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1 -VENDIDO Apartamento de Cobertura Duplex 1701, RESIDENCIAL CAMARGO GUARNIERE, 
BRISAMAR (Posição: NASCENTE/SUL), localizado à Rua Rita de Alencar Carvalho Luna, 72. 

Cômodos: 4 quartos sendo 3 suítes, sala para 3 ambientes com varanda, copa/cozinha com 

armários, DCE, Home Teather, Grande Terraço na Cobertura, 2 lavabos, box em todos os WC's, 

guarda-roupas. Prédio com 3 elevadores, gerador, poço artesiano, quadra poliesportiva, central de 

gás, salão de jogos, academia montada, sauna, área de lazer, playground, grande jardim e 4 vagas 

de garagem. Área útil 376,74m². Prédio com 3 elevadores, gerador, poço artesiano, quadra 

poliesportiva, central de gás, salão de jogos, academia montada, sauna, área de lazer, playground, 

grande jardim. 

 

2 - Apartamento 802, RESIDENCIAL ALPHAVILLE, BESSA (Posição: SUL),  localizado à Rua 

Benjamin  Rabelo, 181. Cômodos: sendo 4 suítes, 1 master, 1 gabinete, sala de jantar e estar e 

TV, sala social, cozinha, varanda, área de serviço, DCE, 4 vagas de garagem, área útil 191,00m². 
Prédio com dois elevadores, piscina, sauna, quadra de esportes, salão de festa, gerador e gás 

encanado. Preço de R$892.500,00 POR R$780.000,00 (Setecentos e Oitenta Mil Reais). 

 

3 - Apartamento 005 TÉRREO, RESIDENCIAL MAISON ESCOREL, CABO BRANCO (Posição: 

NASCENTE), com dois quartos, sendo 1 suíte, WC social, cozinha, área de serviço, 1 vaga de 

garagem, área privativa com deck e piscina; área útil 80,72m². Prédio com dois elevadores, piscina, 

sauna, salão de festas, gerador e gás encanado. Preço de R$522.300,00 POR 

R$425.000,00(Quatrocentos e Vinte e Cinco Mil Reis). 

 

4 - Sala Comercial 410 SL, EMPRESARIAL GRIFF POINTE. TAMBAÚ (Posição: NASCENTE).  

Localizada na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 521. Com banheiro privativo e sala de espera. 

O empresarial conta com elevador e estacionamento rotativo. Preço de R$180.000,00 por POR 

R$150.000 (Cento e Cinquenta Mil Reais). 

 

 

 

 

 



 

5 - Apartamento de Cobertura 504, RESIDENCIAL MAISON ESCOREL, CABO BRANCO   

(Posição: NASCENTE), com dois quartos, sendo 1 suíte, WC social, cozinha americana projetada, 

área de serviço, 1 vaga de garagem, boxe de vidro em todos os WC's e guarda-roupas nos quartos. 

No pavimento superior: WC social, copa, solarium com deck e ducha; área útil 120,30m². Prédio 

com dois elevadores, piscina, sauna, salão de festas, gerador e gás encanado. Preço de 

R$986.674,00 POR  R$ 886.000,00 (Oitocentos e Oitenta e Seis Mil, e Sete Reais). 

 

 
 

Esta tabela, substitui TODAS as anteriores. 
Cabedelo, 30 de ABRIL 2020. 


