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Grau de sigilo 

#PÚBLICO 

LICITAÇÃO CAIXA Nº 0119/ 2018 - CPA/CT

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada nos termos do Decreto Lei nº 
759, de 12/08/69, constituída pelo Decreto nº 66.303, de 06/03/70, alterado pelo Decreto 
Lei nº 1.259, de 19/02/1973, regendo-se pelo Estatuto vigente na data de publicação 
deste Edital, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, lotes 3 e 4, em Brasília-DF, 
CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04, neste ato representada pela GILIE/CT, daqui por diante 
denominada simplesmente CAIXA, leva ao conhecimento dos interessados que, perante 
esta Comissão CPA/CT, fará realizar Licitação CAIXA, sob o modo de disputa ABERTA, 
por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL credenciado, regularmente matriculado na junta 
comercial do Estado do Paraná, para alienação dos imóveis de sua propriedade, pela 
maior oferta, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, conforme 
Aviso de Venda publicado no DOU e no site www.caixa.gov.br que é parte integrante do 
presente Edital, na forma da Lei 13.303, de 30/06/2016, Decreto 21.981 de 19/10/1932, 
Decreto 22.427 de 01/02/1933 e do Regulamento de Licitações e Contratos da CAIXA, 
bem como pelas normas e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

O inteiro teor deste edital, seus anexos e publicações decorrentes estão disponíveis na 
internet no endereço eletrônico da CAIXA – www.caixa.gov.br no link Portal (X) Imóveis. 
  

1 – DO LOCAL, DATA E HORÁRIOS DA LICITAÇÃO 

1.1 – Data e hora da Sessão: 25/05/2018 a iniciar-se às 15:00h. 

1.2 – Local da Sessão: Expo Unimed Curitiba  - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de 
Souza, 5.300 Campo Comprido - Curitiba PR, na presença dos interessados ou seus 
procuradores que comparecerem no ato. Haverá possibilidade de lances pela internet, 
através de acesso pelo site do leiloeiro. 

1.3 – Leiloeiro Oficial: UELTON MARCELO ZITEI 

1.4 – Site do Leiloeiro: www.ziteileiloes.com.br 

1.5 – Data de divulgação do resultado: 06/06/2018 

2 - DO OBJETO 

2.1 - Alienação de Imóveis de propriedade da CAIXA relacionados e descritos no Anexo II 
– Relação de Imóveis do presente Edital. 

2.2 - Para os imóveis com ação judicial, conforme Anexo V – Relação de Ações Judiciais, 
recairá sobre a CAIXA o risco de evicção de direito, nos termos do art. 447 e seguintes do 
Código Civil, sendo que, sobrevindo decisão transitada em julgado decretando a anulação 



Edital de Licitação CAIXA de Venda de Imóveis – Disputa Aberta 

19.185 v006   micro 2 

do título aquisitivo da CAIXA (Consolidação da Propriedade/Carta de Arrematação e/ou 
Adjudicação) o contrato que for assinado com o licitante resolver-se-á de pleno direito.  

2.2.1 - Nesse caso, a CAIXA devolverá ao adquirente os valores por ele despendidos na 
presente transação, quais sejam, os valores relativos à aquisição do imóvel, como 
caução, sinal, prestação, ou o valor total, se for o caso, bem como as demais despesas 
cartorárias, tributárias, condominiais e, ainda, o valor referente às benfeitorias úteis e/ou 
necessárias realizadas após a data de aquisição do imóvel. 

2.2.2 - A evicção não gera indenização por perdas e danos. 

3 - DA HABILITAÇÃO 

3.1 - Poderão participar da presente licitação pessoas físicas ou jurídicas, domiciliadas ou 
estabelecidas em qualquer localidade do território nacional. 

3.2 – As pessoas físicas deverão apresentar ao leiloeiro ou a pessoa designada por ele, 
cópia simples acompanhadas dos originais para conferência ou cópia autenticada dos 
seguintes documentos: 
- Cédula de identidade; 
- CPF; 
- Comprovante de endereço; 
- Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, se for o caso. 

3.3 – As pessoas jurídicas deverão apresentar ao leiloeiro ou a pessoa designada por ele, 
cópias simples acompanhadas dos originais para conferência ou cópia autenticada dos 
seguintes documentos: 
- CNPJ; 
- Ato Constitutivo e devidas alterações; 
- CPF e cédula de identidade do representante; 
- Procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião, acompanhada do 
documento que comprove que a outorga da procuração foi feita por quem detém poderes 
para fazê-lo. 

