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EDITAL DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO N° [●]/2021 

 

ANEXO 3 – MODELO DE PROCURAÇÃO 

 

CESSÃO DE USO ONEROSA DE ÁREA NÃO AFETA À OPERAÇÃO 

PORTUÁRIA, LOCALIZADA NO INTERIOR DA POLIGONAL DO PORTO 

ORGANIZADO DE CABEDELO/PB, DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E 

OPERAÇÃO DE PÁTIO DE TRIAGEM DE CAMINHÕES – TRUCKCENTER. 
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Anexo 3 – Modelo de procuração 

 

Pelo presente instrumento de mandato, [Proponente], [qualificação], doravante 

denominada "Outorgante", nomeia e constitui seus bastantes procuradores, os 

Srs. [●], [qualificação], para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da 

ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, 

em juízo e fora dele: 

 

(a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou 

departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas, incluindo a 

Companhia Docas da Paraíba – DOCAS/PB, para estabelecer e manter 

entendimentos com referidas entidades, agências, órgãos ou departamentos, 

para receber citação, notificação e  intimação de qualquer natureza, para requerer 

e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros documentos e para 

praticar os atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito 

no Procedimento Licitatório [●]/2021, inclusive para interpor recursos e renunciar 

a o direito de interpor recursos; 

 

(b) assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de 

qualquer forma contratar, fazer acordos, renunciar a direitos, dar e receber 

quitação em nome da Outorgante; 

 

(c) representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em 

qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a 

contratação de advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, 

desistir, fazer acordos, dar e receber quitação; 

 

(d) receber citação para ações judiciais; e 
 

(e) a seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de 

poderes, qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que 

julgarem apropriadas. 

 
Esta procuração tem prazo de validade durante o procedimento da licitação. 
 
[local], [●] de [●] de 2021 
 
Atenciosamente, 
 
[PROPONENTE] 
 
Responsável para contato: [●] 
Telefone: [●] 
Endereço eletrônico: [●] 


