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AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL

A SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO
DISTRITO FEDERAL - SEAGRI/DF, por intermédio da  Comissão Especial ins tuída para fins de seleção
de imóvel, TORNA PÚBLICA A PROCURA DE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO, pelo prazo de 12 (doze) meses,
prorrogável de acordo com a legislação vigente e o interesse das partes, com no mínimo 180 m² (cento
e oitenta metros quadrados) de área ú l, com espaço para atendimento ao público e para
a acomodação de arquivos de metal, com dois sanitários adaptados com ducha para uso do público
interno (servidores), uma área de copa/cozinha, e ao menos um cômodo para acondicionamento de
equipamentos e materiais de uso diário, rede lógica com pontos de acesso a internet e ao menos um
sanitário para uso do público externo, localizado na Região Administra va de Planal na/DF, conforme
área preferencial delimitada em Projeto Básico, para instalação do Núcleo Operacional Leste (NOP-
LESTE) da Defesa Agropecuária - SEAGRI/DF, conforme especificações con das no PROJETO BÁSICO e
QUADRO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS DO IMÓVEL. As propostas comerciais deverão ser
entregues por e-mail no endereço nmt@seagri.df.gov.br OU no PROTOCOLO da  SECRETARIA DE
ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL, localizada no Setor de
Áreas Isoladas Norte - SAIN , Parque Estação Biológica, edi cio Sede, Asa Norte - Brasília - DF - CEP:
70.770-914, no período das 09:00 horas até as 14:00 horas, de segunda a sexta feira (exceto feriados).
O prazo para os interessados apresentarem suas propostas será de até 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS,
contados a par r da 1ª publicação deste aviso no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo as
propostas serem apresentadas de acordo com modelo de proposta con do em PROJETO BÁSICO,
ofertando imóvel que atenda aos termos do PROJETO BÁSICO e do QUADRO DOS REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS DO IMÓVEL , bem como do Decreto Distrital nº 33.788/2012, que norteiam a
pretendida contratação, disponíveis no site da SEAGRI/DF no seguinte endereço eletrônico:
www.seagri.df.gov.br (menu "EDITAIS"). Estes documentos também poderão ser solicitados por e-mail
no endereço nmt@seagri.df.gov.br. A proposta deverá ser direcionada ao Presidente da Comissão, não
poderá 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. Eventuais solicitações
esclarecimentos deverão ser apresentados por e-mail ao endereço nmt@seagri.df.gov.br através de
requerimento escrito e direcionado ao Presidente da Comissão. Processo administra vo: 00070-
00008910/2019-06. A SEAGRI/DF reserva-se ao direito de optar pela proposta que melhor atender às
suas necessidades operacionais. Caso o imóvel escolhido não esteja nas caracterís cas ideais
especificadas, deverá o proprietário proceder às devidas modificações no máximo em 30 (trinta) dias.
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Coordenador da Comissão Especial
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