4 - DO PREÇO MÍNIMO E DAS FORMAS DE PAGAMENTO 

4.1 - O preço mínimo de venda, para cada imóvel, corresponde ao valor registrado no 
campo “Valor de Venda” constante no Anexo II – Relação de Imóveis, deste Edital, 
admitindo-se lances para pagamento em Reais (R$), à vista, com recursos do FGTS ou 
com financiamento concedido pela CAIXA. 

4.2 – Os interessados que desejarem contar com financiamento e/ou utilizar recursos da 
conta vinculada do FGTS poderão se inteirar das condições no site da CAIXA ou em 
qualquer Agência. 

4.3 – Os interessados que desejarem contar com financiamento CAIXA serão submetidos 
à análise de risco de crédito, sujeita à aprovação do crédito, devendo o licitante atentar 
para o prazo de contratação previsto no item 11.2. 
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4.4 - As modalidades de financiamento a serem utilizadas são: 
- Carta de Crédito CCFGTS; 
- Carta de Crédito SBPE; 
- Pró-Cotista. 

4.5 – O prazo máximo de financiamento, a taxa de juros e o valor para fins de 
enquadramento respeitam as condições vigentes da modalidade na data da contratação. 

4.6 – Para os imóveis que podem contar com financiamento, a quantia ofertada pelo 
licitante na forma de pagamento “Financiamento” não pode exceder o menor dos valores 
entre o valor total da oferta preenchido no Termo de Arrematação do imóvel e o valor de 
avaliação do imóvel devendo, ainda, ser observada a quota de financiamento definida 
para a modalidade na data da contratação.  

4.7 – Não será concedido financiamento a proponente cuja análise cadastral aponte 
inidoneidade e/ou restrições em operação anterior, realizada junto à CAIXA, na qual o 
interessado haja incorrido em descumprimento do contrato, sem a necessária 
regularização. 

4.8 – Para a utilização do FGTS com a finalidade de aquisição de imóvel deverão ser 
observadas as condições vigentes estabelecidas pelo Conselho Curador do FGTS. 

4.8.1 – O valor do FGTS utilizado para aquisição do imóvel somado ao valor do 
financiamento, não poderá ultrapassar o menor dos valores entre o valor total da oferta 
preenchido no Termo de Arrematação do imóvel e o valor de avaliação do imóvel. 

4.8.2 – O FGTS não poderá ser utilizado na aquisição de imóveis não residenciais. 

4.8.3 – O FGTS não poderá ser utilizado na aquisição de imóveis que possuem ação 
judicial conforme Anexo V – Relação de Ações judiciais. 

4.8.4. – Em caso de não enquadramento para utilização do FGTS, a critério da CAIXA, o 
cliente poderá optar pelo pagamento à vista com recursos próprios ou financiamento 
CAIXA, observadas as condições vigentes da modalidade. 

4.9 – Os imóveis de item 05, 07, 11, 12, 13, 14, 17 e 19 somente poderão receber 
propostas para pagamento total à vista. 

5 - DOS LANCES 

5.1 – Os interessados em participar da licitação poderão fazê-lo nas modalidades 
PRESENCIAL ou INTERNET. 

5.2 – a MODALIDADE presencial ocorre mediante comparecimento do interessado ao 
local da sessão, na data e horário estabelecido nos itens 1.1 e 1.2. 
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5.2.1 – Na modalidade PRESENCIAL os lances são verbais e deverão ser ofertados na 
sessão pelos interessados ou seus procuradores, esses devidamente investidos por 
procuração específica. 

5.3 – Na modalidade INTERNET os lances são realizados on-line, por meio de acesso 
identificado, no site do leiloeiro na data e horários estabelecidos nos itens 1.1 e 1.2. 

5.3.1 – O interessado deve efetuar cadastro prévio no site do leiloeiro, indicado no item 
1.4 para anuência às regras de participação dispostas no site e obtenção de “login” e 
“senha”, os quais possibilitarão a realização de lances em conformidade com as 
disposições deste edital. 

5.3.2 – Os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de recusa do leiloeiro, por qualquer ocorrência, tais como quedas ou falhas no 
sistema, da conexão de internet, linha telefônica ou quaisquer outras ocorrências, posto 
que a internet e o site do leiloeiro são apenas facilitadores de oferta. 

5.3.3 – Ao optar por esta forma de participação na licitação, o interessado assume os 
riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer 
reclamação a esse respeito. 

5.4 – Os lances oferecidos via INTERNET serão apresentados no telão junto com os 
lances ofertados na modalidade PRESENCIAL. 

