1

AVISO DE LICITAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DO FUNDO DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL MEDIANTE LEILÃO PÚBLICO
LEILÃO PÚBLICO INSS/GEXBHZ Nº 01/2014
O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da Gerência Executiva em Belo
Horizonte, nos termos da Lei nº 11.481, de 31 de maio de 2007, em conformidade ao contido no artigo
14, leva ao conhecimento dos interessados que em sessão pública designada para o dia 05 de
novembro de 2014, às 11:00 horas, no Auditório do INSS, sito no 16º andar, do prédio da av.
Amazonas, 266, Centro, na cidade de Belo Horizonte/MG, o Leiloeiro e a Equipe de Apoio
designados pela Portaria INSS/GEXBHZ nº 047, de 29 de setembro de 2014, receberão envelopes de
propostas para aquisição do imóvel de propriedade do Fundo de Regime Geral de Previdência Social,
disponibilizado para alienação em Belo Horizonte/MG, imóvel este constante deste aviso.
A venda do imóvel será à vista, podendo o Arrematante utilizar Carta de Crédito.
O Edital de Leilão e seus anexos, contendo as condições de venda do imóvel, bem como
outros esclarecimentos, estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 13 de outubro de 2014,
na av. Amazonas, 266, 3º andar, Sala 304, das 13:00 às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira,
telefones (31) 3249-4140, podendo ser obtido em gravação no pen drive ou no site
www.previdencia.gov.br.
Para concorrer ao Leilão Público, o interessado deverá recolher à Caixa Econômica
Federal, até 01(um) dia útil antes da data designada para o recebimento das propostas, a título de
caução, a importância, em reais, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor mínimo inicial
estabelecido para o imóvel. Os ofícios para recolhimento da caução devem ser solicitados até às 11:00
horas, do dia 04 de novembro de 2014, no seguinte endereço: av. Amazonas, 266, 3º andar, Sala 312,
Centro de Belo Horizonte/MG, Seção de Orçamento, Finanças e Contabilidade.
ENDEREÇO

Av. Afonso Pena, 342 esquina de rua
Curitiba 481 - Centro BH/MG

AREA
ÚTIL m²

TIPO

7.789,27

Prédio
comercial

VALOR R$

20.500.000,00

VALOR DA CAUÇÃO R$

1.025.000,00

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2014.

FELIPE RODRIGUES GONÇALVES DE ASSIS FIGUEIREDO
Gerente Executivo do INSS em Belo Horizonte

