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Email - CAMARA MUNICIPAL- OU!look 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Qui, 25/03/2021 12:04 
Para: rinaraimoveis@gmail .com <rinaraimoveis@gmail.com > 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Serro, ves através deste, solicitar-lhe informações sobre a existência de 
imóvel {is) em seu catálogo de vendas, com as especificações a seguir: 

1. Imóveis sem edificações, tamanho mínimo de 1.050 metros quadrados, localizado na sede do 
município de Serro/MG, que tenha bons acessos e com pavimentação, redes de água e esgoto, 
energia elétrica, Internet. Imóvel deve ser localizado em empreendimento devidamente 
regular/ licenciado em todos os órgãos responsáveis por licenças, fiscalização, como também 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serro. 

Se existir imóvel disponível, favor nos enviar o mais rápido possível, proposta de venda contendo 
valores praticados no metro quadrado, endereço do mesmo, área completa, nome do 
empreendimento, endereço e condições de pagamento. 

Aguardamos retomo e desde ja agradecemos pela atenção. 

Atenciosamente, 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle Interno 
Câmara Municipal de Serro/MG 
Praça Dr. João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
CEP 39.150-000 
Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: camara.serro@hotmail.com 
Site: www.camaraserro.mg,gov.br 
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Email-CAMARAMUNIClf'AL-Outlook 

SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Qui, 25/03/202112:06 
Para: claudiocarvalhocorretorim@gmail.com <claudiocarvalhocorretorim@gmail.com> 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Serro, ves através deste, solicitar-lhe infomiações sobre a existência de 
imóvel (is) em seu catálogo de vendas, com as especificações a seguir: 

1. Imóveis sem edificações, tamanho mínimo de 1.050 metros quadrados, localizado na sede do 
município de Serro/MG, que tenha bons acessos e com pavimentação, redes de água e esgoto, 
energia elétrica, intemet. Imóvel deve ser localizado em empreendimento devidamente 
regular/ licenciado em todos os órgãos responsáveis por licenças, fiscalização, como também 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serro. 

Se existir imóvel disponível, favor nos enviar o mais rápido possível, proposta de venda contendo 
valores praticados no metro quadrado, endereço do mesmo, área completa, nome do 
empreendimento, endereço e condições de pagamento. 

Aguardamos retomo e desde ja agradecemos pela atenção. 

Atenciosa mente, 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle Interno 
Câmara Municipal de Serro/MG 
Praça Dr. João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
CEP 39.150-000 
Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: camara.serro@hotmail.com ·7 Site: www.camaraserro.mg,ggv.br 
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Qui, 25/03/2021 12:08 
Para: juditholiveira@gmail.com <juditholiveira@gmail.com > 

Bom dia. 

Câma'frM.unicipal de Serro, ves através deste, solicitar-lhe Informações sobre a existência de 
imóvel {is-}-=é'm seu catálogo de vendas, com as especificações a seguir: 

1. Imóveis sem edificações, tamanho mínimo de 1.050 metros quadrados, localizado na sede do 
município de Serro/MG, que tenha bons acessos e com pavimentação, redes de água e esgoto, 
energia elétrica, intemet. Imóvel deve ser localizado em empreendimento devidamente 
regular/ licenciado em todos os órgãos responsáveis por licenças, fiscalização, como também 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serro. 

Se existir imóvel disponível, favor nos enviar o mais rápido possível, proposta de venda contendo 
valores praticados no metro quadrado, endereço do mesmo, área completa, nome do 
empreendimento, endereço e condições de pagamento. 

Aguardamos retomo e desde ja agradecemos pela atenção. 

Atenciosamente, 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle Interno 
Câmara Municipal de Serro/MG 
Praça Dr. João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
CEP 39.150-000 
Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: camara.serro@hotmail.com 
Site: www.camaraserro.mg,ggv.br 
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SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CAMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Qui, 25/03/202116:47 
Para: São Geraldo Loteamento <sg.loteamento@gmail.com> 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Serro, ves através deste, solicitar-lhe Informações sobre a existência de 
imóvel (is) em seu catálogo de vendas, com as especificações a seguir: 

1. Imóveis sem edificações, tamanho mínimo de 1.050 metros quadrados, localizado na sede do 
município de Serro/MG, que tenha bons acessos e com pavimentação, redes de água e esgoto, 
energia elétrica, intemet. Imóvel deve ser localizado em empreendimento devidamente 
regular/ licenciado em todos os órgãos responsáveis por licenças, fiscalização, como também 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serro. 

Se existir imóvel disponível, favor nos enviar o mais rápido possível, proposta de venda contendo 
valores praticados no metro quadrado, endereço do mesmo, área completa, nome do 
empreendimento, endereço e condições de pagamento. 

Aguardamos retomo e desde ja agradecemos pela atenção. 

