
MARÇO/ ANO 2016 

PROTOCOLO NOME RG/CPF DATA SOLICITAÇÃO DATA RESPOSTA 

011/2016 Neuza 970.xxx.xxx-15 03/03/2016 

Favor informar se já foi emitido o 
Carnê de IPTU 2016, pois 
possui imóveis neste município. 
Desde já agradeço pela atenção. 
Att, Neuza 04/03/2016 

Venho por meio deste 
informar que no dia 29 de 
fevereiro de 2016, a 
prefeitura municipal 
juntamente  com a DUETO 
Tecnologia enviou os boletos 
para o Correio e em breve 
estará chegando na sua 
Residência. Att, Mirian 
Bandeira 

012/2016 Neuza 970.xxx.xxx-15 04/03/2016 

 
Agradeço pela resposta. 
Entretanto resido na cidade na 
Cidade do Rio de Janeiro. 
Solicito a gentileza de enviar por 
e-mail os carnês de IPTU 2016 
de Maria Adelaide Caldeira 
Cortez e outra dos imóveis 
localizados na Rua Oscar José 
Minussi, 179 e Av. 13 de 
Janeiro, 0. Informo, também que 
sou irmão e sou responsável em 
pagar os dois IPTUs. Favor  
enviar os dois boletos para este 
e-mail, pois quero pagar mas 
não tenho os boletos e o site 
dessa prefeitura não tem opção 
para eu acessar e imprimir os 
mesmo. Fico no aguardo de 
envio dos mesmo para o meu e-
mail. Gostaria de paga -los com 
desconto, desde já agradeço 
pela atenção . Att, Neuza 07/03/2016 

Bom Dia, senhora Neuza, 
venho por meio deste 
comunicar que o servidor 
Paulo Arilton responsável 
pelos tributo está tomando 
todas as providências para os 
dois carnês de IPTU de 2016, 
chegue até suas mão o mais 
breve possível. Qualquer 
dúvida referente ao IPTU 
entre em contato com o 
servidor Responsável, pelos 
telefone (055) 3252- 1168 / 
(055) 3252-1414 ou (055) 
3252-1818 - ramal 218. Att, 
Mirian Soares Bandeira / 
Responsável pelo SIC 



0013/2016 Helton 501.xxx.xxx-72 15/03/2016 

Favor remeter informações 
sobre esta licitação porque não 
acho no endereço eletrônico 
conforme consta no Jornal 
ARAZÃO de hoje. 23/03/2016 

Não consta nº de Processo 
solicitado, não tenho como 
informart se é do municipio 
ou Estado.  Processos 
Realizados: * Pregão 
Presencial Registro de Preço 
nº 008/2016 realizada no dia 
16/02/2016 ás 09:00h, 
homologada em 2202/2016.  
* Dispensa de Licitação  nº 
008/2016 realizada no dia 
04/03/2016, homologada em 
04/03/2016. * Pregão 
Presencial Registro de Preço 
nº 016/2016, abertura dia 
31/03/2016 ás 09:00h . 
encontra-se na página do 
município do link - " 
LICITAÇÕES". São Francisco 
de Assis, 23/03/2016.  

 

 

Att,  

Mírian Soares Bandeira - Responsável pelo SIC. 


