
DESCRIÇÃO DO BEM VALOR ESTIMADO R$

IMÓVEL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU - está localizado na Rua São 

Francisco, Canteiro Praça Novo Progresso. Área total do terreno 511,92 m²
 R$                                                     16.177,80 

IMÓVEL DA ESCOLA FRANCISCO ASSSIS PEREIRA SILVA - localizado na Rua 5, Bairro 

Novo Progresso, s/n,. Área total 1.634,15 m². ATRIBUTOS DO TERRENO: Pedologia 

normal, topografia plano, situação meio da quadra, pavimentado, com meio fio, sem 

rede de água, sem rede de esgoto, com rede de iluminação. ATRIBUTOS DA 

EDIFICAÇÃO: estrutura alvenaria, estrutura da cobertura, madeira cerrada, cerâmica 

ou de cimento, piso cimento grosso, forro de PVC, revestimento rebocado, pintura 

simles a base de cal, sanitário, um banheiro interno, em bom estado.

 R$                                                   129.495,11 

BEM IMÓVEL -  localizado na rua SK, Bairro são Luis, S/n, área total do terreno: 

10.893,09m². ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal, Topograia: plano, 

situação: esquina, não pavimentado, sem meio fio, em rede de água, sem rede de 

esgoto, com rede de luz. ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: só de alvenaria, cobertura 

madeira cerrada, cerâmica industrial, piso cerâmica porcelanato ou granitina, forro 

PVC, revestimento rebocado, pintura prada/ pintura látex, mais de dois banheiros, 

uso comercial, se encontra em bom estado

 R$                                                   321.308,99 

BEM IMÓVEL - localizado na Rua Dois, Bairro novo Panorama, S/N, cidade de Anapu-

PA. Área total do terreno 605,54m². ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia do terreno 

normal, topografia plano, situação meio da quadra, pavimentado, com meio fio, sem 

rede de água, sem rede de esgoto, com rede de luz. ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: só 

alvenaria, cobertura de madeira cerrada, cerâmica industrial. Piso cerâmica, 

porcelanato ou granitina. Forro de PVC. Revestimento ebocado. Pintura 

prada/pintura latex. Mais de dois banheiros. Uso comercial. Está em bom estado

 R$                                                   135.511,67 

BEM IMÓVEL - localizado na Rua sete, Bairro Novo Panoram, S/n. Área total do 

terreno 324,05m². Pedologia normal. Topografia plano. Situação de esquina. Não 

pavimentado. Sem meio fio. Sem rede de água. Sem rede de esgoto. Com rede de luz. 

Atributos da edificação nenhum.

 R$                                                     16.272,38 

BEM IMÓVEL -  localizado na Rua Primeiro de janeuro, esquina com rua DOIS, Bairro 

Alto Bonito. Área total do terreno: 9600m². ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia 

arenoso, pedregoso - topografia: escorrido - situação de esquina - meio pavimentado - 

sem meio fio - sem rede de ágia - sem rede de esgoto - com rede de luz. ATRIBUTOS 

DA EDIFICAÇÃO: NENHUM

 R$                                                   212.375,43 

BEM IMOVEL - localizado na rua 10 de janeiro, Bairro Imperatriz, S/n - área total do 

terreno: 2425m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal  - topografia plano - 

situação meio da quadra - meio pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem 

rede de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFIACÇÃO: NENHUM

 R$                                                   111.269,58 
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BEM IMOVEL - localizado na rua Nossa senhora Aparecida, Bairro Novo Progresso, 

S/N - área total do terreno: 71,99m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia noramal - 

topografia plano - situação meio da quadra - pavimentado - com meio fio - sem rede 

de água - sem rede de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIICAÇÃO: 

estrutura de alvenaria - cobertura de madeira cerrada - cobertura cerâmica ou de 

cimento - piso de cimento grosso - forro de lage - revestimento rebocado - 

rustico/sem pintura - um banheiro nterno - uso comercial - se encontra em bom 

estado

 R$                                                     14.939,77 

BEM IMÓVEL - localizado na rua Cinco, Bairro Novo Progresso - área total do terreno: 

