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RELATÓRIO DE BENS IMÓVEIS ATÉ O ANO DE 2020 
 

DESCRIÇÃO DO BEM VALOR ESTIMADO 
O imóvel da Prefeitura da Municipal de Conceição do Araguaia, esta localizada na Trav. Virgulina Coelho n° 1145, 
Bairro São Luiz II, Região Central dessa cidade, em um terreno de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de 
conservação, nunca foi feito reforma. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das 
atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável, nunca passando por 
nenhuma reforma. O prédio e constituído por dois pavimentos: 1° Pavimento: Hall, Corredor, Área de acesso, Escada de 
acesso, Gabinete do Vice Prefeito, 16 salas para alguns setores, 04 Depósitos, 02 Arquivo morto e banheiros. 2° 
Pavimento: Hall, Gabinete do Prefeito, recepção, sala de espera, Área de acesso, Escada de acesso, 16 salas para 
alguns setores, 01 Depósitos, 01 Arquivo morto copa, cozinha e banheiros. Sendo toda em alvenaria, piso cerâmico, 
cobertura em telha cerâmica tipo romano, esquadrias mista em madeira e vidro temperado. Área construída: 1.144,00m² 
A área do Estacionamento, em um terreno de topografia plana. Possui características e dimensões apropriadas para o 
perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área do estacionamento possui uma área arborizada. Área 
do terreno: 4.000,00 00m². A área de Passeio, em um terreno de topografia plana. Possui características e dimensões 
apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área de passeio possui calçamento, área 
arborizada e jardim. Área do terreno: 1.767,76 00m². Área do terreno: 6.911,76m². 

 
 
 

 
R$ 3.488.822,00 

O imóvel do Centro Cultural e Turístico de Conceição do Araguaia (CENTUR), localizado na Av. JK S/N, Centro, em 
um terreno de topografia levemente acidentado, encontra-se em grande parte em estado de degradação e escombros, a 
parte que era utilizada, como local de eventos, a maior parte da área esta demolida, o restante em situação precária e 
escombros, a edificação existente encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões 
apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de 
construção considerável antigo, porém no decorrer dos anos foram feitas algumas reformas. O prédio possui salas, 
copa, cozinha, e banheiros, em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo plan, esquadrias em madeira. 
Área construída: 296,94m² e a Área Total: 801,94m². 

 
 

R$ 240.250,00 

O imóvel do Centro de Convivência do Idoso (CCI), esta localizada na Trav. Estevan Gallais S/N, Centro, em um 
terreno de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões 
apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de 
construção considerável, onde foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. O prédio, dividindo-se em 03 salas, 
Salão recreativo, almoxarifado, copa, cozinha dispensa, refeitório e banheiros, toda em alvenaria, piso cerâmico, 
cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mista em madeira. Área construída: 405,00m² e área do terreno: 
2080,50m². 

 
 

R$ 560.140,00 

O imóvel da Secretaria de Assistência Social, esta localizada na Av. 7 de setembro S/N, Centro, em um terreno de 
topografia plana, onde foi encontrada uma edificação onde funciona a Assistência Social, e encontra-se em perfeito 
estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades 
exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável, onde foi feito algumas reformas 
no decorrer dos anos. O prédio, dividindo-se em 12 salas, recepção, área coberta, copa, cozinha, deposito e banheiros, 
toda em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mista em madeira. Área 
construída: 610,50m², e outra edificação onde funciona o Centro de Referencia a Assistência Social (CRAS), e 
encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito 
funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável, 
onde foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. O prédio, dividindo-se em 07 salas, recepção, copa, cozinha e 
banheiros, toda em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mista em madeira. 
Área construída: 180,00m² e outra edificação onde funciona o Serviço de Convivência, e encontra-se em perfeito 
estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades 
exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável, onde foi feito algumas reformas 
no decorrer dos anos. O prédio, dividindo-se em 02 salas, área, cozinha e banheiros, toda em alvenaria, piso cerâmico, 
cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mista em madeira. Área construída: 232,54m², em uma área total: 
7.200,00m². 

