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Três fazendas serão leiloadas no dia 9
A Juíza Titular da Vara Trabalhista de São
José do Rio Pardo determinou a realização de
leilão eletrônico judicial de alguns imóveis
penhorado em ações trabalhistas, sendo que
dois imóveis são partes ideais.
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Ao total são três imóveis no município, entre
eles a Fazenda São Geraldo com 155,822
alqueires, tendo 2 sedes, além de colônias e
benfeitorias.
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O leilão já está aberto para oferta de lances e
serão aceitas ofertas a partir de 50% do valor
que os imóveis foram avaliados pela justiça. Os
interessados poderão se cadastrar no site
www.superbidjudicial.com.br e participar do
leilão ofertando lances via internet em todo o Brasil até o dia 9 de agosto, às 14 horas, data em
que ocorrerá o leilão físico simultaneamente com a internet.
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Conforme lembra a organização do leilão, os bens serão vendidos no estado em que se
encontram e sem garantia. O leilão está a cargo da Superbid Judicial, ferramenta para
realização de alienações judiciais eletrônicos por meio de leilões oficiais presenciais e/ou via
Internet simultaneamente
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As fotos e descrições completas dos bens estão disponíveis no site
www.superbidjudicial.com.br. Para dar lances pela internet é necessário estar cadastrado e
solicitar habilitação. O leilão físico será realizado no auditório da Superbid Judicial – Ribeirão
Preto, na Avenida Wladimir Meireles Ferreira, 1525 – sala 207 – 2º andar – Ribeirão Preto/SP,
devendo os interessados comparecer no local com antecedência de uma hora para
cadastramento. 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) 28246180 ou via e-mail: cac@superbidjucdicial.com.br
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