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1/2 SOBRE MORADIA DE R/CHÃO





”Por determinação da Exma. Administradora de Insolvência, vai ser colocado em venda por Leilão Eletrónico, o bem arrolado a favor da massa insolvente.”

1. CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA
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       c)  O arrematante remisso não volte a ser admitido a adquiri-lo(s) novamente;
      d) O arrematante remisso que responsável pela diferença entre o preço pelo qual arrematou e o preço pelo qual for vendido o lote ou bem e ainda 

pelas despesas a que der causa.

      o efeito, em data, hora e local a noticar ao adjudicatário com a antecedência mínima de 15 dias.

4.2. A falta de quaisquer pagamentos referidos anteriormente, seja pela simples desistência após o encerramento do Leilão Eletrónico ou por  

      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.

5. ESCRITURA PÚBLICA  

5.1. A escritura pública do imóvel será efectuada no prazo de 60 dias ou logo que se encontre reunida toda a documentação necessária para  

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

     falta de provisão do meio de pagamento apresentado, pode determinar que:

       b) O(s) bem(ens) volte(m) a ser vendido(s) pela forma que se considerar mais conveniente;
       a)  A venda do arrematante remisso que sem efeito;

2.  FUNCIONAMENTO DO LEILÃO

2.2. As propostas/licitações serão registadas em caixa própria protegida.

2.1. O Leilão iniciar-se-á pela venda do bem Imóvel.

2.3. lcpremium.pt.O fecho do leilão é controlado automaticamente pelo sistema tendo por referência a hora do servidor onde está instalada a plataforma   
O leilão terminará à hora denida se nos 30 segundos anteriores ao fecho previsto não forem efetuadas novas propostas/licitações; caso contrário, a hora 
de fecho será incrementada automaticamente e o leilão terminará quando se veriquem 30 segundos sem novas propostas/licitações.

1.10. Autorização N.º 3889/2016 emitida pela Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

4. PAGAMENTO DO PREÇO

      c) Os restantes 80% do valor da venda devem ser liquidados aquando da realização da escritura de compra e venda.

4.1. Com a adjudicação do imóvel, o adjudicatário pagará:

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, 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.

     a) 20% do valor da venda, através de cheque emitido à ordem de Massa Insolvente de Vera Lúcia Beldroegas Silva do Vale, a título de sinal e principio 
de pagamento;

          serviços prestados na promoção e venda do bem;
      b) 5% do valor da venda, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, através de cheque emitido à ordem de  , referente aosLC 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 identica as informações que recolhemos e de que forma as utilizamos. A  leva muito a LC Premium, Lda.
sério o processamento dos seus dados 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" signica que quaisquer dados ou informações condenciais e/ou de 
identicação pessoal ou outros dados ou informações relacionados com utilizadores dos nossos serviços não serão divulgados.
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1.4. O utilizador não pode ter o login feito em mais do que um dispositivo em simultâneo.

1.6. LC Premium, Lda. A  recomenda a utilização do Google Chrome como browser predenido.

1.5. LC Premium, Lda. A  não se responsabiliza na eventualidade do browser do utilizador não efetuar automaticamente a atualização.

1.1. O Leilão é público, sem prejuízo do disposto 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.

2.4. Se forem detetadas irregularidades na licitações, as ofertas poderão ser desconsideradas.

3. BEM

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.

3.1. 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.

     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;

     f) Gerir e proteger a nossa infraestrutura informática;
     e) Proporcionar-lhe serviços de apoio ao cliente;

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:

     b) Vericar a sua identidade durante os processos de registo da conta e de restabelecimento da palavra-passe;
     a) Processar transações caso não cumpra com as condições de venda;
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CONDIÇÕES GERAIS DA VENDA

- As fotografias constantes no catálogo são meramente ilustrativas.

- A lista fornecida está sujeita a alterações.

6.3. LC Premium, Lda.  A , no âmbito das suas funções, ouvidos os interessados na venda, e no interesse da Massa Insolvente, poderá:

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. DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1.  Qualquer situação de incumprimento imputável ao arrematante, motivará a perda dos montantes já pagos, seja a que título for.
6.2. LC Premium, Lda. Se, por motivos alheios à vontade da  a venda for considerada sem efeito, por quem de direito, as quantias recebidas serão devolvidas   

em singelo, não havendo lugar ao prejuízo da Massa Insolvente em qualquer circunstância.

b)  Exigir, sempre que o entender, que os pagamentos sejam feitos em cheque visado ou dinheiro;
c)  Não considerar vendas não sinalizadas;

a)  Não vender, desde que os valores atingidos sejam considerados manifestamente insucientes;

6.5. A participação no leilão implica a aceitação integral das presentes condições do regulamento, estabelecendo-se para a resolução de qualquer conito 
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

OBSERVAÇÕES

VISITAS
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P/ Marcação de Segunda a Sexta 

Gestor do Processo

Alfredo Calado

a.calado@lcpremium.pt

916 692 320
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Nota: Imóvel Ocupado 

FICHA DE IMÓVEL

DescriçãoCaracterísticas

€ 15.900,00

3

n.º 1350

1973

€ 27.790,70

Tipologia/Divisões   

Localização: Beringel - Rua da Alfarrobeira, n.º 22

Artigo Matricial Urbano  

Ano de Inscrição na Matriz

Valor Base

 38.059029, -7.981854GPS:

Valor Patrimonial determinado no ano 2018

1/2 Sobre habitação de 
R/Chão

BEJA

LOTE 1

Encerra dia:
26.11.2019 às 16h

Situado junto a barragem
do Pisão 
 

15 min. ao centro de Beja

10 min. ao Aeroporto de 
Beja

278/19870316C.R.P de Beja

Verba n.º 1 - 1/2 do Prédio Urbano destinado habitação situado em Beringel na Rua 

da Alfarrobeira nº 22, Beja composto de rés de chão 3 divisões e quintal do concelho 

de Beja, com uma área total de 228,00m² e uma área coberta de 72,00m², inscrito 

da matriz predial da freguesia de Beringel sob o artº 1350 na conservatória do 

Registo Predial de Beringel sob o nº 278/19870316.

228,00 m²

72,00 m²

156,00 m²

Área Total

Área Coberta

Área Descoberta
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ANOTAÇÕES
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ANOTAÇÕES
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