 
 
 
 

 
R$ 1.673.728,00 

A área destinada a Feira Coberta, está localizada entre a Av. Int. Norberto Lima e Trav. Diogo Mourão, Av. D. 
Domingos Carrerot e Av. Paes de Carvalho, Centro, em um terreno de topografia levemente acidentado. Onde funciona 
a Feira Coberta Aloísio Damasceno do Nascimento, e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é 
uma edificação com o tempo de construção considerável velha, onde nunca foram feitas reformas. O galpão é feito em 
estrutura metálica, piso em placa de concreto empolado e cobertura em telhas metálicas. Área construída: 3.675,00m². 
Feira dos Cereais, e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas 
para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção 
considerável velha, onde nunca foram feitas reformas. O galpão é feito em estrutura metálica, piso em placa de concreto 
empolado e cobertura em telhas metálicas. Área construída: 925,00m². Mercado Municipal, uma edificação que 
encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito 
funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável, 
onde foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. É constituído por 25 bancadas e banheiros. É uma edificação 
com um pavimento, em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telhas de fibrocimento e esquadrias metálicas. Área 
construída: 850,00m². Canto da Ressaca, uma edificação que encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é 
uma edificação com o tempo de construção considerável, onde foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. É 
constituído por 16 salas e banheiros. É uma edificação com um pavimento, em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em 

 
 
 
 

 
R$ 10.231.500,00 
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telhas de fibrocimento e esquadrias metálicas. Área construída: 469,00m². Área total do terreno: 13.923,00m².  

A área da Fabrica de Suco, está localizada na PA 447 km 01, em um terreno topografia plana, onde foi encontrada 
uma edificação onde funciona a Fabrica de Suco, possui características e dimensões apropriadas para o perfeito 
funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável. É 
constituído por 6 salas, galpão e banheiros. É uma edificação com um pavimento em blocos de cimento, piso rústico, 
cobertura em telhas de fibrocimento e esquadrias metálicas e de madeira. Área construída: 1.030,32m². Residência 
possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O 
prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável. É constituído por 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
despensa e área. Área construída: 122,77m². Balança possui características e dimensões apropriadas para o perfeito 
funcionamento das atividades exercidas no local. Em concreto armado e ferro. Área construída: 35,43m². Galpão de 
maquinas é uma edificação com o tempo de construção considerável. Parte escombros É uma edificação com um 
pavimento em blocos de cimento, piso rústico, cobertura em telhas de fibrocimento e esquadrias metálicas. Área 
construída: 434,40m². 

 
 
 

 
R$ 1.499.350,00 

A área do Campo do Canudinho, esta localizada na S/N, Bairro Canudinho, Setor Norte dessa cidade, em um terreno 

de topografia levemente acidentado, o que ocasiona de muitas vezes no período chuvoso sofrer erosões. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O Campo 
possui duas traves de ferro e o piso é todo em barro vermelho. Área do terreno: 5.105,00m². 

 

R$ 678.965,00 

A área do Campo do Asmuca, esta localizada na Av. Cacique Paracatins S/N, Bairro Novo Araguaia, Setor Norte dessa 
cidade, em um terreno de topografia levemente acidentado, o que ocasiona de muitas vezes no período chuvoso sofrer 
erosões. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no 
local. O Campo possui duas traves de ferro e o piso é todo em barro vermelho. Área do terreno: 5.105,00m². 

 

R$ 418.610,00 

A área do Campo do Carecão, esta localizada na Av. Sete de Setembro S/N, Centro, em um terreno de topografia 
plana, onde foi encontrada uma edificação onde funciona a LECA, encontra-se com avarias. Possui características e 
dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação 
tempo de construção considerável, onde foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. O prédio é uma edificação 
com 01 recepção, 01 sala de reuniões, 01 deposito, 01 escritório e 01 banheiro. É uma edificação com um pavimento, 
em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias em madeira e ferro. Área construída: 
137,34m². O campo possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades 
exercidas no local. E é constituídas arquibancadas em concreto armado, dois vestiários com banheiros, gabine de 
transmissão, campo gramado, com duas traves de ferro. Área do campo: 12.800,00m². Área do terreno 33.280,61m². 