5.5 – Qualquer que seja a modalidade escolhida pelo interessado para participação na 
licitação (PRESENCIAL ou INTERNET) implicará na apresentação dos documentos 
listados nos itens 3.2 e 3.3. 

5.5.1 – Na modalidade PRESENCIAL a apresentação dos documentos ocorre no início da 
sessão. 

5.5.2 – Na modalidade INTERNET os documentos são remetidos ao leiloeiro conforme 
instruções no site do leiloeiro. 

5.5.3 – A não apresentação dos documentos especificados neste edital, na foram prevista 
nos itens 3.2 e 3.3, implicará na imediata desqualificação do interessado para participação 
na licitação. 

6 - DA APURAÇÃO DO VENCEDOR 

6.1 - Será considerado lance vencedor aquele que resultar no maior valor acima do valor 
mínimo de venda. 

7 - DOS PAGAMENTOS NO ATO DA SESSÃO DE LANCES 

7.1 - O arrematante paga, no ato da sessão de lances, o valor da comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% do lance vencedor. 

7.1.1 - O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. 
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7.2 - O arrematante paga, no ato da sessão de lances, a título de sinal para garantia de 
contratação, o valor correspondente a 5% do lance ofertado. Esse pagamento compõe o 
lance ofertado. 

7.3 - Os pagamentos no ato far-se-ão em moeda nacional e/ou pela emissão de 02 (dois) 
cheques, sendo um de valor correspondente à comissão do leiloeiro e o outro referente ao 
sinal. 

7.4 – O não pagamento do sinal e da comissão do leiloeiro no ato da sessão implicará ao 
arrematante faltoso a denúncia criminal e a execução judicial contra ele. 

7.4.1 – O arrematante que não efetuar o pagamento do sinal e/ou comissão do leiloeiro no 
ato da sessão fica impedido de participar de leilões realizados pela CAIXA. 

8 - DA ATA DO CERTAME 

8.1 – A Ata do certame será elaborada pelo leiloeiro, contendo, para cada imóvel, o valor 
do lance vencedor, valor pago na sessão, condições de pagamento e dados do 
arrematante, bem como demais acontecimentos relevantes, devendo ser entregue à 
CAIXA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de realização da licitação. 

8.2 - A ata informará a não ocorrência de lance para o imóvel, se for o caso. 

9 - DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO E DOS RECURSOS 

9.1 – O resultado da licitação será divulgado no site www.caixa.gov.br. 

9.2 - Qualquer recurso sobre o resultado da licitação deverá ser apresentado, por escrito, 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis – 
GILIE/CT, contados da data da divulgação do resultado.  

9.3 – A Comissão Permanente de Alienação poderá reconsiderar sua decisão a ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

9.4 – Os recursos intempestivos não serão conhecidos. 

10 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

10.1 – Após o prazo recursal, o resultado final da licitação será submetido à consideração 
da autoridade da CAIXA para fins de homologação e o resultado homologado será 
divulgado no site www.caixa.gov.br. 

11 - DO PAGAMENTO DO LANCE VENCEDOR 
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11.1 - O arrematante terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da 
divulgação do resultado homologado, para efetuar o pagamento do restante da parte não 
financiada ou do valor total, se à vista. 

11.2 - O contrato de financiamento ou escritura pública, conforme o caso, será firmado em 
até 30 (trinta) dias corridos após a divulgação do resultado homologado, sendo passível 
de cancelamento a venda não concretizada no prazo estabelecido, quando o atraso for 
ocasionado pelo licitante. 

11.3 - Serão da responsabilidade do adquirente: 

11.3.1 - todas as despesas necessárias à lavratura da escritura; 

11.3.2 - iniciativas necessárias à lavratura da escritura, inclusive a obtenção de guias, 
declarações e documentos exigíveis, com o conseqüente pagamento, às suas expensas, 
de taxas, impostos, emolumentos, registros e demais encargos que se fizerem 
necessários. 

11.3.3 – custas processuais e taxas judiciárias, quando for o caso; 

11.3.4 – o pagamento das tarifas bancárias devidas na contratação; 

11.3.5 – apresentação da Certidão de Matrícula contendo a averbação do registro de 
compra e venda no respectivo ofício de Registro de Imóveis e da Certidão de Dados 
Cadastrais emitida pela Prefeitura, com os dados da propriedade atualizados. 

12 - DA DESISTÊNCIA 

12.1 – O licitante vencedor interessado em desistir da compra do imóvel deverá preencher 
o Termo de Desistência, que constitui o Anexo IV – Termo de Desistência deste Edital, 
estando sujeito à multa prevista no item 13. 

