ESTADO DE SANTA CATARINA

CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBANOS
ANEXO II – CARTA DE CREDENCIAMENTO (MODELO)
PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
Local e data
À Comissão Permanente de Licitação
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra para dar
manutenção preventiva e operar o equipamento de som da Câmara de Vereadores
do Município de Curitibanos/SC, em todas as sessões ordinárias, extraordinárias,
solenes, itinerantes, escolinha do legislativo, audiências públicas e demais eventos
realizados pelo Poder Legislativo Municipal, nos termos e condições constantes do
Termo de Referência - Anexo I deste Edital.
Pela presente, fica credenciado o Sr(a) ________________, inscrito no CPF sob o nº
__________, identidade nº ___________, expedida por _____________, junto à
Câmara de Vereadores do Município de Curitibanos/SC, para representar esta
Empresa (razão social)______, inscrita no CNPJ sob o nº _______________ na
licitação acima referida, a quem se outorga os poderes para rubricar propostas das
demais licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações,
receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de
recursos, acordar, transigir, dar lances, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário
à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento licitatório em referência.
_________________________________
LICITANTE
(nome da empresa com assinatura do seu(s) representante(s) legal (is)
(com firma reconhecida)

Prezado Licitante,
A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados
no item 2.5 do Instrumento Convocatório, juntamente com uma cópia autenticada do
Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de
poderes da pessoa que tiver assinado a credencial.
Juntamente com a carta de credenciamento, entregar à CPL a cópia simples da cédula
de identidade do representante designado. (ver item 2.3 do Instrumento
Convocatório).
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