 
 

R$ 9.620.000,00 

A área da Praça do Artesanato, esta localizada entre as Av. Int. Norberto Lima, Centro, dessa cidade, em um terreno 
de topografia levemente acidentado. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das 
atividades exercidas no local. A área da praça possui bancos de concreto, quiosques, área arborizada, área de passeio 
e banheiros. Área do terreno: 1.718,35m². 

 

R$ 859.000,00 

A área da Praça da Bíblia, esta localizada entre as Av. 7 de setembro e Av. JK e Av. Grão Para S/N, Centro, dessa 
cidade, em um terreno de topografia levemente acidentado. Possui características e dimensões apropriadas para o 
perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área da praça possui bancos de concreto, quiosques, área 
arborizada, fonte luminosa e local p eventos culturais. Área do terreno: 4.941,00m². 

 

R$ 2.470.500,00 

A área da Praça da Matriz, esta localizada entre as Trav. Irmã Maria Otavio e Trav. Andre Blatgé e Av. D. Sebastião 
Tomas e Rua Couto Magalhães S/N, Centro, dessa cidade, em um terreno de topografia levemente acidentado. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área da 
praça possui bancos de concreto, quiosques, área arborizada, e local p eventos culturais. Área do terreno: 10.174,50m². 

 

R$ 2.034.800,00 

A área da Praça da Capelinha, esta localizada entre as Av. D. Sebastião Tomas e Rua Couto Magalhães e Trav. Dos 

Operários S/N, Centro, dessa cidade, em um terreno de topografia levemente acidentado. Possui características e 
dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área da praça possui bancos 
de concreto, quiosques, área arborizada, fonte luminosa e local p eventos culturais. Área do terreno: 5.600,00m². 

 

R$ 1.120.000,00 

A área da Praça da Juventude, esta localizada entre as Av. Araguaia e PA 449 e Av. Fernando Guilhon S/N, Vila Nova 
dessa cidade, em um terreno de topografia levemente acidentado. Possui características e dimensões apropriadas para 
o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área da praça possui bancos de concreto, quiosques, área 
arborizada, fonte luminosa quadra coberta, campo de futebol, estacionamento e local p eventos culturais. Área do 
terreno: 18.425,00m². 

 

R$ 4.205.000,00 

A área da Lagoa dos Patos, esta localizada entre as Av. D. Domingos Carrerot e Av. Magalhães Barata e Trav. Dos 
Operários Guilhon e Trav. Frei Jose Audrin S/N, Centro dessa cidade, em um terreno de topografia acidentado. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área da 
praça possui bancos de concreto, área arborizada, área de esportes. Área do terreno: 9.180,00m². 

 

R$ 1.836.000,00 

A área da Praça dos Buritis, esta localizada entre as Rua Couto Magalhães e Rua Brasília e Av. S/N, Capelinha dessa 

cidade, em um terreno de topografia levemente acidentado. Possui características e dimensões apropriadas para o 
perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área da praça possui bancos de concreto, área arborizada. 
Área do terreno: 1.820,00m². 

 

R$ 546.000,00 

O imóvel do Centro de Referencia a Assistência Social (CRAS) Sul, esta localizada na Rua 26 n° 850, Bairro 
Tancredo Neves, em um terreno de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é 
uma edificação com o tempo de construção considerável, onde foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. O 
prédio, dividindo-se em Atendimento, Sala Pedagógica, Coordenação, Almoxarifado, Copa, Cozinha, Dispensa e 
banheiros, parte em alvenaria e divisórias em PVC e Isopor, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, 
esquadrias mista em madeira e ferro. Área construída: 264,16m² e Área do terreno: 450,00m². 