13 - DA MULTA 

13.1 - O licitante vencedor perde, em favor da CAIXA, o valor do sinal a título de multa, 
nos casos de: 

13.1.1 - desistência; 

13.1.2 - não cumprimento do prazo para comparecimento; 

13.1.3 - não cumprimento do prazo para pagamento do valor da entrada ou total, se 
venda à vista; 

13.1.4 - não enquadramento para utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS, se 
for o caso; 
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13.1.5 - não formalização da venda no prazo estabelecido, por motivos ocasionados pelo 
arrematante, inclusive restrições cadastrais; 

13.1.6 - descumprimento de quaisquer outras condições estabelecidas no presente Edital. 

14 – DA VENDA DIRETA 

14.1 – A CAIXA poderá levar os imóveis oriundos de licitação deserta ou fracassada, no 
todo ou em parte, a seu exclusivo critério, à venda direta ao primeiro interessado que 
apresentar proposta de valor igual ou superior ao Valor de Venda, mantidas todas as 
condições preestabelecidas neste Edital. 

14.1.1 - O interessado deve apresentar sua proposta preenchida e assinada, em modelo 
fornecido pela CAIXA, conforme Anexo VI – Proposta de Venda Direta, deste Edital. 

14.1.2 – A proposta deverá ser digitalizada e anexada no sistema de Venda Direta, 
juntamente com uma via do comprovante de bloqueio de valor a título de caução em 
conta CAIXA de titularidade do proponente (Operações 001, 013, 003, 022) 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor de venda do imóvel, em até 2 (dois) dias 
úteis após a realização do bloqueio. 

14.1.3 - O valor bloqueado a título de caução poderá ser revertido para pagamento do 
valor de recursos próprios da parte à vista, a critério da CAIXA. 

14.2 – O imóvel levado à Venda Direta será vendido ao primeiro interessado que 
apresentar proposta após a divulgação do resultado homologado. 

14.2.1 – O critério de comprovação da primeira proposta é a data e horário da realização 
do registro no sistema de Venda Direta, disponível às agências da CAIXA, sendo anexado 
o comprovante de bloqueio no valor correspondente a 5% do valor de venda a título de 
caução, emitido pelos sistemas CAIXA, e a proposta digitalizada do item específico, 
desde que o bloqueio tenha sido efetuado após o horário de liberação dos imóveis para 
Venda Direta informado no Aviso de Venda e dentro do horário de funcionamento da 
agência e a proposta entregue em até 2 (dois) dias úteis após a realização do bloqueio. 

14.3 – Na Venda Direta, o proponente pode optar pela intermediação da imobiliária ou 
corretor credenciado pela CAIXA. 

14.3.1 – Caso haja interesse do proponente nos serviços prestados pela imobiliária ou 
corretor credenciado, a comissão de 5% do preço mínimo de venda constante no Anexo II 
deste edital, a título de remuneração pelos serviços prestados pela imobiliária ou corretor 
credenciado, será paga pela CAIXA. 

14.4 – A CAIXA não efetua pagamento de comissão por intermediação no caso de 
aquisição de imóvel em venda direta por corretores, imobiliárias, seus sócios, 
empregados ou corretores vinculados, credenciados pela CAIXA. 

15 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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15.1 - Não poderão participar da presente licitação, empregados da CAIXA que atuem na 
SUINP e SUHEN, bem como seus cônjuges. 

15.2 – Estão impedidos de participar da presente licitação interessados que tenham 
relação de parentesco, até terceiro grau civil, com dirigente da CAIXA, empregado da 
CAIXA que atue na SUINP e autoridade do ente público a que a CAIXA esteja vinculada.  

15.3 - Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões dos imóveis pode ser 
invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço 
ou nas condições de pagamento, ficando a sua regularização a cargo do adquirente. 

15.4 - Os imóveis são ofertados à venda como coisa certa e determinada (venda “ad-
corpus”), sendo apenas enunciativas as referências neste edital e em seus anexos, e, 
serão vendidos no estado de ocupação e conservação em que se encontram, ficando a 
cargo e ônus do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas 
quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização 
documental, quando for o caso, arcando o adquirente com as despesas decorrentes. 

15.5 - Na hipótese de o adquirente ser o ocupante e/ou ex-mutuário do imóvel, serão de 
sua responsabilidade as despesas vencidas e vincendas com IPTU, condomínio, foro e 
demais tarifas, taxas ou qualquer outro tributo incidente sobre o imóvel, cumprindo 
inclusive ressarcir à CAIXA eventuais quantias que esta tenha incorrido com tais 
despesas, tudo como condição prévia à concretização da venda no prazo regulamentar 
deste edital. 

