.5. O participante do leilão obriga‑se a manter confidencial a senha de acesso do leilão eletrónico e não poderá usar uma identificação de acesso de que não seja titular. O participante do leilão assume toda a responsabilidade pelas operações efetuadas através da utilização desse dado, ainda que por terceiros, com ou sem a sua autorização, assumindo ainda a responsabilidade pela não divulgação da senha de acesso.6. InformaçõesSão  fornecidas  a  todos  os  utilizadores  certificados  a  informação  necessária  à  sua  participação, nomeadamente:6.1. As características dos bens a vender; 6.2. A duração do período de venda; 6.3. As condições de pagamento e de entrega dos bens.6.4. A garantia de reserva dos dados pessoais, protegidos por lei.6.5. A garantia da fidedignidade das comunicações; 6.6. A garantia do registo das sessões de venda.7. Pagamento do PreçoSerá cobrada pela LC Premium, Lda. uma contrapartida monetária ao interessado comprador, a que acrescerão os impostos devidos. A referida contrapartida poderá ter uma componente fixa e/ou uma componente variável:7.1.  Nos  bens móveis,  a  componente  fixa  tem  valor mínimo,  variando  em  função  do  concreto processo de venda, nos mesmos bens, a componente variável corresponde a uma percentagem do preço final de venda;7.2. Nos bens  imóveis,  a  componente  fixa  tem  valor mínimo,  variando  em  função do  concreto processo de venda, nos mesmos bens, a componente variável corresponde a uma percentagem variável do preço final de venda;7.3.  As  supra ditas  contrapartidas  constarão do  regulamento/condições de  venda disponível  ao interessado;7.4.  Em  determinadas  vendas,  de  acordo  com  condições  definidas  previamente,  poderão  ser cobradas comissões ao vendedor.8. Adjudicação de Bens8.1. O(s) bem(ens) ou lote(s) de bens será adjudicado ao proponente que oferecer o maior valor, desde que cumpra todas as condições deste regulamento e as condições particulares a anunciar em face de cada processo de venda.8.2. Se a adjudicação/venda vier a ser anulada, dada sem efeito ou declarada nula por quem de direito, todas as quantias entregues à   serão devolvidas em singelo ao arrematante, LC Premium, Lda.não podendo este último reclamar daquela qualquer compensação ou indemnização, seja a que título for.8.3.  O  direito  da  LC  Premium,  Lda.  à  remuneração  estabelecida  não  é  afastado,  ainda  que  a adjudicação/venda venha a ser anulada, dada sem efeito ou declarada nula por quem de direito, salvo se a LC Premium, Lda. tiver culposamente contribuído para o vício que lhes deu causa ou pudesse razoavelmente ter conhecimento do mesmo.
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9. Acção Jurídica  A LC Premium, Lda., na qualidade de promotor da valorização de ativos móveis e imóveis, reserva‑se o direito de de mandar  criminalmente  os  responsáveis  por  qualquer  prática  ilícita  que  interfira, manipule  ou  prejudique  a plataforma   ou o processo de venda.lcpremium.pt10. Desconsideração de Ofertas de CompraAs ofertas de compra quer através de proposta eletrónica quer através de leilão eletrónico que sejam registadas na plataforma   após o encerramento do processo de venda poderão não ser consideradas para efeitos lcpremium.ptde apuramento do melhor preço, cabendo à LC Premium, Lda. a decisão de tal facto com total poder descricionário.11. Responsabilidade do Participante do Leilão11.1. Na utilização do leilão eletrónico, o participante obriga‑se a não adotar comportamentos que infrinjam a ordem jurídica vigente ou que lesem interesses ou posições juridicamente protegidas, obrigando‑se ainda a não perturbar ou degradar a qualidade do serviço.11.2. O participante do  leilão compromete‑se a observar  todos os procedimentos  indicados pela leiloeira para a correta utilização do leilão eletrónico e a pautar a sua atuação por elevados padrões de seriedade, prestando apenas informações verdadeiras e atualizadas.11.3.  