
10 gerais Belém, quinta-feira, 6 de julho de 2o17

Curuçá/PA, 6 de julho de 2017.
Antonio Georges Farah

Presidente do Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os acionistas desta 
sociedade, a se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, às 09 horas do dia 
14/07/2017, na sede social, sito na Estrada 
Castanhal/Marapanim, Km 68, bairro rural, 
cidade de Curuçá, Estado do Pará, para 
discutirem e deliberarem sobre a seguinte 
pauta: 1) Dissolução da Sociedade; 2) Eleição 
do Conselho Fiscal e seus Suplentes; 3) 
Fixação dos honorários do Conselho Fiscal; 4) 
Nomeação do Liquidante; 5) Fixação da 
remuneração do Liquidante.

AGROBRAGANTINA S/A 
CNPJ Nº04.657.227/0001-65-NIRE 15 3 0001108 6

O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por intermédio da 
Portaria MF nº 202, de 21 de julho de 2004, Norma de Execução de Dívida 

NOTIFICA POR OPERAÇÃO INADIMPLIDA DE CRÉDITO FUNDIÁRIO, que a 

processo à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, para inscrição em 

Nome CPF / CNPJ Nº Operação
394.997.589-68 40/00008-7

Maurício Menna Barreto Cordeiro
Gerente Geral

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Leilão Público nº 027/2017
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial – Alienar Bens 
Móveis e Imóveis/BE, torna público aos interessados que licitará pela maior oferta e por meio 
de lances, lotes dados em garantia de contratos de Penhor, podendo conter, em conjunto ou 
isoladamente, jóias, relógios, canetas, moedas, barras de ouro e demais objetos, vinculados 
a contratos de Penhor emitidos no Estado do Pará, pelas agências sediadas na Região 
Metropolitana de Belém/PA e em Castanhal/PA, vencidos há mais de 30 dias. O Edital de 
Licitação, contendo as condições para habilitação, valores, prazos e demais disposições 
regulamentares do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição dos 
interessados de 07/07/2017 a 21/07/2017, em horário bancário, na(s) Agência(s) da CAIXA 
situada(s) no Estado do Pará, na página da CAIXA na Internet http://www11.caixa.gov.br/
portal/public/sievj/overview/vitrine_de_joias e na Gerência de Filial – Alienar Bens Móveis e 
Imóveis/BE, situada na Av. Governador José Malcher, 2725 1º Andar – Belém/PA.. A exibição 
das imagens dos lotes ocorrerá no(s) dia(s) 19/07/2017 a 21/07/2017, no sítio da CAIXA na 
internet, no endereço http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/overview/vitrine de_joias, 
opção Vitrine de Joias. Os lances são efetuados nos terminais de autoatendimento localizados 
em qualquer agência da CAIXA, no(s) dia(s) 21/07//2017, no horário de funcionamento das 
salas de auto atendimento das Agências da CAIXA. A divulgação do resultado da licitação 
será efetuada no dia 24/07/2017, nos mesmos locais onde foi divulgado o Edital de Licitação 
e na página da CAIXA na Internet, no endereço http://www11.caixa.gov.br/portal/public/sievj/
overview/vitrine_de_joias, opção Resultados. Belém/PA , 05 de julho de 2017
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