
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Centro Administrativo da Fundação UNIRG 

Avenida Pará, quadra 20, lote 01, nº 2.432, Setor Engenheiro Waldir Lins II, 

CEP: 77.423-250, Gurupi/TO      Fone/Fax: (063) 3612-7505/7693 

cpl@unirg.edu.br 

 

 Pág. 1 de 1 
 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018 

ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)  

À 

Comissão Permanente de Licitação da Fundação Unirg – Gurupi-TO 

Sala da Comissão Permanente de Licitações. 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2018  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018.02.022884 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 

CONCLUSÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DE SALAS DE AULA E PRÉDIO 
ADMINISTRATIVO DO CAMPUS I da Fundação UnirG – Centro Universitário UnirG, 

Gurupi - TO. 

Senhor Presidente, 

Na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), inscrita 

no CNPJ nº_________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, 

Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone (xx), em atendimento ao disposto no edital, vem 

perante Vossa Senhoria, para efeito de participação e representação desta empresa na 

presente licitação. 

CREDENCIAR o(a) Sr(a). _______________ , nacionalidade, estado civil, 

profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº_________ e do CPF nº__________, 

residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 
Telefone(xx)xxxx), e-mail: xxx@xxxx.com.br, a participar do procedimento licitatório tendo 

poderes para exercer os direitos e assumir obrigações referente à Concorrência Pública nº 

001/2018. 

OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada, amplos e gerais poderes para 

manifestar em nome da licitante em qualquer fase da licitação, notadamente formular 

propostas verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos 

pertencentes a esta empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as 
fases, podendo, ainda, praticar todos os outros atos pertinentes ao presente certame, 

inclusive a interposição de recursos administrativos.  

Declaramos estar cientes de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 

representante ora nomeado (a). 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

Obs.: Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado 
da empresa licitante. 


