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AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL 

 
O GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do 
Distrito Federal (SEJUS-DF) e da Comissão instituída pela Portaria nº. 26, de 28 de fevereiro de 2018, 
publicada no DODF nº. 45, Seção II, pág. 31, do dia 28 de fevereiro de 2018,  TORNA PÚBLICA A 
PROCURA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, prorrogável de acordo 
com a legislação vigente e o interesse das partes, com no mínimo 1.500 m² (Um mil e quinhentos metros 
quadrados) e no máximo 2.000 m² (dois mil metros quadrados), localizado na Região Administrativa de 
Taguatinga, para instalação da Unidade da Subsecretaria de Modernização do Atendimento Imediato ao 
Cidadão - Na Hora, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, conforme 
especificações contidas no PROJETO BÁSICO e CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS do processo 
administrativo SEI-GDF 0400000-729/2017. As propostas comerciais deverão ser entregues LACRADAS, no 
PROTOCOLO da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (SEJUS), localizado na 
Estação Ferroviária – Ala Sul – Zona Industrial – Térreo – Brasília/DF - CEP: 70.631-970, no período das 09:00 
horas até as 17:00 horas, de segunda a sexta feira (exceto feriados). O prazo para os interessados apresentarem 
suas propostas será de até 15 (quinze) dias, contados a partir da publicação deste aviso em jornal de grande 
circulação, devendo as propostas serem apresentadas de acordo com os termos do PROJETO BÁSICO e do 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS que norteiam a pretendida contratação, disponíveis no site da 
SEJUS no seguinte endereço eletrônico: www.sejus.df.gov.br podendo também serem retirados pessoalmente no 
Protocolo da SEJUS situado no endereço retromencionado. A proposta deverá ser direcionada a Presidente da 
Comissão, em envelope fechado e indevassável, devidamente identificado conforme apresentado abaixo, não 
podendo ter emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá estar datada, conter nome ou razão social, endereço 
completo do imóvel ofertado, telefone, fax e e-mail para contato e deverá estar assinada pelo proponente. Todos 
os valores da proposta deverão vir expressos em moeda nacional corrente e com validade não inferior a 90 
(noventa) dias contados da sua apresentação. Não serão fornecidas informações por telefone e eventuais 
esclarecimentos deverão ser apresentados no Protocolo da SEJUS/DF, por meio de requerimento escrito, 
direcionado ao Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº. 26, de 28 de fevereiro de 2018, publicada no 
DODF nº. 45, Seção II, pág. 31, do dia 28 de fevereiro de 2018. Processo administrativo SEI-GDF 0400000-
729/2017. Responsáveis pela condução dos procedimentos administrativos: Comissão de Servidores instituída 
pela portaria supramencionada.  
 

A Presidente da Comissão instituída pela Portaria nº. 26, de 28 de fevereiro de 2018 – SEJUS/DF 
 

ENVELOPE PROPOSTA  
 

Nome e/ou Razão Social da Empresa: 
CNPJ: 
Endereço: 
Telefone(s): 
 

Brasília-DF, 16 de abril de 2018. 
  
 

LUANDA ALVES DOS SANTOS 
Presidente da Comissão 

Mat. 238.682-8 

http://www.sejus.df.gov.br/
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