
� gerais Belém, quinta-feira, 31 de agosto de 2o17

Edital de Leilão Público nº 1023/2017/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens 
Móveis e Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, 
respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico 
e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos 
inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da EMGEA, discriminados no Anexo 
II do Edital. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o 
presente Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados, no período de 01/09/2017
até 15/09/2017 em horário bancário, nas Agências da CAIXA situadas no Estado do Pará e 
no escritório do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à  Rodovia BR 316, km 18, nº 20, Bairro 
Almir Gabriel, Marituba/PA., em horário comercial. O Edital estará disponível também a partir 
do dia 01/09/2017 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, página habitação, procurar 
imóveis à venda, concorrências e leilões ou no endereço eletrônico: www.caixa.gov.br/
ximoveis
do FGTS, deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das 

Belém/PA, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO
UASG/UG TRT8ªR: 080003

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2017.
OBJETO: A presente licitação tem por objeto o registro de preço para eventual
aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE, para atender à demanda  dos órgãos e
setores administrativos do Tribunal Regional da 8ª Região, conforme especificações,
condições e prazos definidos no Termo de Referência – Anexo I deste Edital. Em
caso de discordância entre as especificações constantes do Termo de Referência -
Anexo I do Edital e as previstas no site www.comprasgovernamentais.gov.br,
prevalecerão as primeiras. Data de Entrega do Edital: a partir de 31/08/2017, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Data de Entrega de Proposta: a
partir da entrega do Edital, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. DATA
DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS: Dia 18 de Setembro de 2017, às
09:00 (Nove horas) - Horário de Brasília/DF. LOCAL: www.comprasgovernamentais.gov.br.
INFORMAÇÕES: Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais em relação
ao Pregão, deverão ser solicitados por meio do e-mail cpl@trt8.jus.br. UASG/UG
TRT8ªR: 080003. Belém (PA), 30 de Agosto de 2017.  SILVIA DO SOCORRO NUNES
MIRANDA - Pregoeira.


