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IMÓVEIS À VENDA (65) 99987-5151
Avaliações judiciais, bancárias em qualquer tipo de imóveis
IMÓVEIS
01) Terrenos juntos
15x30m cada terreno, esquina no Parque das Mansões.
R$650.000,00
04) Áreas comerciais de vários tamanhos no Rodoanel e
vários preços.
03) Chácaras de vários tamanhos, localidades e preços.
04) Imóvel nos fundos do Shopping,
12x35m,
murado.
R$150.000,00
05) Imóvel próximo
ao posto Gabriela
sentido
Tangará/
Cuiabá, 10.000m²
com 60 metros de
frente pra pista.
R$350.000,00
06) Área de 73 Alqueires, para soja,
a 20km do centro.
R$60.000,00 por
alqueire.
07) Chácara no Progresso com 2 casas
de alvenaria, salão
de festa, com cozinha caipira, represa
natural com água
abundante, chiqueiros,
galinheiros,
pastagem,
toda
cercada 2 alqueires, ótima pra lazer.
R$500.000,00
08) Apartamento no
Edifício Tangará, 2
quartos, 1 suíte, 2 garagens, elevador, piscinas, área de lazer,
97m², primeiro andar. R$350.000,00
09) Barracão com
casa de residência nos fundos.
R$350.000,00
10) Terreno 15x30m
no Parque das Mansões, bem localizado, todo murado.
R$350.000,00
11) Área comercial
na Av Brasil esquina com o Rodoanel,
sentido
Cuiabá/
Campo Novo. 6 Ha.
R$3.500.000,00
12) Imóvel no Shangri-lá, de 15x45m
bom para quitinetes.
R$150.000,00
13)
Terreno
de
15x30m esquina no
Parque das Mansões,
na quadra da rua 1,
melhor localidade do
Parque das Mansões.
R$500.000,00
14) Casa recém construída, com móveis

embutidos etc, na
melhor localidade
do Parque das Mansões, 100m da Rua
1. R$1.200.000,00
negocia-se.
15) Pesqueiro no
Calcário Sepotuba,
casa com 3 suites,
pasto, pomar, curral, tablado, etc.
R$250.000,00
16) 2 Terrenos juntos de 15x30m no
Jardim
Europa.
R$300.000,00 aceita proposta e veículos.
17) Imóvel próximo a
Prefeitura 12x30m.
R$80.000,00
18) Sítio de 11.5 Alqueires a 8km do
centro, com frente para o asfalto.
R$1.100.000,00
19) Área de 16 mil
metros quadrados a
5km do centro, com
córrego nos fundos.
Poço artesiano cercado, boa pra lazer.
R$350.000,00
20) BARBADA: Chácara a 3km da cidade
4.000² toda murada, com uma casa
mobiliada, 2 suítes
com moveis de cerejeira, frente gramada, porcelanato,
cozinha mobiliada.
R$450.000,00
21) Casa na Vila Alta
III toda em laje com
190m², móveis e
sistema de alarme
com câmaras de
segurança 3 suítes,
churrasqueira etc.
R$380.000,00
22) Casa toda em
laje, centro, fundos
do Shopping e mercado Big Master,
suíte, 2 quartos, esquina, 150 m². R$
450.000,00. Aceita
negociação.
23) Prédio comercial
bem no miolo da cidade, avenida Brasil, lado da sombra.
R$5.500.000,00
24) Sítio de 42 alqueires 15km sentido Campo Novo.
R$42.000,00
por
alqueire.
25) Área de 15 alqueires com 600
metros de rio Sepotuba,
tanques
de peixes, casa pra
caseiro, pesqueiro,
energia, poço artesiano, toda em pastagem, área de lazer. R$700.000,00

