
� gerais belém, terça-feira, 5 de junho de 2o18

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 14 de junho de 2018, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 26 de junho de 2018, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Fiduciantes NILTON GUILHERME DOS SANTOS BATISTA, 
 ADRIANA GISELY TAVARES BARRETO,  PRIMEIRO LEILÃO (data/horário 

acima)  R$ 305.148,79 atualizado
conforme disposições contratuais),

, melhor descrito na matrícula nº 12838JY do 2° Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de Belém/PA.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra

SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima)
R$ 199.070,12 - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no 
escritório da Leiloeira Os interessados em participar do leilão de modo on-line encaminhar
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão Forma de pagamento e demais condições de venda,
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE:

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
FAZENDA

Edital de 2º Leilão Público nº 1011/2018/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 04/06/2018 até 
15/06/2018 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 
04/06/2018 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   Os 

dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O 

interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.
Gerente de Filial da GILIE/BE


