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RE: Fwd: 

CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com > 
Ter, 14/09/2021 18:04 

Para: São Geraldo Loteamento <sg.loteamento@gmail.com > 
Boa tarde. 

Viemos através deste solicitar-lhes o encaminhamento de proposta de venda, atualizada, de imóvel 
localizado no bairro São Geraldo, Município de Serro/MG, para a construção de sede administrativa 
do legislativo deste município. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que há alguns meses, recebemos após pesquisa de 
preços, proposta desse empreendimento em que continha imóvel que atendia as expectativas dessa 
Casa Legislativa, tanto quanto à localização, área e preço ofertado. 

Para darmos continuidade ao procedimento de aquisição do mesmo, necessitamos que a proposta 
anteriormente enviada, seja novamente nos encaminhada, com data e condições devidamente 
atualizadas. 

Aguardamos retomo e desde ja agradecemos pela atenção. 

Att 

Beatriz Cristina Pereira Fonseca 
Presidente CPL 
Câmara Municipal de Serro 
Praça Dr: João Pinheiro, nº 154 
Centro 
Serro/MG 
CEP 39.150-000 
(38}3541-1284/1508 

De: São Geraldo Loteamento <sg.loteamento@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 22 de março de 202114:31 
Para: camara.serro@hotmail.com <camara.serro@hotmail.com> 
Assunto: Fwd: 

Boa tarde. 
Segue em anexo a proposta da area para a contrução da Nova Camara Municipal de Serro. 
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Re: Fwd: 

São Geraldo Loteamento <sg.loteamento@gmail.com> 
Qua, 15/09/202116:16 
Para: CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com > 

Boa tarde!!! 

Segue em anexo proposta atualizada. 

att,Maria lsis de Miranda 

Em ter., 14 de set. de 2021 às 17:04, CAMARA MUNICIPAL <camara,serro@hotmajl,com> escreveu: 
Boa tarde. 

Viemos através deste solicitar-lhes o encaminhamento de proposta de venda, atualizada, de 
imóvel localizado no bairro São Geraldo, Município de Serro/MG, para a construção de sede 
administrativa do legislativo deste município. 

Tal solicitação se faz necessária tendo em vista que há alguns meses, recebemos após pesquisa 
de preços, proposta desse empreendimento em que continha imóvel que atendia as expectativas 
dessa Casa Legislativa, tanto quanto à localização, área e preço ofertado. 

Para darmos continuidade ao procedimento de aquisição do mesmo, necessitamos que a proposta 
anteriormente enviada, seja novamente nos encaminhada, com data e condições devidamente 
atualizadas. 

Aguardamos retorno e desde ja agradecemos pela atenção. 

Att 

Beatriz Cristina Pereira Fonseca 
Presidente CPL 
Câmara Municipal de Serro 
Praça Dr. João Pinheiro, nº 154 
Centro 
Serro/MG 
CEP 39.150-000 
(38)3541-1284/1508 

De: São Geraldo Loteamento <~g.loteamento@gmail.com> 
Enviado: segunda-feira, 22 de março de 202114:31 
Para: camara.serro@hotmail.com <camara.serro@hotmail.com> 
Assunto: Fwd: 

Boa tarde. 
Segue em anexo a proposta da area para a contrução da Nova (amara Municipal de Serro. 
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Serro, 15 .de setembro de 2021 . . .. . .· . 
Oficio numero 002 -

. . . AoExmo. Senhor Mareio Candido Alves 

Eu. Maridsis de Miranda: Solteira, Empresária e Pr~prietária .do Loteametrto São Geraldo de 
Serro Mg, portadora da identidade Mg 184.464. e CPF 140.683.626-53, venho através deste oficio fazer 
a proposta comercial à Camara Municipal de Serro, Minas gerais, ~crita sob Cnpj: 38.521.498-0001/00 
representada pelo Excelenti_ssimo senhor presidente da Câmara Municipal de ~iTo, Mareio Candido 
A{vês; . . . . ... 

A Proposta cómercial referé-se a área de numero 21 da quadra 03,do loteamento São Geraldo em 
Serro, Mg ,com medida total de 1097 metros quadrados. O valor comercializado é de R$ 2S0,00 

·. ·. (Duzentos e Cinquenta por metro quadrados) e a área de ·t 097 metros qwidrados esta avaliada em total 
'214.'250,00 (Duzentos e setenta e quatro mil e duzentos e cinqueta reaiS'j. 

· · Terido em vista a possibilidade e viabilidade da construção da Nova Câmara Municipal de Serro 
MG, a emp~~n~ràMaria Isis de Miranda propõem um descónto em forma de apoiei de R$ 74.250,00 
( setentà e quatro mil e duzentos e cinquenta reais). A proposta de pagamento será no valor de R$ 
200.000.,00 (Duz.entos mil reais) sendo ~gos duas parcelas: a Primeira parcela de 50% 
(RS 100.000,00 cem mil reais) no ato da assinatüra de contrato .e a Segunda parcela de 50% (R$ 
100.000,00 cem mil reafs) ápós re~_stro do Imóvel em nome.do Muriicipio de Serro-MG 

'. · • ~o neste presente. oficio que o terreno se ~contra-~damente liegalii.ado sem impedime~to 
. ijUe viabilizem.a negociação .e ~nstr.u.çk : · · · · 

Ãgradeço·~ aguardo coo.tato para aprovação da aquisição do imóvel; 

Atencionsamente, 

Maria Isis de Miranda 

Serro, l} de setembro de 2021. 

Diaitalizado com CamScanner 
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SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS 

CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Quí, 23/09/202116:46 
Para: São Geraldo Loteamento <sg.loteamento@gmail.com > 

1 1 anexos (93 KB) 
DOCUMENlOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.pdf; 

Boa tarde. 

Segue em anexo Relação de documentos para formalização de procedimento para aquisição de 
imóvel, que será utilizado para a construção de sede da Câmara Municipal de Serro. 

Nos colocamos à disposição para dirimir quaisquer dúvidas. 

Att. 

Beatriz Cristina Pereira Fonseca 
Comissão Permanente de Licitação 
Câmara Municipal de Serro 
Praça Dr. João Pinheiro, 154 - Centro 
Serro/MG 
39.150-000 
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