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

ANEXO XXIV
MODELO DE TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DAS INSTALAÇÕES
DO CENTRO DE CONVENÇÕES DE FOZ DO IGUAÇU

Aos ........... dias do mês de ............................... de 2018, na sede do Centro de
Convenções de Foz do Iguaçu S/A – CECONFI, no Município de Foz do Iguaçu/PR, presentes o
Diretor Presidente do CECONFI, Sr. Anderson Augusto de Freitas Kobus, e o Sr.
............................................................................., representante legal da empresa
............................................................................., inscrita no CNPJ/MF sob Nº
......................., Concessionária, vencedora da Concorrência Pública Nº 001/2018, ao quais
firmaram, em .......... de .................................. de 2018, o Contrato de Outorga de
Concessão de Serviço Público Nº ......../2018, procedeu-se a entrega do referido Centro de
Convenções de Foz do Iguaçu, para ser gerido, administrado, mantido, conservado,
modernizado, operado e explorado comercialmente, de acordo com os termos fixados no
referido instrumento contratual, com as respectivas implicações legais e contratuais, tudo de
conformidade com o que consta dos referidos processo e contrato.
O Concessionário declara neste ato que, toma posse do Centro de Convenções de Foz do Iguaçu,
com os bens que constaram da relação fornecida quando da Licitação, bem como daqueles
apurados em visitação conjunta com o CECONFI, antes da celebração do contrato e deste
fazendo parte, comprometendo-se a preservar tais bens, e administrar o Centro de Convenções
de Foz do Iguaçu de acordo com os requisitos, condições e normas constantes do Contrato de
Concessão e de sua Proposta já mencionada, assumindo os direitos e as obrigações pactuados.
O presente termo vai assinado pelas pessoas identificadas em epígrafe e por 2 (duas)
testemunhas presentes a este ato, para que assim produza os efeitos legais dele esperado.

........................................................
Assinatura do Diretor Presidente
do CECONFI
........................................................
Assinatura do representante legal
do Concessionário
Testemunhas:
........................................................

........................................................
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CPF/MF
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