15.6 – O adquirente, não ocupante do imóvel, declara-se ciente e plenamente informado 
de que sobre o imóvel podem pender débitos de natureza fiscal (IPTU) e condominial (por 
cotas inadimplidas seja ordinárias ou extraordinárias). Tais débitos, gerados até a data da 
venda, são de responsabilidade e serão arcados pela CAIXA. 

15.6.1 – Os pagamentos dos débitos incidentes sobre os imóveis citados no item acima 
serão pagos exclusivamente pela CAIXA. 

15.7 – Não serão acatados pedidos de ressarcimento referentes a quaisquer pagamentos 
de débitos efetuados por terceiros ou pelo adquirente.  

15.8 – Fica o adquirente, não ocupante do imóvel, ciente de que a situação descrita dos 
débitos pendentes poderá trazer conseqüências diversas, tais como: impedimento 
temporário em votar em assembléias de moradores, bem como possível execução fiscal. 

15.9 - Não reconhecerá a CAIXA quaisquer reclamações de terceiros com quem venha o 
arrematante a transacionar o imóvel objeto da licitação. 

15.10 - A licitação não importa necessariamente em proposta de contrato por parte da 
CAIXA, podendo esta revogá-la em defesa do interesse público ou anulá-la, se nela 
houver irregularidade, no todo ou em parte, em qualquer fase, de ofício ou mediante 
provocação, bem como adiá-la. 

15.11 – Ao seu exclusivo critério, a CAIXA poderá a qualquer tempo, retirar os imóveis 
desta licitação ou da Venda Direta oriunda desta licitação. 
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15.12 - A participação na presente licitação implica na concordância e aceitação de todos 
os termos e condições deste edital. 

15.13 – Os interessados deverão procurar as Agências da CAIXA ou Gerência de Filial 
Alienar Bens Móveis e Imóveis – GILIE, para obter todas as informações sobre as  
condições contratuais e esclarecimentos adicionais necessários ao perfeito entendimento 
dos requisitos de venda. 

15.14 - Para dirimir qualquer questão que decorra direta ou indiretamente deste Edital, 
fica eleito o foro da Sede da Justiça Federal do estado do Paraná.

16 - CONSTAM DESTE EDITAL: 

Anexo I - Aviso de Venda; 

Anexo II - Relação de Imóveis; 

Anexo III – Termo de Arrematação; 

Anexo IV - Termo de Desistência; 

Anexo V – Relação de Ações Judiciais; 

Anexo VI - Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda, à Vista, de Imóvel 
Urbano, com valor inferior a 30 salários mínimos; 

Anexo VII - Escritura Pública de Compra e Venda à Vista; 

 Curitiba      ,  14  de Maio     de2018  
Local/data 

Assinatura sob carimbo do Gerente de Filial da GILIE
Nome:  RODNEY LUIS TREVISAN 
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Anexo I - Aviso de Venda 

AVISO DE VENDA 

COMISSÃO PERMANENTE DE ALIENAÇÃO - CPA/CT
LICITAÇÃO CAIXA – DISPUTA ABERTA Nº 0119 / 2018

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens 
Móveis e Imóveis - GILIE/CT, torna público aos interessados que venderá, pela maior 
oferta, respeitado o valor mínimo de venda, no estado físico e de ocupação em que se 
encontram os imóveis de sua propriedade, discriminados no Anexo II do Edital. 

O Edital de Licitação CAIXA, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados de 14.05.2018 a 25.05.2018, em horário bancário, na(s) 
Agências da CAIXA situadas no estado do Paraná, na página da CAIXA no endereço 
www.caixa.gov.br e na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis - GILIE/CT
situada na Rua José Loureiro, 195 - 9º andar - Curitiba/PR. 

O certame realizar-se-á em 25.05.2018, na Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 
5.300 Campo Comprido - Curitiba PR, na presença dos interessados ou seus 
procuradores que comparecerem no ato. 

A divulgação do resultado oficial da licitação será efetuada a partir do dia 06.06.2018, nos 
mesmos locais onde foi divulgado o Edital. 

Para os imóveis que não acudirem interessados, a CAIXA, a seu exclusivo critério, levará 
os imóveis à Venda Direta a partir das 12:00 horas do dia 07/06/2018. 