 

R$ 70.000,00 

O imóvel do Centro de Atendimento ao Empreendedor Cidadão (CAEC), esta localizada na Rua 19 S/N, Bairro Vila 
Nova, em um terreno de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e 
dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com 
o tempo de construção considerável, onde foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. O prédio, dividindo-se em 

 

R$ 1.390.500,00 
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14 Salas, Auditório, Exposição, Copa, Cozinha e Banheiros, toda em alvenaria, piso cerâmico, forro PVC, cobertura em 
telha cerâmica tipo romana, esquadrias mista em madeira, ferro e vidro temperado. Área construída: 641,92m². E uma 
Quadra de Esportes, encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas 
para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A quadra e construída em Concreto Armado, piso em 
placas, grade de tela em ferro galvanizado e traves de ferro. Área Construída: 640,92m². Área Total do terreno: 
7.471,75m². 

 

O imóvel do Teatro Municipal, esta localizada na Rua Couto Magalhães, Bairro Capelinha, em um terreno de topografia 
levemente acidentado, encontra-se em estado de deterioração. Possui características e dimensões apropriadas para o 
perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção 
considerável, onde nunca foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. O prédio, dividindo-se em Rampa de 
Acesso, Área de Acesso, Arquibancadas, Auditório, Palco, Camarins e Banheiros, toda em alvenaria, piso cerâmico, 
cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mista em madeira e ferro. Área construída: 904,32m². E uma 
Quadra de Esportes, encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas 
para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A quadra e construída em Concreto Armado, piso em 
placas, grade de tela em ferro galvanizado e traves de ferro. Área Construída: 860,16m². Área Total do terreno: 
3.264,00m². 

 
 
 

R$ 1.874.400,00 

O imóvel do Aeroporto Municipal, esta localizada na PA 447, em um terreno de topografia plana, encontra-se em 
perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das 
atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável, onde foi feito 
algumas reformas no decorrer dos anos. O prédio, dividindo-se em Recepção, Sala de Espera, Check in, Áreas 
internas, Copa, Cozinha e Banheiros, toda em alvenaria, piso cerâmico, forro PVC, cobertura em telha metálica, 
esquadrias mista em madeira, ferro e vidro temperado. Área construída: 841,59m². E uma Pista de Pouso e 
Decolagem de Aeronaves,  encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões 
apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A quadra e construída em Massa Asfáltica 
Usinada. Área Construída: 54.000,00m². Área Total do terreno: 6.353.270,00m². 

 
 
 

R$ 2.225.000,00 

O imóvel da Garagem Municipal, esta localizada na Av. Paes de Carvalho S/N, Bairro Vila da Amizade, em um terreno 
de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de deterioração. Possui características e dimensões apropriadas 
para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção 
considerável, onde nunca foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. O prédio é um galpão com um banheiro, 
toda em estrutura metálica, piso em cimentado rústico, cobertura em telha metálica, esquadrias metálicas. Área 
construída: 680,00m². Área Total do terreno: 9.520,00m². 

 
 

R$ 992.000,00 

A área da Orla do Canudinho, esta localizada na Rua Couto Magalhães S/N, Bairro Canudinho, dessa cidade, em um 

terreno de topografia médio acidentado. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento 
das atividades exercidas no local. A área da praça possui bancos de concreto, quiosques, área arborizada, quadra de 
esportes, e duas quadras de areia. Área do terreno: 6.540,00m². 