26) BARBADA: imóvel próximo ao Posto Faveti Vila Alta,
com dois terrenos
juntos e mais 702
metros quadrados.
R$750.000,00
27)
Imóvel
de
15x30m, comercial,
próximo ao Parafusos Paulista no centro. R$500.000,00
28) Terrenos de
15x45m
próximo
Lions (antiga Horta). R$250.000,00
29) Terrenos juntos
de 13x45m próximo
ao muro do Lions.
R$450.000,00
30)
Sobradinho
com 5 salas, no
centro, laje, bom
para
escritório.
R$280.000,00
31) Chácara próximo
ao Anel Viário, com
água nos fundos.
R$350.000,00
32) BARBADA: 3
imóveis juntos, de
15x50m cada imóvel,
em frente a Associação dos Caminhoneiros. R$250.000,00
33) MUITO BARATO.
Casa toda em laje,
recém
construída,
com móveis embutidos, no Jardim Itália.
R$500.000,00
34) Salão Comercial
na Rua I com 400 M²
bem localizado... R$
700.000...
Aceita
proposta.
35) Salão Comercial
no Jardim dos Ipês...
R$ 350.000... Aceita
proposta.
36) Área de 45 x 45
em frente ao futuro
mercado Atacadão,
Tancredo
Neves.
R$2.000.000.00.
37) Terreno próximo ao Diário da
Serra na Tancredo
Neves 15 x 30... R$
400.000.00.
38) Salão comercial de vári os taman h os, valores
e locali dades.
39)
Terreno
15x 40
no
Royal
Parque
R$220.000.
40) Mega barbada.. Casa com
4 quartos, edi cula,
churrasquei ra, próxi mo
ao futuro mercado
Atacadão
e
Hotel
Mai s.

CRECI 03983-MT

R $22 0.000.
41) Casa em alvenaria terreno de 15x45
próximo ao posto
Faveti na Vila Alta.
R$400.000.
Aceita proposta.
42) Imóvel de 15x45
no centro comercial.
R$850.000.000.
43) Barbada - Casa
no Rio Preto bem
localizada.
R$
300.000. Ocasião
44) NEGÓCIO DE
OCASIÃO - Imóvel
na Av. Brasil 15x30,
casa em alvenaria,
com piscina, churrasqueira, edicula, 2 cozinha com moveis, 1
suite, 3 quartos, área
de serviço etc. R$
450,000. Não aceita
proposta.
45) Salão comercial
na rua I sentido rodoanel com 2 terrenos
juntos e medindo
580 m² já alugado
por R$4.000. Contrato para o tempo que quiser. R$
650.000.
46) Tenho vários
salões comerciais a
venda pra quem quer
ter uma renda em
aluguel.
47) Sitio antonio
conselheiro Beira do
Sepotuba.Bom pra
peskero. 34 há pasto, energia, casa etc
R$600.000.
48) Terreno de esquina Vila alta,
bem
localizado
R$250.000,00
49) Imóvel com casa
de alvenaria 15x45
proximo ao posto favete R$ 350.000,00
50) Terreno de esquina 13x28 no Tarumã
proximo a rua 90 R$
95.000,00
51) Terreno no Royal
parque 15x40. R$
220.000
52) Sitio de 12 alqueires com duas casa
sofisticadas, tanques
de peixes, fundos do
rio sepotuba, pesqueiro com tablado,
curral, todo cercado,
pastagens, casa de
caseiro. Aceita-se
casa, terrenos , carros no negócio ou
uma parte agora e
o restante a combinar. R$ 700.000.00
53) Sobrado na Avenida Mauá, esquina R$850.000.00.
Aceita proposta.

ALUGA-SE SALAS COMERCIAIS NO EDIFÍCIO BELA VISTA!
AGENDE UMA VISITA!
N a Av e n i da B ras i l , 3 07-S esqu i na co m J os é Co rs i n o, C e n t ro e m Tan ga rá da S e r ra .
Sa l a s n o va s ; E l e va d o r ; C â m e r a s d e s e g u r an ç a na s á r e a s c o m u n s ; In t e r f o n e ;
Lampadas de emergência; Excelente localização; Sala ampla com 100m². Interessados
e n t r a r e m c o n tato p e lo t e l e f o n e ( 6 5 ) 9 9 9 8 7 - 4 4 0 9 o u b ot i c a d i @ t e r r a .c o m . b r .