Outras informações nos telefones 41- 4501-9100 ou no e-mail giliect01@caixa.gov.br  

Assinatura sob carimbo do Gerente de Filial da GILIE
Nome:  RODNEY LUIS TREVISAN 
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Anexo II - Relação de Imóveis 

LISTA DE IMÓVEIS 

Número da Licitação Aberta: 0119 / 2018-CPA/CT 

Estado: PR
Cidade: APUCARANA

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

1 R Amor 
Perfeito 
(no local 
nº 09) N. 
15 Cs A - 
Lt 4/5/B-
Rem da 
Qd 08

JARDIM 
DAS 
FLORES 
I  

Casa, 67,17 m2 de 
área privativa, 
149,71m2 de área do 
terreno, 2 qts, a.serv, 
WC, sl, lavabo, 
sacada, cozinha, 
+55,00m² área est. não 
averbada, regular. p/ 
conta do adquirente. 
Aquisição no estado 
em que se encontra. 
Formas de pgto, 
previstas em Edital, 
verificar junto à Ag. 
CAIXA. IF 
1120880213001. 
Mat.22871/2ºRI. IPTU: 
468430 Matrícula: 
22871 Ofício: 2

1444401087410 175.000,00 175.000,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: ARAPONGAS

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

2 Cond Res Safira 
II

R Beija-
Flor-
Safira N. 
78 Cs 02

JARDIM 
NOVO 
CENTAURO 
III  

Casa, 69,99 m2 de 
área privativa, 
120m2 de área do 
terreno, 3 qts, WC, 
sl, cozinha, FGTS 
NÃO. Aquisição no 
estado em que se 
encontra. Formas 
de pagamento, 
previstas em Edital, 
verificar junto à 
Agência CAIXA. 
IPTU 526320. 
IPTU: 526320 
Matrícula: 35124 
Ofício: 2

8444405353287 110.000,00 110.000,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: BELA VISTA DO PARAISO

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

3 R Adriano 
Augusto 
Pires N. 
286 Lt 
09B - Qd 
05

Jd 
Lagoa 
Dourada

Casa, 69,94 m2 de 
área privativa, 
129,61m2 de área do 
terreno, 2 qts, WC, sl, 
cozinha, 
IMPEDIMENTO DO 
USO DO FGTS ATÉ 
12/01/2018. Aquisição 
no estado em que se 
encontra. Formas de 

8444407938983 127.000,00 127.000,00 Ocupado
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pagamento, previstas 
em Edital, verificar 
junto à Agência CAIXA. 
IPTU 100569501. 
IPTU: 100569501 
Matrícula: 15353 Ofício: 
1

Estado: PR
Cidade: CIANORTE

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

4 R 
Coroados 
N. 861 Lt 
05 - Qd 47

ZONA 
06  

Terreno, 385m2 de 
área do terreno, FGTS 
NÃO. Aquisição no 
estado em que se 
encontra. Formas de 
pagamento, previstas 
em Edital, verificar 
junto à Agência 
CAIXA. IPTU: 
60688000 Matrícula: 
9484 Ofício: 1

1444405634571 106.000,00 106.000,00 Desocupado

Estado: PR
Cidade: CIDADE GAUCHA

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

5 R Hugo 
Ribeiro do 
Carmo N. 
3721 LT 
04A Qd 
127

Ouro 
Verde

Terreno, 300m2 de área do 
terreno, + 69,84 m² área 
estimada não averbada, 
regularização por conta do 
adquirente. FGTS NÃO. 
AQUISIÇÃO SOMENTE 
COM RECURSOS 
PRÓPRIOS. Aquisição no 
estado em que se encontra.  
IPTU 10112700800010. 
IPTU: 10112700800010 
Matrícula: 26297 Ofício: 1

8444408477688 70.000,00 70.000,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: CURITIBA

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

6 R Arnaldo 
Pisseti N. 
303 Lt 13 
Qd 35

BAIRRO 
ALTO  

Casa, 335,5m2 de área 
do terreno, 2 qts, 
a.serv, WC, sl, cozinha, 
+ 50m² área estimada 
não averbada, 
regularização por conta 
do adquirente. 
Aquisição no estado em 
que se encontra. 
Formas de pagamento, 
previstas em Edital, 
verificar junto à Agência 
CAIXA.  IPTU 
381610130007. IPTU: 
381610130007 
Matrícula: 53802 Ofício: 
9

1444406119174 250.000,00 250.000,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: FAZENDA RIO GRANDE

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 

Valor de 
Avaliação 

Estado de 
Ocupação
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(R$) (R$)
7 Cond Ágape III R 

Manaus 
N. 230 Cs 
07

ESTADOS Casa, 42,5 m2 de área 
privativa, 2 qts, WC, sl, 
cozinha, IMPEDIMENTO 
DO USO DO FGTS ATÉ 
14/07/2018 - FGTS 
NÃO. AQUISIÇÃO 
SOMENTE À VISTA, 
COM RECURSOS 
PRÓPRIOS. Aquisição 
no estado em que se 
encontra. IPTU: 51053 
Matrícula: 45163 Ofício: 
1