 

R$ 1.308.000,00 

O imóvel do Terminal Rodoviário Robson Gurjão, esta localizada na A. Araguaia S/N, Bairro Emerêncio, Região Sul, 
dessa cidade, em um terreno de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é 
uma edificação com o tempo de construção considerável, nunca passando por nenhuma reforma. O prédio e constituído 
por, 07 Guichês de passagens, 05 Lanchonetes, 09 Salas, Área de embarque e desembarque, Ponto de Taxi e 
Banheiros. Sendo toda em alvenaria, piso em cimentado acabado, cobertura em telha metálica, esquadrias mistas em 
madeira e vidro temperado. Área construída: 2.622,00m². A área da Praça da Rodoviária, em um terreno de topografia 
plana. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. 
A área da praça possui bancos de concreto, quiosques, área arborizada e estacionamento. Área do terreno: 5.000,00m². 
O imóvel do Ponto das Vans, em um terreno de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de conservação. 
Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O 
prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável, nunca passando por nenhuma reforma. O prédio e 
constituído por, 01 guichê de passagens, 01 Lanchonete, 01 Sala, Área de embarque e desembarque, e Banheiro. 
Sendo parte em alvenaria em estrutura metálica, piso uma parte em cimentado rústico e partem em peso cerâmico, 
cobertura em telha metálica, esquadrias mistas em madeira e metálica. Área construída: 300,00m². A área da Praça da 
Esperança, em um  terreno de topografia plana. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito 
funcionamento das atividades exercidas no local. A área da praça possui bancos de concreto, área arborizada e 
estacionamento de vans. Área do terreno: 2.400,00m². Área do terreno: 14.000,00m². 

 
 
 
 
 

 
R$ 6.617.000,00 

O imóvel do Ginásio de Esportes, esta localizada na Av. Araguaia, Bairro Vila Cruzeiro, em um terreno de topografia 
plana, encontra-se em estado de deterioração necessitando de reformas. Possui características e dimensões 
apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com o tempo de 
construção considerável, onde foi feito algumas reformas no decorrer dos anos. O prédio, dividindo-se em Quadra, 
Arquibancadas em concreto armado, Vestiários, Lanchonete, Palco e Banheiros, parte em alvenaria, piso cerâmico, 
cobertura em telha metálica, esquadrias mistas em madeira e ferro. Área construída: 1.945,00m² e Área do terreno: 
2.400,00m². 

 
 

R$1.887.000,00 

A área do Beradeiro, esta localizada na Rua Couto Magalhães S/N, Centro, dessa cidade, em um terreno de topografia 
acidentado. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no 
local. A área da praça possui bancos de concreto, quiosques, área arborizada e local p eventos culturais. Área do 
terreno: 19.280,00m². A área da Praça do Marco da Fundação, em um terreno de topografia plana. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área da 
praça possui bancos de concreto, área arborizada e academia ao ar livre. Área do terreno: 2.190,00m². A área do 
Estacionamento, em um terreno de topografia levemente acidentado. Possui características e dimensões apropriadas 
para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. A área do estacionamento possui um Palco, e um 
quiosque para a guarnição. Área do terreno: 3.744,00m². A área da Praça das Mães, em um terreno de topografia 
levemente acidentado. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades 

 
 
 

R$ 13.877.100,00 
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exercidas no local. A área da praça possui bancos de concreto, área arborizada e quiosque. Área do terreno: 
1.763,00m². Área do terreno: 19.280,00m². 
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RELATÓRIO DE BENS IMÓVEIS SAÚDE 
 

DESCRIÇÃO DO BEM VALOR ESTIMADO 
O imóvel da Estratégia de Saúde da Família Vila Cruzeiro II, está localizada na Rua Quarenta, S/N, Vila Cruzeiro, em 
um terreno de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de conservação e nunca foi reformado. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é 
constituído por um pavimento: sala de arquivo, sala de DML, almoxarife, auditório, copa, 5 banheiros, 2 consultórios 
médicos, consultório de enfermagem, sala de lavagem de equipamentos, sala de esterilização, sala de curativos, sala 
odontológica, sala de imunização, farmácia, 2 recepções, sala de administração, sala de medicamentos, sala de 
instrumentos, sala da enfermagem, sala ACS, sala de triagem e sala de neonatal. Sendo toda em alvenaria, piso 
cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadria mista em alumínio e vidro temperado. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. Área 
construída: 503,41m²- Área Total: 959,76m². 