Não  é  permitida  a  participação  num  leilão  com  intuitos  especulativos,  com  o  objetivo  de promover o aumento ou a diminuição do preço do produto leiloado, quer pelo lançamento de ofertas de compra, quer pelo incitamento ou provocação do lançamento das ofertas, não sendo igualmente permitido,  de  forma  alguma,  manipular  o  processo  de  realização  dos  leilões  ou  influenciar  o comportamento dos demais utilizadores do leilão eletrónico, bem como praticar qualquer acto que implique uma sobrecarga injustificada, ou que possa danificar ou interferir com o sistema informático do leilão eletrónico.11.4. O participante do  leilão assume a responsabilidade pela conclusão das  licitações realizadas através do Leilão Eletrónico, nomeadamente o de adquirir o(s) be(ns) pelo valor que ofereceu, bem como pelo cumprimento da respetiva legislação aplicável.12. Responsabilidade da LC Premium, Lda.12.1. A LC Premium, Lda., não é responsável por prejuízos que resultem de falhas ou deficiências do Leilão Eletrónico ou das operações de manutenção do mesmo, bem como por quaisquer eventos imprevisíveis e insuperáveis, alheios à sua vontade ou controlo, que a impeçam, total ou parcialmente, definitiva ou temporariamente, de cumprir as obrigações emergentes do Contrato e/ou que resultem do incumprimento, mora ou cumprimento defeituoso que não sejam imputáveis, a título de dolo ou de culpa grave, à Leiloeira ou aos seus representantes, agentes, auxiliares ou quaisquer outras pessoas que esta utilize para cumprimento das suas obrigações.12.2. A LC Premium, Lda. não aceita qualquer responsabilidade por erros de impressão e digitação.12.3.  Atendendo  à  dificuldade  da  confirmação  da  identidade  dos  utilizadores  da  Internet,  a  LC Premium, Lda. não se responsabiliza pela correta identificação dos utilizadores do leilão eletrónico.13. A LC Premium, Lda., reserva‑se aos seguintes direitos13.1. Não adjudicar, no caso dos valores obtidos serem considerados insuficientes.13.2. Cancelar ou suspender as vendas, quando estas ocorram de forma irregular.14. Dados Pessoais14.1. A LC Premium, Lda., recolherá e procederá ao tratamento informático dos dados pessoais do participante do leilão, inserindo‑os numa base de dados apropriada e pela qual será responsável.14.2. Os dados pessoais fornecidos pelo participante do leilão serão utilizados exclusivamente para fins ligados à execução do respetivo contrato, bem como, se o participante do leilão assim o autorizar, para atividades de informação e marketing da empresa.14.3. O participante do leilão compromete‑se a fornecer e a manter atualizados e verdadeiros os seus dados  pessoais.  Os  dados  pessoais  respeitantes  ao  quadro  de  preenchimento  obrigatório  do formulário de adesão que se venham a apurar como sendo incorretos ou incompletos, constituem motivo para a imediata suspensão ou cessação da prestação do Leilão Eletrónico, bem como para a resolução do respetivo contrato. 15. NotificaçõesO participante do leilão concorda em receber as notificações relacionadas com o leilão eletrónico.

16. Lei e Foro Aplicável16.1. A todas as questões não reguladas expressamente nas presentes Condições de Venda aplicar‑se‑á a Lei portuguesa.16.2. O foro competente em caso de litígio na interpretação ou na aplicação dos presentes termos e condições,  entre  a  LC Premium,  Lda.  e  os utilizadores  será  a Comarca da Covilhã,  com  renúncia expressa a qualquer outro.17. Disposições Gerais17.1. A LC Premium, Lda. não se responsabiliza pelos eventuais danos que os utilizadores do sistema de  vendas  eletróncias  venham a  ter  em  razão de problemas  técnicos,  operacionais  ou  falhas na conexão gerados por  fatores alheios à  LC Premium,  Lda. que possam ocorrer  e que  impeçam a participação dos mesmos no processo de venda. 17.2. A LC Premium, Lda. poderá anular, não aceitar, suspender, cancelar definitivamente ou limitar o registo a qualquer utilizador que não cumpra as condições estabelecidas no presente Regulamento.17.3. A LC Premium, Lda. é mera mandatária do interessado vendedor, não se responsabilizando pelos vícios ocultos dos bens em venda nem pelos impostos devidos pelos adquirentes dos mesmos. O login dos utilizadores não poderá ter um conteúdo ofensivo e/ou inapropriado, reservando‑se à LC Premium, Lda. o direito de recusar o acesso à plataforma lcpremium.pt. 17.4.  lcpremium.pt  Verificando‑se a existência de problemas técnicos na plataforma o processo de venda poderá ser adiado ou cancelado, ficando, neste caso, as ofertas já registadas sem efeito, sendo devolvidas as cauções e eventualmente entregues. 17.5. Os termos do presente regulamento poderão ser alterados unilateralmente pela LC Premium, Lda. e considerar‑se‑ão aceites pelos utilizadores se, no prazo de 10 dias, se estes nada disserem por email ou em papel.
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