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IMÓVEIS À VENDA (65) 99987-5151
Avaliações judiciais, bancárias em qualquer tipo de imóveis

CRECI 03983-MT

IMÓVEIS

01) Áreas comerciais de vários
tamanhos no Rodoanel e vários
preços.
02) Chácaras de vários tamanhos, localidades e preços.
03) Área próximo de 11.30 Alquéres de frente para
o asfalto a 10 km do centro sentido
deciolândia.
R$ 1,500.000.
04) Área de 73 Alqueires,
para soja, a 20km do centro.
R$60.000,00 por alqueire.
05) 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$600.000,00
06) Barracão com casa
de residência nos fundos.
R$450.000,00
07) Área de 6 Ha no final da
avenida brasil sentido
vila alta, boa
para condomínio.
R$ 2.500.000.
08) Área Comercial de 15 Ha
rodovia sentido Tangara x Progresso, frente para a o asfalto.
R$ 2.000.000.
09) 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.
10) 2 Terrenos juntos de
15x30m no Jardim Europa.
R$300.000,00 aceita proposta e veículos.
11) Área de 16 mil metros quadrados a 5km do centro, com
córrego nos fundos. Poço artesiano cercado, boa pra lazer.
R$350.000,00
12) BARBADA: Chácara a 3km
da cidade 4.000² toda murada, com uma casa mobiliada,
2 suítes com moveis de cerejeira, frente gramada, porce-

lanato, cozinha
R$600.000,00

mobiliada.

13) Casa toda em laje, centro,
fundos do Shopping e mercado
Big Master, suíte, 2 quartos, esquina, 150 m². R$ 450.000,00.
Aceita negociação.
14) Terrenos juntos de 13x45m
próximo ao muro do Lions.
R$450.000,00
15) Terreno próximo ao Diário
da Serra na Tancredo Neves 15 x
30... R$400.000.00.
16) Salão comercial de vários tamanhos, valores e localidades.
17) Imóvel de 15x45 no centro comercial.R$850.000.000.
18) Tenho vários salões comerciais a venda pra quem quer ter
uma renda em aluguel.
19) 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
20) Salão comercial na avenida
Tancredo Neves próximo a Domani.
1.000.000.00
21) BARBADA - Terreno de
15x50 próximo ao posto dos caminhoneiros $65.000.00
22) Área comercial na Avenida
Brasil, 6.7 Ha boa pra condomínio. R$ 2.5000.00.
23) Salão comercial no San Diego sem uso com escritório cozinha banheiros etc, de frente
para rodovia. R$ 350.000.
24) BARBADA - Terrenos comerciais de esquina e sob esquina 12x30.
R$ 150.000.00
25) Casa toda em laJe
com 4 quartos, piscina etc.
R$.1.100.000, aceita soja.

IMÓVEIS

Vendo Sobrado
Com 2 suítes, 2 quartos, 4 banheiros, 2 cozinhas, 2 salas, 4 despensas,
garagem para 2 carros, sala de televisão, sala de jogos, piscina, área
de lazer com churrasqueira, forno a lenha, balcão de granito com 2
cubas, lavanderia e varal reservado, portão eletrônico. Localização,
fundos do imóvel de frente para o Colégio Ipes (Rua 16-A). Valor R$ 450 mil
ou R$ 500 mil e pego casa até R$ 300 mil no negócio. Tratar: (65) 9 9634-2553. (...)

ALUGA-SE SALAS COMERCIAIS
Sala 1 medindo 10m², no valor de R$ 1.000,00; Sala 2 medindo 7m², no valor de R$ 700,00;
Sala 3 medindo 13m², no valor de R$ 1.300,00; situadas na Rua Arlindo Lopes da Silva,
1425-W (próximo ao TTC). Telefones para contato: (65) 3326-9564 ou (65)9 9909-0533. (16-09)
IMÓVEL COMERCIAL = EXCELENTE LOCALIZAÇÃO
Terreno medindo 450 metros quadrados, (15m de frente por 30m de fundo). Contento 1 salão comercial, com sala de escritório, banheiro e mais 2 divisões,
medindo aproximadamente 100 metros quadrados de área construída. Tem
também 1 casa residencial em alvenaria na parte do fundo. Localizado na área
central da cidade, entre 3 avenidas, Rua 16 sob esquina com a Av. Ismael José
do Nascimento(1), em frente a Mecânica Beto. Excelente para exploração comercial. Escriturado, registrado e sem nenhuma restrição. Valor R$ 780.000,00.
Tratar: (65) 9 9987-0925. Aceita -se proposta de condições de pagamento, bem como,
aceitamos parte do pagamento em veículo, gado ou imóvel de menor valor. (02-10)
Vende-se
Ponto Comercial (Lanchonete), localizado na Av. Ismael José do Nascimento, Centro, com 10 anos de funcionamento. Preço a combinar. Tratar: (65) 9 8402-4702. (10-09)
Aluga-se
Apartamento no primeiro piso, com uma suíte, sala e cozinha conjugada,
lavanderia, água inclusa no aluguel, localizada na Rua Luiza, 1382-S,
Vila Portuguesa. Valor R$ 580,00. Tratar: (65) 9 9292-3282 / 9 9961-4272 (13-09)

Aluga-se:
A pa rta m e n to d e 1 q u a rto, s a l a/c o z i n h a, b a n h e i r o, á r e a d e s e rv i ç o,
varanda, internet fibra óptica, 1 vaga de garagem, espaço com churrasqueira. Rua 58, Jardim Europa. Telefone para contato: (65) 9 9966-7600 (20-09)

OUTROS
VENHA TRABALHAR CONOSCO
Estamos selecionando BARBEIROS. Interessados enviar currículo para
o email: salao@szstudio.com.br ou pelo whatsapp (65) 9901-3101. (16-09)

