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ONLINE LEILÃO DE DIVERSOS IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS EM SÃO PAULO SERÃO FEITOS PELO BANCO DO BRASIL EM SITE ESPECIALIZADO

LEILÃO TEM IMÓVEIS
E TERRENOS NO VALE
Banco do Brasil abre leilão de imóveis em SP, e com opções em Campos, Lorena e S.José

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

O Banco do Brasil abriu leilões de imóveis residenciais e
comerciais para todo estado
de São Paulo, e com opções
no Vale do Paraíba.
Os leilões serão realizados
no próximo dia 16h, pelo portal online Lance do Leilão. Em
geral, os lances iniciais giram
entre R$ 69 mil e R$
8,1 milhão,

que podem ser arrematados à
vista ou por financiamento.
Na RMVale, está a leilão uma
chácara de 12 mil m² em Campos do Jordão, com lance mínimo de R$ 109 mil. Ela fica no
Parque da Ferradura, antiga
Fazenda Natal. Em Lorena, um
prédio na rua Barão de Castro
Lima tem lance mínimo de R$
1,9 milhão.
Já em São José dos Campos,
uma gleba de terras de 100 mil

INVESTIMENTO
vai oferecer
E“Oumaleilão
diversidade de
imóveis”
Edson Chini
Gerente do Banco do Brasil

m², no bairro Pernambucanas,
disponível com lance mínimo
de R$ 3,1 milhões.
“O leilão vai oferecer uma
diversidade de imóveis, propriedades para quem planeja a casa ideal para a família,
para os que procuram um bom
ponto para o seu negócio, ou
até mesmo apenas para os que
desejam investir”, frisa Edson
Chini, gerente executivo do
Banco do Brasil.
Podem participar pessoas
físicas e jurídicas. O Banco
do Brasil ficará responsável
pela quitação de eventuais
valores de IPTU, ITR, CCIR,
laudêmio (taxa de transação
para a União) e condomínio
até a efetivação do registro da
transferência do imóvel ao arrematante.
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