 
 
 
 
 

R$ 170.000,00 

O imóvel do Centro de Especialidades Odontológicas, localizado na Rua Couto Magalhães, S/N, Setor 
Universitárioestá em um terreno de topografia plana, a edificação existente encontra-se em perfeito estado de 
conservação. Possui características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas 
no local. O prédio é uma edificação com o tempo de construção considerável e possui: 3 consultórios, sala de raio x, 
copa, recepção, sala da ACS, sala da psicóloga, 5 salas da vigilância sanitária, sala de esterilização, sala de lavagem 
de material, sala de almoxarife, 3 banheiros, área de serviço e dois depósitos. O prédio foi construído em alvenaria, piso 
cerâmico, cobertura em telha tipo romana e esquadrias em alumínio e vidro. Área construída: 382,19m² e a ÁreaTotal: 
700,60m². 

 
 
 

R$ 100.000,00 

O imóvel da Estratégia de Saúde da Família José Calos Lamenza, está localizada na TV. Henri Condreaux, S/N, 
Centro, em um terreno de topografia plana, encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e 
dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é uma edificação com 
o tempo de construção considerável. O prédio possui: copa, cozinha, sala de esterilização, consultório médico, sala de 
curativo, recepção, farmácia, sala ACS, 2 banheiros, sala educação em saúde, sala de imunização, consultório 
odontológico, consultório de enfermagem e sala de teste do pezinho toda em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em 
telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 265,30m² e área do terreno: 669,70m². 

 
 
 

R$ 270.000,00 

O imóvel da Estratégia de Saúde da Família Nívea Padin, está localizado na Av. Tancredo Neves, S/N, em um terreno 
de topografia planae encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas 
para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é divido em sala de almoxarife, auditório, 
copa, consultório odontológico, sala ACS, sala de vacina, sala de esterilização, sala de expurgo, sala de curativo, sala 
de enfermagem, sala de teste do pezinho, farmácia, consultório médico, triagem, recepção e 4 banheiros em alvenaria, 
piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 488,77m², em 
uma área total: 904,29m². 

 
 

 
R$ 120.000,00 

O imóvel da Estratégia de Saúde da Família Norte I, está localizado na Av. Carajás, 678, Novo Araguaia, em um 
terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões 
apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é divido em depósito, copa, sala 
de expurgo, 3 banheiros, sala de esterilização, 2 salas de enfermagem, sala de vacina, sala de curativo, sala 
odontológica, triagem, farmácia, sala de teste do pezinho, recepção, 2 salas médicas e sala dos ACS em alvenaria, piso 
cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 383,96m², em uma 
área total: 660,32m². 

 
 

 
R$ 100.000,00 

O imóvel do Posto de Saúde da Giovamira, está localizado na Av. Bacabal, S/N, Giovamira, em um terreno de 
topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas para 
o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é divido em recepção, farmácia, sala de 
enfermagem, consultório médico, sala de triagem, 2 banheiros, consultório odontológico, copa, sala de almoxarife e área 
de serviço em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área 
construída: 147,21m², em uma área total: 2.764,80m². 

 
 

 
R$ 200.000,00 

O imóvel do Centro de referência em Saúde do Trabalhador, está localizado na Av. JK, S/N, Centro, em um terreno 
de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas 
para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é divido em 3 salas, copa, banheiro e 
recepção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área 
construída: 146,08m², em uma área total: 146,08m². 

 
 

R$ 100.000,00 

O imóvel da Estratégia de Saúde da Família Hozana Botelho, está localizada na Av. Carajas, S/N, São Luiz II, em um 
terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões 
apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é divido em recepção, auditório, 
sala ACS, depósito, consultório odontológico, copa, cozinha, sala de expurgo, triagem, sala especial, consultório 
médico, sala de curativo, sala de enfermagem, sala de vacina, farmácia e 4 banheiros em alvenaria, piso cerâmico, 
cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 260,70m², em uma área 
total:559,78 m². 

