
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA 

 

Prezado(a) Senhor(a) 

 

 A Administração Regional do Recanto das Emas, por meio da Assessoria de 

Comunicação, vem solicitar a Vossa Senhoria uma PROPOSTA para locação de imóvel, o qual 

será utilizado para a instalação e funcionamento da Administração Regional de Água Quente, 

que foi criada pela Lei n° 7.191, de 21 de dezembro de 2022. 

 Informamos, que o imóvel a ser locado deverá conter, no mínimo as seguintes 

características: 

a) área útil, de no mínimo, 300 m², contando com instalações sanitárias de banheiros, rede de 

energia elétrica, rede telefônica instaladas e fornecimento regular de água e de esgoto; 

b) área de estacionamento para, no mínimo, 20 (vinte) veículos, caminhões, máquinas pesadas, 

tratores, etc; 

c) localização próxima a rede viária e paradas de ônibus que facilitem o acesso por parte da 

população; 

d) Acessibilidade, etc. 

 Informamos, ainda, que deverão ser observadas as recomendações abaixo para que a 

Proposta atenda as normas legais: 

a) Descrição do imóvel, contendo área útil e área total; 

b) A proposta de preços deverá ser impressa, sem emendas ou rasuras, datada e assinada; 

c) Deve conter o valor mensal da locação e o valor anual; 

d) O preço cotado deve incluir todos os tributos, taxas, encargos sociais e quaisquer outras 

despesas que incidam sobre a prestação dos serviços; 

e) Deve consignar o prazo de validade da Proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data de 

sua apresentação; 

f) A Proposta deverá conter o nome por extenso do detentor da posse direta do imóvel e 

assinatura. 

 Deverá ser encaminhada, juntamente com a Proposta, a Certidão Negativa de Débitos 

junto ao Distrito Federal do detentor da posse direta do imóvel. 

 Deverá ser informado o Banco, a Agência e o número da Conta Corrente, onde serão 

feitos os pagamentos. 

 Informamos que, caso o seu imóvel o mais adequado ao uso da Administração, Vossa 

Senhoria deverá providenciar abertura de uma conta corrente no Banco de Brasília S/A-BRB, em 

atendimento ao Decreto Distrital nº 17.733/96. 



 A PROPOSTA deverá ser entregue na Assessoria de Comunicação – ASCOM da 

Administração Regional do Recanto das Emas, situada no Centro Urbano, Avenida Recanto das 

Emas Quadra 206/300, Área Especial 02 - Recanto das Emas.  

 As propostas serão recebidas até as 17h (dezessete horas) do dia 24/01/2023, no horário 

comercial, ou poderão ser encaminhadas via e-mail: ascomrecantodasemas@gmail.com, até as 

17h (dezessete horas) do referido dia. 

Contato por meio do telefone: (61) 99945-4469. 

 

Atenciosamente, 

Jardel Cassemiro da Silva 

Chefe da Assessoria de Comunicação 

mailto:scomrecantodasemas@gmail.com

