EDITAL
LICITAÇÃO PARA OUTORGA DE USO REMUNERADO DE BEM PÚBLICO
CENTRO DE CONVENÇÕES DE FOZ DO IGUAÇU

ANEXO X
MODELO DE CARTA DE OFERTA DE PROPOSTA COMERCIAL
Centro de Convenções de Foz do Iguaçu S/A – CECONFI
A/C: Comissão Especial de Licitação
Ref.: Concorrência Pública No 001/2018
Prezados Senhores,
A empresa ................................................................, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº
........................, com sede na .................................................. (endereço
completo), licitante da Concorrência Pública Nº 001/2018, em atendimento as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, tem a satisfação de apresentar a Vossa Senhoria a sua
proposta comercial para outorga da concessão de uso e exploração do bem público para gestão,
planejamento, implantação, operação e promoção do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu,
visando à realização de eventos e a instalação de equipamentos de apoio.
1. Outorga Fixa:
Como remuneração ao Órgão Concedente pela Outorga Fixa, ofertamos o valor de
R$..................... (.........................................................), o qual será pago nas
condições estipuladas no Instrumento Convocatório desta Concorrência Pública e sem prejuízo
do pagamento da Outorga Variável.

2. Investimento Proposto:
Como
Valor
de
Investimento,
propomos
R$
......................................
(.........................................................), considerando que o Valor do Investimento
Mínimo Total é de R$ 25.452.098,10 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e dois mil
e noventa e oito reais e dez centavos), sem prejuízo para a oferta da Outorga Fixa.
3. Outorga Variável:
Como remuneração ao Órgão Concedente pela Outorga Variável, propomos o pagamento de 5%
(cinco por cento) do Faturamento Bruto, resultante da exploração e uso do bem público
concedido, inclusive com a comercialização de ‘naming rights’, excetuada a receita financeira.
4. Prazo para execução, instalação, implantação e conclusão das obras e serviços:
O Prazo relativo à execução, instalação, implantação e conclusão das obras e serviços mínimos
estabelecidos para a concessão do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu obedecerá ao limite
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constante deste Edital e seus Anexos, correspondente a 36 (trinta e seis) meses, contados a
partir do recebimento do Termo de Entrega do Bem Público Concedido e começando a fluir a
partir da data de recebimento da Ordem de Serviço para Início das Obras e Serviços.
OU
O Prazo relativo à execução, instalação, implantação e conclusão das obras e serviços mínimos
estabelecidos para a concessão do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu obedecerá ao limite
proposto na proposta comercial, correspondente a ......... (...............................) meses,
contados a partir do recebimento do Termo de Entrega do Bem Público Concedido e começando
a fluir a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço para Início das Obras e Serviços.
5. Projeto Executivo e ‘As Built’:
O Projeto Executivo será apresentado nas formas e condições previstas no Edital e no Contrato
de Concessão, inclusive com a apresentação do ‘As Built’ no final das obras.
6. Validade das Propostas:
O prazo de validade da presente proposta é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
recebimento da mesma e, nesse período, todas as condições serão mantidas.
7. Dados qualificativos do Licitante:
Razão Social:......................................................................................................
CNPJ/MF Nº: ............................ E-mail: ...............................................................
Endereço: .........................................................................................................
Cidade: ..................................................................... Estado: ............................
Telefone: .............................................. Fax: .....................................................
(Local), ......... de ......................... de 2018.

.......................................................................
Assinatura(s) do(s) representante(s) legal(is)
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