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Fazenda em Mato Grosso vai a leilão judicial eletrônico
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No dia 11 de agosto será realizado leilão judicial eletrônico,
determinado pelo Dra. Mariana Tonoli Angeli, juíza da 2ª Vara
Cível da Comarca de Franca/SP.
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O lote, fazenda Sudamata com 23.877,43 hectares em Tangará
da Serra/MT, está sendo ofertado em virtude de uma ação de
recuperação judicial da empresa Calçados Samello S/A.
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Os interessados devem se cadastrar no site
www.superbidjudicial.com.br e participar do leilão ofertando
lances via internet do dia 09/08 ao dia 11/08/2011 às 14 horas
(1ª praça, onde o bem será ofertado a 75% do valor de
avaliação), período de encerramento da 1ª Praça.
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Caso os bens não recebam lances no período descrito, haverá
2ª praça com lances de 65% do valor de avaliação até o dia
26/08/2011. As fotos e descrições completas dos lotes estão disponíveis no site. O leilão será realizado
exclusivamente pela internet.
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Os interessados em conferir os bens antes da compra deverão entrar em contato com a Central de Atendimento da
Superbid Judicial, através do Telefone/Fax: (11) 2824-6180 ou via e-mail: cac@superbidjudicial.com.br
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A Superbid Judicial é uma empresa especializada na gestão de alienações judiciais eletrônicas. Todos os leilões têm
processo de disputa eletrônica, o que torna o processo ágil e possibilita a participação de um número maior de
interessados.
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Pelo sistema de leilão eletrônico os lances são ofertados via internet e processados eletronicamente sem nenhuma
intervenção humana, proporcionando transparência, democracia e competitividade no leilão.
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