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LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM VISEU, PA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, localizado 
em toda área urbana do município de Viseu, PA, preferencialmente da Av Dr. Justo Chermont, 
entre as Travessas Otávio Pinheiro e Tv Cel. Antônio Pedro, até Rua Dr. Lauro Sodré entre as 
ruas Do Mar e Três de Maio; OU a Rua Dr. Lauro Sodré entre Tv Coronel Antônio Pedro, até 
Tv Tiradentes. Deverá possuir documentação regularizada junto aos Órgãos Públicos, ter idade 
aparente em torno de 10 (dez) anos, no máximo, possuir área de aproximadamente 150 m², com 
pé direito mínimo de 3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno 
livre de colunas. Deverá possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da 
Prefeitura local. A construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do 
município referente ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas de 
estacionamento e demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta proposta 
assinada contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, área construída em 
m², preço da locação por m² da área construída e preço mensal da locação, anexando plantas 
baixas com as respectivas áreas, cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias e mapa de 
localização comprovando que o imóvel ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta 
publicação. Os documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: 
Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem 
físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br  (se forem digitais e respeitando o tamanho máximo de 
10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias, a partir da data da publicação.
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