
ANEXO VII 

 

EDITAL DE SESSÃO PÚBLICA N. 002/2018 - FUNJAB 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO E 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 

123/06 

 

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa 

_________________________(razão social da empresa), com sede 

__________________________________________________(endereço completo da 

matriz), inscrita no CNPJ/MF sob n. ________________ e Inscrição Estadual sob n. 

___________________, representada neste ato por seu(s) 

_____________________(qualificação(ões) do(s) outorgante(s)), 

Senhor(a)__________________________, portador(a) da Cédula de Identidade n. 

_______________ e CPF n. ______________________, nomeia(m) e constitui(em) seu 

bastante Procurador o(a) Senhor(a) ______________________, portador(a) da Cédula 

de Identidade n. ________________ e CPF n. ____________________, a quem 

confere(imos) amplos poderes para representar a empresa 

______________________________(Razão Social da Empresa) perante 

_______________________(indicação do órgão licitante), no que se referir ao EDITAL 

DE SESSÃO PÚBLICA N. 002/2018 – FUNJAB, com poderes para tomar qualquer 

decisão durante todas as fases da sessão pública, inclusive apresentar declaração de que 

a proponente cumpre os requisitos de habilitação, os envelopes proposta de preços (A) e 

documentos de habilitação (B) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou 

ofertas na(s) etapa(s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na(s) 

etapa(s) de lance(s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de 

interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e 

motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, 

assinar a Ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo Comprador, 

enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante. 

 

A presente Procuração é valida até o dia DD/MM/AA 

 



No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, para o exercício do direito 

de preferência de que trata o Edital N. 002/2018 - FUNJAB, deve-se acrescentar: 

 

A empresa _________________________, por seu representante legal (Diretor, 

Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA ainda, sob as penas da lei, para fins do exercício 

do direito de preferência de que trata a Lei Complementar n. 123 de 14/12/2006, que a 

mesma se qualifica como _____________________(microempresa ou empresa de 

pequeno porte), que possui os requisitos legais exigidos, em especial quanto ao seu art. 

3º, para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte e que não se 

enquadra em nenhuma das condições previstas no parágrafo 4, artigo 3º da referida lei. 

 

 

 

_______________, de ___ março de 2018. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do representante legal 