 
 

R$ 130.000,00 

O imóvel da Estratégia de Saúde da Família – IlyuskaAraujo Rego, está localizado na Rua 16, S/Nº, Setor 
Emerêncio, em um terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características 
e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é divido em 
recepção, copa, consultório de enfermagem, consultório médico, sala de curativo, farmácia, consultório odontológico, 
sala de imunização, sala de esterilização, sala de expurgo, sala de educação em saúde e 2 banheiros em alvenaria, 
piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 296,24m², em 
uma área total: 884,64m². 

 
 
 

R$ 80.000,00 
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O imóvel da Estratégia de Saúde da Família Maria Ferreira (Capelinha), está localizado na Av. Fernando Guilhon, 
S/N, Emerêncio, em um terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é 
composto com: farmácia, pronto atendimento, sala de imunização, sala de expurgo, sala de teste do pezinho, sala de 
esterilização, consultório odontológico, sala de educação em saúde, sala dos ACS, almoxarife, copa, sala de hiperdia, 
consultório médico, consultório de enfermagem e sala de recepção em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha 
cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 269,75m², em uma área total: 1.305,25m². 

 
 
 

R$ 100.000,00 

O imóvel da Clínica Mirian Furtado, está localizado na Rua Frei Jose Audrin, 1120, São Luiz II, em um terreno de 
topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e dimensões apropriadas para 
o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é composto por: 6 consultórios médicos, sala de 
fisioterapia, 5 banheiros, sala de coordenação, recepção, 2 salas de espera, consultório de enfermagem, sala de 
triagem, consultório odontológico, piscina, farmácia, sala de vacina e 2 banheiros em alvenaria, piso cerâmico, cobertura 
em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 537,44m², em uma área total: 
2.140,22m². 

 
 
 

R$ 200.000,00 

O imóvel do Posto de Saúde Santa Helena, está localizado na Vila Santa Helena, na zona rural de Conceição do 
Araguaia, em um terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e 
dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é divido em recepção, 
farmácia, consultório médico, 2 banheiros, consultório odontológico, cozinha, sala de almoxarife, sala de vacina, sala de 
curativo, sala ACS e sala DML em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias 
mistas em madeira. Área construída: 245,14m², em uma área total: 390m². 

 
 

R$ 99.728,00 

O imóvel do Posto de Saúde Curral de Pedra, está localizado na RD, PA 449, Vila Curral de Pedra, na zona rural de 
Conceição do Araguaia, em um terreno de topografia plana e encontra-se em péssimo estado de conservação. Possui 
características e dimensões inapropriadas para o funcionamento das atividades no local. O prédio é divido em 
consultório, depósito, recepção e 2 banheiros externos ao prédio em alvenaria, contrapiso, cobertura em telha cerâmica 
tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 68,8m², em uma área total: 320m². 

 
 

R$ 84.431,44 

O imóvel da Estratégia de Saúde da Família Padre Jozimo Tavares, está localizado na Av. Amador Aguiar, S/N, Vila 
Bradesco, em um terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e 
dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio possui: sala de 
educação em saúde, recepção, almoxarife, farmácia, 2 consultórios médicos, consultório de enfermagem, 3 banheiros, 
consultório odontológico, sala de observação, sala de imunização, depósito de material de limpeza, sala de curativo, 
copa, sala de esterilização e sala de lavagem de instrumentos em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica 
tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 358,67m², em uma área total: 812,5m². 

 
 
 

R$ 109.602,30 

O imóvel da Estratégia de Saúde da Família Jose Gomes Soares, está localizado na Rua Bandeirantes, S/N, Distrito 
de Alacilândia, em um terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui 
características e dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio 
possui: sala de recepção, farmácia, 4 banheiros, sala médica, sala de exame, 2 salas de enfermagem, sala 
odontológica, sala de vacina, sala de reunião, cozinha e área de serviço em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em 
telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 259,42m², em uma área total: 316,11m². 

