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Fazenda São Geraldo vai a leilão
Na próxima segunda-feira, 20 de setembro, a
Fazenda São Geraldo, em São José do Rio
Pardo, vai a leilão judicial por ordem da Vara
do Trabalho.
A área a ser leiloada tem 377,09 hectares, com
29 casas simples; 6 casas duplas; 1 escola; 1
paiol; 3 ranchos; 1 cabine de transformador;
chiqueiros; prédio para máquinas; serraria
completa; retiro duplo; 1 silo coberto, terreiro
de café; 1 estábulo; 2 bezerreiros; 2 casas
sede; 1 galpão; 1 escritório; 2 galpões; 6
tanques; 1 galpão de tulha de café; 1 galpão
com 2 secadoras de café; 1 tulha assobradada;
e 1 tulha para palha do café.
Os lances para o leilão estão abertos desde o
dia 17 de agosto. Os interessados em
participar podem acessar o site www.superbidjudicial.com.br, até o dia 20 de setembro, às 14
horas.
No dia do encerramento, os lances também poderão ser ofertados no Auditório da Superbid
Judicial, situado na Av. Wladimir Meireles Ferreira, 1525 – sala 207 – 2º andar – Ribeirão
Preto/SP.
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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Como Participar
As fotos e descrições completas dos bens estão disponíveis no site. Para ofertar lances é
necessário estar cadastrado e solicitar habilitação, ressaltando que os lances poderão desde já
ser ofertados pela internet, ou diretamente no pregão físico na data do encerramento. 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@superbidjucdicial.com.br
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