AVISO DE PROCURA DE IMÓVEL Nº05/2018
A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (PGJ/RN), torna público o seu
interesse na locação de imóvel, preferencialmente comercial, para funcionamento da sede da
Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel/RN, observando o que dispõe o inciso X, do art.
24, da Lei nº 8.666, de 21/06/93, e posteriores alterações.
CARACTERÍSTICAS DO IMÓVEL
Quadro 1 – Características mínimas do imóvel
Área Construída
150 m² (mínimo) a 300 m² (máximo)
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL
O imóvel deverá localizar-se em área urbana nos limites do Município de São Miguel/RN.
VIGÊNCIA DO CONTRATO
O Contrato de Locação terá vigência inicial mínima de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser
renovado nas hipóteses previstas em Lei.
APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
A Proposta deverá conter as seguintes informações: dados pessoais do proprietário (ou
representante); telefone e e-mail para contato; descrição detalhada do imóvel; localização; área
física construída; instalações existentes; valor locativo mensal em moeda corrente; planta baixa e
fotos ilustrativas.
A Proposta deverá ser entregue em envelope devidamente lacrado, com a identificação do
proprietário e do conteúdo do envelope, no período de 06 a 10 de agosto de 2018, no horário de
8:00h às 14:00h, na sede da Promotoria de Justiça da Comarca de São Miguel/RN, Rua Deputado
Hesíquio Fernandes, nº 206, (térreo), Centro, São Miguel/RN – CEP: 59.920-000, aos cuidados da
Gerência de Material e Patrimônio.
VALIDADE DA PROPOSTA
A validade da proposta deverá ser de 60 (sessenta) dias, contados da data do recebimento pela
unidade ministerial.
Os imóveis oferecidos deverão ficar disponíveis para realização de vistoria sempre que necessário
durante a validade da proposta.
INFORMAÇÕES FINAIS
A locação reger-se-á pela Lei nº 8.245 de 18/10/91, Lei nº 8.666 de 21/06/93 e posteriores
alterações.
O presente aviso não implica em obrigatoriedade de locação do imóvel ou de aceite de qualquer
proposta apresentada, reservando-se a PGJ/RN o direito de optar pelo imóvel que melhor atenda as
necessidades da Administração.
Mais informações poderão ser obtidas por meio do telefone (84) 3232-7144.
Natal, 01 de agosto de 2018.
OSCAR HUGO DE SOUZA RAMOS
Procurador-Geral de Justiça Adjunto em substituição

