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2 de 3

http://www.rac.com.br/noticias/campinas-e-rmc/113764/2012/01/18/fa...

Você está aqui: Home > notícias > Campinas e RMC

Fábrica da Ibaf vai a leilão judicial por
R$ 34 mi
O lote, tipo porteira fechada, é constituído pelo imóvel localizado na Avenida
Mercedes Bens, 1.000, Campinas, no Distrito Industrial
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No dia 14 de fevereiro será realizado
leilão judicial eletrônico de um Imóvel
Industrial contendo terreno, edificações
e benfeitorias. O leilão foi determinado
pelo dr. Fábio Henrique Prado de
Toledo, juiz da 2ª Vara Cível da
Comarca de Campinas, devido à
falência da empresa IBAF.
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O lote, tipo porteira fechada, é
constituído pelo imóvel localizado na
Prédio de indústria será leiloado
Avenida Mercedes Bens, 1.000,
(Foto: Divulgação)
Campinas, no Distrito Industrial, com
terreno medindo 101.772.50m², equipamentos e a marca IBAF, com lance
inicial a partir de R$ 34.802.818,07.
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Os interessados devem se cadastrar no site www.canaljudicial.com.br/lut
e participar do leilão ofertando lances via internet até o dia 14/02/2012 às
15h30, data de encerramento do leilão. As fotos e descrições completas dos lotes estão disponíveis
no site.
Além do leilão eletrônico haverá pregão físico onde serão coletados os lances dos interessados, que
devem comparecer ao local com duas horas de antecedência, para a realização de cadastro,
habilitações e demais procedimentos pertinentes à participação no leilão.
Havendo lances no lote nº 1 (porteira fechada) e, concomitantemente, em algum dos outros lotes,
ficará a critério do juízo decidir qual será o lance vencedor Os interessados em conferir os bens
antes da compra deverão entrar em contato com a Central de Atendimento da LUT, através do
Telefone/Fax: (11) 3266-2771 ou via e-mail: cac@lut.com.br
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