8444409553221 98.000,00 98.000,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: FLORESTOPOLIS

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

8 Res Francisca 
Moraes

R João 
Capacci 
N. 22 Lt 
53

Res 
Francisca 
Moraes  

Casa, 74,27 m2 de 
área privativa, 137,5m2 
de área do terreno, 2 
qts, a.serv, WC, sl, 
cozinha, 
IMPEDIMENTO DO 
USO DO FGTS ATÉ 
21/02/2019 - Aquisição 
no estado em que se 
encontra. Formas de 
pagamento, previstas 
em Edital, verificar 
junto à Agência CAIXA. 
IPTU 00370000053001
 . IPTU: 
100004507 Matrícula: 
16301 Ofício: 1

8444411614801 111.500,00 111.500,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: IGUARACU

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

9 Lot Alphaville 
Maringá

R Piquiri N. 
86 Qd 34 - 
Lt 05 - 
Residencial 
Ivaí

Nova 
Iguaraçu

Terreno, 453,01m2 
de área do terreno, 
FGTS NÃO. 
Aquisição no estado 
em que se encontra. 
Formas de 
pagamento, previstas 
em Edital, verificar 
junto à Agência 
CAIXA. 
Mat.16553/2ºRI de 
Astorga/PR. IPTU: 
1011390025001

1444407897235 264.000,00 264.000,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: PEROLA

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

10 R 
Francisco 
Mulezini 
(Antiga R 
Projetada 
A) N. 1268 
Lt 15 - Qd 
07

CENTRO Casa, 178,46 m2 de 
área total, 308m2 de 
área do terreno, 3 
qts, a.serv, 2 WCs, 
churrasqueira, sl, 
cozinha, Aquisição 
no estado em que se 
encontra. Formas de 
pagamento, 
previstas em Edital, 

1444403069907 243.000,00 243.000,00 Ocupado
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verificar junto à 
Agência CAIXA. 
IPTU 4413000. 
IPTU: 4413000 
Matrícula: 8571 
Ofício: 1

Estado: PR
Cidade: PIRAQUARA

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

11 Cond Res 
Lorena Cristina

Av 
Rebouças 
N. 93 Cs 11

JARDIM 
BELA VISTA  

Casa, 64,6 m2 de 
área privativa, 2 
qts, a.serv, WC, 
sl, cozinha, 
Possível área de 
preservação 
permanente. 
FGTS NÃO. 
AQUISIÇÃO 
SOMENTE COM 
RECURSOS 
PRÓPRIOS. 
Aquisição no 
estado em que se 
encontra. IPTU 
364903. IPTU: 
364903 Matrícula: 
43828 Ofício: 1

8444407405012 117.500,00 117.500,00 Ocupado

12 Cond Res Dona 
Cate

Rod 
Antonio 
Alceu 
Zielonca 
(Prolong R 
Takami 
Tano) N. 
2170 Cs 03

PLANTA 
DEODORO  

Casa, 125,95 m2 
de área total, 51,2 
m2 de área 
privativa, 2 qts, 
a.serv, WC, sl, 
cozinha, Possível 
área de 
preservação 
permanente. 
FGTS NÃO. 
AQUISIÇÃO 
SOMENTE COM 
RECURSOS 
PRÓPRIOS. 
Aquisição no 
estado em que se 
encontra. IPTU 
05010240371003. 
IPTU: 367415 
Matrícula: 45813 
Ofício: 1

8444400505682 79.000,00 79.000,00 Ocupado

13 Cond Res Linda 
I

R 
Maximiliano 
Favoretto 
N. 81 Cs 03

PLANTA 
SUBURBANA

Casa, 135,16 m2 
de área total, 
50,33 m2 de área 
privativa, 2 qts, 
a.serv, WC, sl, 
cozinha, Possível 
área de 
Preservação 
Permanente. 
FGTS NÃO. 
AQUISIÇÃO 
SOMENTE COM 
RECURSOS 
PRÓPRIOS. 
Aquisição no 
estado em que se 
encontra. IPTU 
369400. IPTU: 
36940 Matrícula: 
48850 Ofício: 1