4809,45m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - topografia plano - 

situação meio da quadra - pavimentado - com meio fio - sem rede de água - sem rede 

de esgoto - com rede de luz -  ATRIBUTOS DE EDIFICAÇÃO: esturuta de alvenaria - 

estrutura cobertura madeira cerrada - cobertura de barro artesanal - piso cimento 

grosso - sem forro - revestimento rebocado - pintura simples/base de cal - mais de 

dois banheiros - uso comercial - em bom estado

 R$                                                   471.226,42 

BEM IMÓVEL - localizado a rua Duque de Caxias, Bairro São Luis, S/N - área total do 

terreno: 600m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - topograia plano - 

situação de esquina - meio pavimentado - sem meio ffio - sem rede de água - sem rede 

de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO - nenhum

  R$ 21,631,50 

BEM IMÓVEL - localizado na Rua Goiás, esquin com rua Madra Tereza - Bairro São 

Luis S/N - área total do terreno: 900m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia 

normal - topografia plano - situação de esquina - meio pavimentado - sem meio fio - 

sem rede de água - sem rede de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA 

EDIFICAÇÃO: nenhum

32.447,25R$                                                     

BEM IMÓVEL - localizado na Rua Goiás, esquina com a Rua São Jorge - Bairro São Luis, 

S/N - Area do terreno 900m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - 

topografia plano - situação de esquina - meio pavimentado - sem meio fio - sem rede 

de água - sem rede de esgoto - com rede de luz- - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: 

NENHUM

 R$                                                     32.447,25 

BEM IMOVEL - localizado na Av. Getúlio Vargas, esquina com a travessa das 

Orquideas, Bairro Jardim São Luis, S/N - área total do terreno: 1.200m² - ATRIBUOS 

DO TERRENO: pedologia normal - topografia plano - situação de esquina - meio 

pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - em rede de esgoto - com rede de luz - 

ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: nenhum

 R$                                                     64.894,50 

BEM IMÓVEL - localizado na Av. Dois mil e dois, esquina com a rua Santa Madalena, 

Bairro Jardim São Luis, S/N - area total do terreno: 2.111m² - ATRIBUTOS DO 

TERRENO: pedologia normal - tpografia plano - situação meo da quadra - 

pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem rede de esgoto - com rede de luz - 

ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: nenhum

 R$                                                     75.476,80 

BEM IMÓVEL - localizado na Rua Pernambuco, Bairro Imperatriz, S/N - ÁREA TOTAL 

DO TERRENO: 3.857,29M² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - topografia 

plano - situação de esquina - não pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem 

rede de egoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: estrutura só alvenaria - 

estrutura da cobertura madeira cerrada - cobertura cerâmica industrial  - pso 

ceramica, porcelanato ou granitino - forro PVC - revestimento rebocado - pintura 

prada/pintura latex - mais de dois banheros - uso comercial - se encontra em bom 

estado

 R$                                                   626.477,86 

BEM IMÓVEL - localizado na Rua Ceará, Bairro Imperatriz, S/N - area total do terreno: 

8900m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal, topografia plano - situação 

meio da quadra - meio pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem rede de 

esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: NENHUM

 R$                                                   408.370,82 



BEM IMÓVEL - localizado na Rua Santo Agostinho, esquina Av. Presidente Kennedy, 

Bairro Centro, S/n - area total do terreno: 3873,23m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: 

pedologia normal, topografia plano - situação meio da quadra - não pavimentado - 

sem meio fio - sem rede de água - sem rede de esgoto - com rede de luz -  ATRIBUTOS 

DA EDIFICAÇÃO: nenhum

 R$                                                   103.862,74 

BEM IMÓVEL: localizado na Av. Getulio Vargas, Bairro Centro, S/n - AREA TOTAL: 

349,45m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - topografia escorrido - 

situação meio da quadra - meio pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem 

rede de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO:  estrutura adobe ou 

madeira - estrutura da cobertura madeira cerrada - cobertura amianto ou zinco - piso 

cimento grosso - forro PVC - revestimento sem reboco - pintura rústico/sem pintura - 

um banheiro interno - uso residencial - sem encontra em bom estado

 R$                                                     20.903,06 

BEM IMÓVEL - localizado na Rua Pires Ferreira, Bairro Centro, S/N - area total: 

203,72m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia arenoso e pedregoso - topografia 

plano - situação meo da quadra - meio pavimentado - sem meio fio - sem rede de água 

- sem rede de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: estrutura só 

alvenaria - estrutura da cobertura medeira cerrada - cobertura amianto ou zinco - 

piso cimento grosso - sem forro - revestimeto rebocado - pintura rústico/sem pintura - 

um banheiro fora - uso comercial - bom estado

 R$                                                     11.157,11 

BEM IMÓVEL - localizado na Rua Santo Agostinho, esquina com Rua Santa Luzia, 

Centro, S/N - area total: 5.985 m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - 

topografia plano - situação de esquina - meio pavimentado - sem meio fio - sem rede 

de água - sem rede de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: 

estrutura concreto + alvenaria - estrutura da cobertura madeira cerrada - cobertura 

barro artesanal - piso cimento grosso - forro PVC - revestimento rebocado - pintura 

simples/base de cal - mais de dois banheiros - uso comercial - estado regular

502.828,89R$                                                   

BEM IMÓVEL - localizado na Av. Getulio Vargas Centro, S/N - area total: 5.225,32m² - 

ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia arenoso e pedregoso - topografia plano - 

situação de esquina - meio pavimentado -sem meio fio - sem rede de ága - sem rede de 

esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: estrutura só alvenaria - 

estrutura da cobertura madeira cerrada - cobertura amianto ou zinco - piso cimento 

grosso - forro de pvc - revestimento sem reboco - pintura rustico/sem pintura - sem 

banheiro - uso comercial - em bom estado

263.138,62R$                                                   

BEM IMOVEL - localizado na Rua São Francisco, canteiro Praça, Bairro Novo 

Progresso, S/N - area total: 511,92m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia arenoso 

e pedregoso - topografia escorrido - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: NENHUM

16.177,08R$                                                     

BEM IMOVEL - localizado na Rua quatro, Novo Panorama, S/N - Area total do terreno: 

1.659,83m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - topografia escorrido - 

situação de esquina - não pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem rede 

de esgoto -com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: estrutura só alvenaria - 

estrutura da cobertura madeira cerrada - cobertura amianto ou zinco - piso cimento 

grosso -sem forro - revestimento rebocado - pintura rustico/sem pintura - sem 

banheiro - uso nehnum - bom estado

34.052,85R$                                                     

BEM IMOVEL - localizado na rua Sete, Bairo Centro, S/N - area total: 367,51 m² - 

ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - topografia plano, situação meio da 

quadra - nÃo pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem rede de esgoto - 

com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: NENHUM

13.796,97R$                                                     



BEM IMOVEL - localizado na Av. Getulio Vargas, Novo Progresso, nº 98 - area total: 

1.168,92m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - topografia plano - 

situação meio da quadra - pavimentado - com meio fio - sem rede de água - sem rede 

de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: estrutura só alvenaria - 

estrutura da cobertura madeira cerrada- cobertura ceramica industrial - piso 

ceramica, porcelanato ou granitina - forro madeira ou gesso - revestimento rebocado - 

pintura prada/pintura latex - mais de dois banheiros - uso comercial - em bom estado

197.022,01R$                                                   

BEM IMOVEL - localizado na Rua 1º de Janeiro, Bairro Alto Bonito, S/n - area total: 

300m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia arenoso e pedregoso - topografia plano 

- situação meio da quadra-  meio pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem 

rede de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: nenhum

7.448,76R$                                                        

BEM IUMOVEL - localizado na Rua 1º de Janeiro, esquina com a Rua 3, Bairro Alto 

Bonito, S/n - area total: 4800m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologiua arenoso e 

pedregoso - topografia  escorrid - situação de esquina - meio pavimentado - sem meio 

fio - sem rede de água - sem rede de esgoto - com rede de luz - ATRIBUTOS DA 

EDIFICAÇÃO NENHUM

140.849,28R$                                                   

BEM IMOVEL - localizado na Rua Fortaleza, Bairro Imperatriz, S/N - area total: 210m² 

- ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia sujeito a alagar - topografia escorrido - 

situação meio da quadra - não pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem 

rede de esgoto - com rede de luz- ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: nenhhum

5.530,14R$                                                        

BEM IMOVEL - localizado na Rua seis, Bairro Novo Panorama, S/N - area total: 

384,71m² - ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia normal - topografia plano - situação 

de esquina - pavimentado - com meio fio - com rede de água - sem rede de esgoto - 

com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: estrutura só alvenaria - estrutura da 

cobertura madeira cerrada - cobertura ceramica industrial - piso cimento grosso - 

sem forro - revestimento rebocado - pintura simples/base de cal - sem banheiro - uso 

nenhum - estado regular

28.883,80R$                                                     

BEM IMOVEL - localizado na Rua Açaizal, Vila Acrolina, s/n - area total: 300m² - 

ATRIBUTOS DO TERRENO: pedologia abrejado - topografia escorrido - situação meio 

da quadra - meio pavimentado - sem meio fio - sem rede de água - sem rede de esgoto - 

com rede de luz - ATRIBUTOS DA EDIFICAÇÃO: NEHUM

4.514,40R$                                                        