Atenciosa mente, 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle Interno 
Câmara Municipal de Serro/MG 
Praça Dr: João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
CEP 39.150-000 
Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: camara.serro@hotmail.com 
Site: www.camaraserro.mg,g~ 
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Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS- CAMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

São Geraldo Loteamento <sg.loteamento@gmail.com> 
Qui, 25/03/2021 17:10 
Para: CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 

i 1 anexos (13 KB) 
Oficio a Camara Municipal de Serro Mg.docx; 

Boa tarde!!! 

Segue em anexo a solicitação. 

att ,Maria lsis de Miranda. 

Em qui., 25 de mar. de 2021 às 15:47, CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmaiLcom> 
escreveu: 
l Bom dia. 
l ! A Câmara Municipal de Serro, ves através deste, solicitar-lhe informações sobre a existência de 
1 imóvel (is) em seu catálogo de vendas, com as especificações a seguir: 

1. Imóveis sem edificações, tamanho mínimo de 1.050 metros quadrados, localizado na sede 
do município de Serro/MG, que tenha bons acessos e com pavimentação, redes de água e 
esgoto, energia elétrica, intemet. Imóvel deve ser localizado em empreendimento 
devidamente regular/ licenciado em todos os órgãos responsáveis por licenças, 
fiscalização, como também no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serro. 

i i Se existir imóvel disponível, favor nos enviar o mais rápido possível, proposta de venda contendo 
j valores praticados no metro quadrado, endereço do mesmo, área completa, nome do 
! empreendimento, endereço e condições de pagamento. 

Aguardamos retorno e desde ja agradecemos pela atenção. 

Atenciosamente, 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle Interno 
Câmara Municipal de Serro/MG 
Praça Dr. João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
CEP 39.150-000 
Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: camara.serro@hotmail.com 
Site: www.camaraserro.mg,gov.br 

t,ttps://outiookli-.e.com'rnail/O/inbolO'id'AQMkADAwATY3ZmYAZS1kYzNiLTk)NrrMtMDACLTA;,,CgBGAAAD4bgjbg8iFOqgWpMGU8UOWOcAWZfB60NC... 
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Serro, 25 de março de 2021 

Oficio numero 001 -

Ao Ex.mo. Senhor Mareio Candido Alvez 

Eu, Maria Isis de Miranda, Solteira, Empresária e Proprietária do Loteamento 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, inscrita sob Cnpj: 38.521.498-0001/00 

j representada pelo Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Serro, Mareio Candido 
Alves. 

A Proposta comercial refere-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$ 250,00 
(Duzentos e Cinquenta por metro quadrados) e a área de 1097 metros quadrados esta avaliada em total 
R$ 274.250,00 (Duzentos e setenta e quatro mil e duzentos e cinqueta reais). 

Tendo em vista a possibilidade e viabilidade da construção da Nova Câmara Municipal de Serro 
MG, a empreendedora Maria Isis de Miranda propõem um desconto em forma de apoio de R$ 74.250,00 
(setenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais). A proposta de pagamento será com entrada de R$ 
50.000,00 (Cinqueta mil reais) e 08 parcelas de R$ 18.750,00 (Dezoito mil,setecentos e cinquenta reais) 
totalizando R$ 200.000,00 (Duzentos Mil reais). 

Afirmo neste presente oficio que o terreno se encontra devidamente legalizado sem impedimentos 
que viabilizem a negociação e construção. 

Agradeço e aguardo contato para aprovação da aquisição do imóvel. 

Atencionsamente, 

Maria Isis de Miranda 

Serro, 25 de março de 2021. 
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RE: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Seg, 29/03/2021 10:17 
Para: Rinara Pontes Corretora de Imóveis <rinaraimoveis@gmail.com> 

Bom dia Rinara, 

é interessante sim, inclusive já temos até uma proposta com imóvel localizado no bairro São 

Geraldo. 

Aguardamos retomo e desde ja agradecemos pela atenção. 

Att. 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle interno 
Câmara Municipal de Serro/MG 
Praça Dr: João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
CEP 39.150-000 
Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: camara.serro@hotmail.com 
Site: www.camaraserro.mg,g.ID!Jx 

De: Rinara Pontes Corretora de lmóveis<rinaraimoveis@gmail.com> 

Enviado: sexta-feira, 26 de março de 202110:49 
Para: CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

Bom dia Wallacy Renam, 

'"' Com as características que buscam, terei apenas no B. São Geraldo, é interessante para vocês? 

Atenciosamente, 
Rinara Pontes 
Corretora e Avaliadora de Imóveis 
CRECI MGF-31687 - CNAI 19.243 
(38) 98815-8079 vivo-whatsapp 

1 facebook 

Em qui., 25 de mar. de 2021 às 11:04, CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
escreveu: 
: Bomdia. 