 
 

R$ 81.466,94 

O imóvel da Estratégia de Saúde da Família João B. Carvalho, está localizada na RD, PA 449, Lote 8, Vila Joncon, 
em um terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e 
dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio possui: Copa, 
banheiro, sala do médico, farmácia, sala de enfermaria, sala odontológica, sala de curativo, recepção e sala de vacina 
em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 
206,70m², em uma área total: 365,70m². 

 
 

R$ 104.934,54 

O imóvel da Base descentralizada do SAMU, está localizado na Av. JK, S/N, Centro, na zona central de Conceição do 
Araguaia, em um terreno de topografia plana e encontra-se em ótimo estado de conservação. Possui características e 
dimensões apropriadas para o funcionamento das atividades no local. O prédio é dividido em recepção, cozinha, 
garagem, sala de coordenação, banheiro, quarto masculino, quarto feminino e depósito em alvenaria, piso cerâmico, 
cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 221,60m², em uma área 
total: 221,60m². 

 
 

R$ 70.000,00 

O imóvel do Posto de Saúde São Jacinto, está localizado na Vila São Jacinto, na zona rural de Conceição do 
Araguaia, em um terreno de topografia plana e encontra-se em perfeito estado de conservação. Possui características e 
dimensões apropriadas para o perfeito funcionamento das atividades exercidas no local. O prédio é divido em área de 
serviço, almoxarife, 2 banheiros, cozinha, 3 consultórios, recepção, triagem e sala de vacina em alvenaria, piso 
cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 196,91m², em uma 
área total: 617,12m². 

 
 

R$ 81.185,26 

O imóvel da Central de Regulação e Urgência SAMU 192, está localizado na Av. Governador Magalhães Barata. S/N, 
Centro, na zona central de Conceição do Araguaia, em um terreno de topografia plana e encontra-se em ótimo estado 
de conservação. Possui características e dimensões apropriadas para o funcionamento das atividades no local. O 
prédio é dividido em hall, depósito, sala de expurgo, coordenação, estar masculino, estar feminino, copa, 2 banheiros, 
sala de ti, sala de regulação e atendimento médico em alvenaria, piso cerâmico, cobertura em telha cerâmica tipo 
romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 101,56m², em uma área total: 865,20m². 

 
 

R$ 100.000,00 

O imóvel da CAPS e Centro de especialidades, está localizado na Av. Araguaia, S/N, – Esquina com a rua 15, próximo 
a UEPA, em um terreno de topografia plana em ótimo estado de conservação. Possui características e dimensões 
apropriadas para o funcionamento. É composta por sala de recepção, 2 salas de espera, 2 salas de arquivo, sala de 
embarque e desembarque, espaço de acolhimento, refeitório, cozinha, 11 banheiros, sala de triagem, 5 consultórios, 4 
salasde depósito de material de limpeza, sala de esteira, sala de ultrassom, sala de eletro, sala administrativa, farmácia, 
3 salas de atendimento individual, almoxarifado, posto de enfermagem, sala de reunião, sala de medicação, quarto 
coletivo, espaço interno, 2 salas de atividades coletivas, área de atividades externa em alvenaria, piso cerâmico, 

 
 
 
 

R$ 200.000,00 
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cobertura em telha cerâmica tipo romana e esquadrias. Área construída: 988,05m², em uma área total: 2.100,00m². 

O imóvel do SAMU 192 USB 512 PeJosimo Tavares, está localizado na Vila Bradesco, na zona rural de Conceição do 
Araguaia, em um terreno de topografia plana e encontra-se em bom estado de conservação. Possui características e 
dimensões apropriadas para o funcionamento das atividades no local. O prédio é dividido em recepção, hall, 3 
banheiros, estar masculino, estar feminino, cozinha, sala de coordenação e área de serviço em alvenaria, cobertura em 
telha cerâmica tipo romana, esquadrias mistas em madeira. Área construída: 283,97m², em uma área total: 3.200m². 

 
 

R$ 150.000,00 
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