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Anexo 22 
 

Termo de Arrolamento e Transferência de Bens 
 

 

Aos [.] de [.] de [.], pelo presente instrumento, de um lado, 

 

(1) Governo do Distrito Federal, ente público, com sede em Brasília, Distrito 

Federal, na [endereço], neste ato representada pelo Governador, Sr. [.], 

[qualificação], doravante denominado “GDF”; e 

(2) [Concessionária], sociedade de propósito específico, com sede em 

[endereço], inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, do Ministério da 

Economia, sob o n. [.], neste ato representada por [.], os Srs. [.], [.], conforme 

poderes previstos no seu Estatuto Social; 

 

Considerando que: 

• A [LICITANTE] foi a vencedora do certame licitatório para o 

fornecimento de refeições, construção, revitalização/modernização, 

manutenção e operação dos restaurantes comunitários do Distrito Federal 

(conforme definido no Contrato de Concessão Patrocinada mencionado 

abaixo), de acordo com publicação do Diário Oficial do Distrito Federal de 

[.] de [.] de [.]; 

• A [LICITANTE] constituiu, em [.] de [.] de [.], a CONCESSIONÁRIA, 

para fins de celebração do Contrato de Concessão Patrocinada com o 

Distrito Federal, representada pelo Secretário de Estado de Projetos 

Especiais; 

• O Contrato de Concessão foi celebrado em [.] de [.] de [.], publicado 

no Diário Oficial de [.] de [.] de [.] (“Contrato de Concessão Patrocinada”); 

e 

• A subcláusula 7.2. do Contrato de Concessão Patrocinada 

determina que o GDF e a Concessionária assinem termo pelo qual o GDF 

transfere à Concessionária os bens atualmente utilizados no fornecimento 

de refeições, construção, revitalização/modernização, manutenção e 

operação dos restaurantes comunitários do Distrito Federal. 
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• O GDF e a Concessionária, no presente ato, celebram o termo de 

arrolamento e transferência dos bens atualmente utilizados para 

fornecimento de refeições, construção, revitalização/modernização, 

manutenção e operação dos restaurantes comunitários do Distrito Federal, 

abaixo arrolados: 

1) __________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________ 

8) __________________________________________________________ 

9) __________________________________________________________ 

10) __________________________________________________________ 

11) __________________________________________________________ 

12) __________________________________________________________ 

13) __________________________________________________________ 

14) __________________________________________________________ 

15) __________________________________________________________ 

16) __________________________________________________________ 

17) __________________________________________________________ 

18) __________________________________________________________ 

19) __________________________________________________________ 

20) __________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

Governo do Distrito Federal 

_____________________________________________________ 

[Concessionária] 