8444407386174 121.000,00 121.000,00 Ocupado

14 Res Visão de 
Águia

R Arninca 
N. 252 
Apto. 01 

VILA SANTA 
MARIA  

Apartamento, 
66,4 m2 de área 
privativa, 3 qts, 

1444407464550 169.169,27 169.169,27 Ocupado
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Vaga 
descoberta

a.serv, WC, sl, 
cozinha, Possível 
área de 
preservação 
permanente. 
FGTS NÃO. 
AQUISIÇÃO 
SOMENTE À 
VISTA, COM 
RECURSOS 
PRÓPRIOS. 
Aquisição no 
estado em que se 
encontra. IF 
01011770089001. 
IPTU: 21592 
Matrícula: 48996 
Ofício: 1

Estado: PR
Cidade: ROLANDIA

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

15 R 
Antonio 
Alves N. 
105 Lt 
06A - Qd 
10

Jd 
Independencia

Casa, 69,99 m2 
de área privativa, 
152,14m2 de 
área do terreno, 2 
qts, a.serv, WC, 
sl, cozinha, 
Aquisição no 
estado em que se 
encontra. Formas 
de pagamento, 
previstas em 
Edital, verificar 
junto à Agência 
CAIXA. IPTU 
10404101310010. 
IPTU: 
10404101310010 
Matrícula: 34755 
Ofício: 1

8444410626989 130.000,00 130.000,00 Ocupado

16 R 
Soldado 
Paulo 
Vicente 
Ribeiro 
N. 160 Lt 
08A - Qd 
F

Jd Eldorado  Casa, 60,96 m2 
de área privativa, 
125m2 de área 
do terreno, 2 qts, 
WC, sl, cozinha, 
IMPEDIMENTO 
AO USO DO 
FGTS ATÉ 
13/07/2018. 
Aquisição no 
estado em que se 
encontra. Formas 
de pagamento, 
previstas em 
Edital, verificar 
junto à Agência 
CAIXAIPTU 
10401901220010. 
IPTU: 
10401901220010 
Matrícula: 34640 
Ofício: 1

8444409602591 120.000,00 120.000,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: SAO JOSE DOS PINHAIS

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

17 Cond Res 
Foggiatto I

R Mario 
Andriguetto 

COSTEIRA Casa, 76,4 m2 
de área privativa, 

1444407659210 213.500,00 213.500,00 Ocupado
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N. 492 Cs 05 3 qts, WC, sl, 
cozinha, 
IMPEDIMENTO 
DO USO DO 
FGTS ATÉ 
10/12/17. 
AQUISIÇÃO 
SOMENTE COM 
RECURSOS 
PRÓPRIOS. 
Aquisição no 
estado em que 
se encontra. 
IPTU 999261. 
IPTU: 999261 
Matrícula: 66105 
Ofício: 1

18 Cond Res 
Almeida II

R Rodolfo 
Grutter Filho 
N. 55 Cs 02

GUATUPE Casa, 57,7 m2 
de área privativa, 
2 qts, a.serv, 
WC, sl, cozinha, 
Aquisição no 
estado em que 
se encontra. 
Formas de 
pagamento, 
previstas em 
Edital, verificar 
junto à Agência 
CAIXA. IPTU 
1024469. IPTU: 
1024469 
Matrícula: 68760 
Ofício: 1

1444406822053 161.560,00 161.560,00 Ocupado

19 Cj Res Morada 
do Bosque

R Quirino 
Zagonel N. 
327 Fração 
ideal que 
correspoderá 
à Cs 28

ITALIA  Terreno, 
153,79m2 de 
área do terreno, 
+162,39m² área 
estimada não 
averbada, 
regularização 
por conta do 
adquirente. 
FGTS NÃO. 
AQUISIÇÃO 
SOMENTE À 
VISTA, COM 
RECURSOS 
PRÓPRIOS. 
Aquisição no 
estado em que 
se encontra. 
IPTU: 929069 
Matrícula: 54580 
Ofício: 2

1444405626730 463.000,00 463.000,00 Ocupado

Estado: PR
Cidade: UNIAO DA VITORIA

Empreendimento Endereço Bairro Descrição Número do bem Valor de 
Venda 
(R$)

Valor de 
Avaliação 

(R$)

Estado de 
Ocupação

20 Cond Res 
Verona

R Angelo 
Pascoalin N. 
230 Apto. 
401 Bl 04 - 
vaga est. 
descoberta 
nº 68

Nossa 
Sra do 
Rocio  

Apartamento, 53,95 
m2 de área total, 
48,24 m2 de área 
privativa, 2 qts, WC, 
sl, cozinha, Aquisição 
no estado em que se 
encontra. Formas de 
pagamento, previstas 
em Edital, verificar 
junto à Agência 
CAIXA. IPTU 42372. 
IPTU: 042372 
Matrícula: 19777 
Ofício: 1

8555531652753 102.000,00 102.000,00 Ocupado