! A Câmara Municipal de Serro, ves através deste, solicitar-lhe informações sobre a existência de 
: imóvel (is) em seu catálogo de vendas, com as especificações a seguir: 

htto5://outlook.liw.com'mall/O/sentltems/icilAQMkADAvdlTY3ZmYAZS1kYzNiLT~mMtMDACLTA'ACgBGAAAD4bgjbg8iFOqgWpMGUSUCM<lcAy\lZfB6... 
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1. Imóveis sem edificações, tamanho mínimo de 1.050 metros quadrados, localizado na sede 
do município de Serro/MG, que tenha bons acessos e com pavimentação, redes de água e 
esgoto, energia elétrica, intemet. Imóvel deve ser localizado em empreendimento 
devidamente regular/ licenciado em todos os órgãos responsáveis por licenças, 
fiscalização, como também no Cartório de Reglstro de Imóveis da Comarca de Serro. 

; Se existir imóvel disponível, favor nos enviar o mais rápido possível, proposta de venda contendo 
! valores praticados no metro quadrado, endereço do mesmo, área completa, nome do 1 

\ empreendimento, endereço e condições de pagamento. 

; Aguardamos retorno e desde ja agradecemos pela atenção. 

1 Atenciosamente, 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle Interno 
Câmara Municipal de Serro/MG 
Praça Dr. João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
CEP 39.150-000 
Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: cªmªra.serro@hotmaiLcom 
Site: www,camaraserro.mg,gQY..br 
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Emil -CAMPRA MUNICIFW..-OUtlook 

Re: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS- CÂMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

claudio carvalho corretor de imoveis <claudiocarvalhocorretorim@gmail.com> 
Ter, 30/03/2021 13:14 
Para: CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Boa tarde Senhores, não possou o Imóvel dentro das características solicitada , agradeço pela 

preferência . 

Att. Cláudio Carvalho corretor de imóveis 

Em qui, 25 de mar de 2021 11:06, CAMARA MUNICIPAL <camara,serro@hotmail com> escreveu: 

: Bom dia. 

: A Câmara Municipal de Serro, ves através deste, solicitar-lhe informações sobre a existência de 
; imóvel (is) em seu catálogo de vendas, com as especificações a seguir: 
! 

1. Imóveis sem edificações, tamanho mínimo de 1.050 metros quadrados, localizado na sede 
do município de Serro/MG, que tenha bons acessos e com pavimentação, redes de água e 
esgoto, energia elétrica, intemet. Imóvel deve ser localizado em empreendimento 
devidamente regular/ licenciado em todos os órgãos responsáveis por licenças, 
fiscalização, como também no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serro. 

i Se existir imóvel disponível, favor nos enviar o mais rápido possível, proposta de venda contendo 
' valores praticados no metro quadrado, endereçó do mesmo, área completa, nome do 

empreendimento, endereço e condições de pagamento. 

Aguardamos retomo e desde ja agradecemos pela atenção. 

i Atenciosamente, 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle Interno 

, Câmara Municipal de Serro/MG 
! Praça Dr. João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
1 CEP 39.150-000 

Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: camara,serro@hotmail,com 
Site: www.camaraserro,mg,gQY..Qr 
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ENC: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CÂMARA MUNICIPAL OE 
SERRO/MG 

CAMARA MUNICIPAL <camara.serro@hotmail.com> 
Ter, 30/03/2021 13:29 
Para: judithboliveira@gmail.com <judithboliveira@gmail.com > 

De: CAMARA MUNICIPAL 
Enviado: quinta-feira, 25 de março de 202112:08 
Para:juditholiveira@gmail.com <juditholiveira@gmail.com> 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS - CÂMARA MUNICIPAL DE SERRO/MG 

Bom dia. 

A Câmara Municipal de Serro, ves através deste, solicitar-lhe informações sobre a existência de 
imóvel (is) em seu catálogo de vendas, com as especificações a seguir: 

1. Imóveis sem edificações, tamanho mínimo de 1.050 metros quadrados, localizado na sede do 
município de Serro/MG, que tenha bons acessos e com pavimentação, redes de água e esgoto, 
energia elétrica, intemet. Imóvel deve ser localizado em empreendimento devidamente 
regular/ licenciado em todos os órgãos responsáveis por licenças, fiscalização, como também 
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Serro. 

Se existir imóvel disponível, favor nos enviar o mais rápido possível, proposta de venda contendo 
valores praticados no metro quadrado, endereço do mesmo, área completa, nome do 
empreendimento, endereço e condições de pagamento. 

Aguardamos retomo e desde ja agradecemos pela atenção. 

9 Atenciosamente, 

Wallacy Renam da Conceição de Paula 
Assessoria em Licitações, Compras e Controle Interno 
Câmara Municipal de Serro/MG 
Praça Dr. João Pinheiro, 154 - Centro - Serro/MG 
CEP 39.150-000 
Tel: (38) 3541-1284 / (38) 3541-1508 
E-mail: camara.serro@hotmail.com 
Site: www.camaraserro.mg,gov.br 
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