
 

 

 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO 

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. 

(PODERES: REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - LICITAÇÕES) 

Pelo presente instrumento particular de procuração e na melhor forma de direito, TICKET SOLUÇÕES 

HDFGT S.A., com sede na cidade de Campo Bom, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Machado de 

Assis, nº 50, Edifício 02, Santa Lucia, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 03.506.307/0001-57, representada 

pelo Diretor Presidente Sr. JEAN URBAIN PIERRE HUBAU, francês, casado, economista, portador da 

cédula de identidade RNE nº V661642-0, inscrito no CPF/ME sob o nº 233.801.318-22 e pelo Diretor Sr. 

MATHIEU DEHAINE, francês, casado, portador da cédula de identidade RNM nº F131197-R, inscrito no 

CPF/MF sob nº 242.588.878-03, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de 

São Paulo, com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 7.815, 7º andar, Torre II, 

Pinheiros, CEP 05425-070, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, pelo presente instrumento 

nomeiam e constituem como seus procuradores: ANDRÉ BARRA AGUIRRE JABER, brasileiro, solteiro 

em união estável, gerente de relacionamento, portador da cédula de identidade RG nº 4254821, 

SSP/GO, inscrito no CPF/ME sob o nº 004.416.111-50; BRUNA APARECIDA DE SOUZA, brasileira, 

casada, analista de licitações, portadora da cédula de identidade RG nº 296768960, SSP/SP, inscrita no 

CPF/ME sob o nº 314.115.458-93; CAROLINE ARAUJO, brasileira, solteira, advogada, portadora da 

cédula de identidade RG nº 1082518273, inscrita no CPF/ME sob o nº 014.740.260-36; CLARA 

GABRIELA ALBINO SOARES, brasileira, solteira, analista de licitações, portadora da cédula de 

identidade RG nº 521624, SSP/RO, inscrita no CPF/ME sob o nº 926.239.802-68; DRIELLI DUARTE 

DA SILVA, brasileira, solteira, analista de políticas públicas, portadora da cédula de identidade RG nº 

1093596871, inscrita no CPF/ME sob o nº 022.034.580-54; EVANDRO KECHINSKI KAFSKI, brasileiro, 

casado, executivo de negócios, portador da cédula de identidade RG nº 7066221991, SSP/RS, inscrito 

no CPF/ME sob nº 971845860-34; FRANCISCO RONALDO DE SOUZA BENTO, brasileiro, casado, 

consultor de relacionamentos, portador da cédula de identidade RG nº 111810786, SSP/CE, inscrito no 

CPF/ME sob nº 409.079.882-53; GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, analista 

de licitações, portador da cédula de identidade RG nº 7071001346, SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 968.612.400-44; IGOR DE MOURA CAVALCANTE, brasileiro, casado, gerente de relacionamento 

mercado público, portador da cédula de identidade RG nº 6564768 SDS/PE, inscrito no CPF/ME sob o 

nº 082.001.364-18; LEONARDO NUNES CARVALHO, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula 

de identidade RG nº 507.453.942-9 SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob o nº 006.143.540-64; LUANA LIMA 

MOURA, brasileira, divorciada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 

2001002058552, inscrita no CPF/ME sob o nº 922.166.173-34; e RENATA DA CRUZ PIUCO, brasileira, 

solteira, analista de licitações, portadora da cédula de identidade RG nº 8092914715, SJS/RS, inscrita 

no CPF/ME sob o nº 014326780-94, todos com escritório no mesmo endereço da sede da Outorgante, 

a quem confere poderes para que, individualmente, possam representar a Outorgante perante 

repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias, secretarias e seus departamentos, 

Sistema S, Entidades Sem Fins Lucrativos, Fundações e Empresas Públicas e Privadas, em todo 

território nacional, em quaisquer processos de licitações públicas ou privadas, sejam elas em forma de 

convite, tomada de preços, concorrências, pregões eletrônicos e presenciais, em todas as modalidades 

e tipos de licitações previstas no ordenamento brasileiro, como também representá-la em quaisquer 

assuntos relacionados a dispensas de licitações podendo, para tanto, prestar declarações e informações 

necessárias, atualizar, renovar registros cadastrais, e, INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTO DE 

DOIS PROCURADORES OU UM PROCURADOR EM CONJUNTO COM UM DIRETOR ESTATUTÁRIO 



 

 

 

DA OUTORGANTE  assinar e requerer, ajustar cláusulas e condições, concordar, discordar, apresentar 

recurso, impugnações, contrarrazões, formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar a prazos 

recursais, assinar propostas e declarações, autorizar terceiros a obter vista de processos 

administrativos, bem como autorizar a extração de cópias, autorizar terceiros a participar de licitações 

presenciais podendo, para tanto, apresentar e assinar documentos referentes à licitação participada, 

ofertar lances e manifestar intenção e/ou desistência de recurso em nome da Outorgante. A PRESENTE 

PROCURAÇÃO REVOGA QUALQUER OUTRA PROCURAÇÃO, NOS MESMOS TERMOS, 

ANTERIORMENTE OUTORGADA. OBSERVANDO SEMPRE AS RESTRIÇÕES E LIMITES FIXADOS 

PELO ESTATUTO SOCIAL. FICA EXPRESSAMENTE VEDADO O SUBSTABELECIMENTO DE 

QUAISQUER PODERES. OS PODERES ORA OUTORGADOS DEIXAM DE GERAR EFEITOS, 

AUTOMATICAMENTE, EM RAZÃO DO TÉRMINO DA RELAÇÃO DE TRABALHO COM A 

OUTORGANTE, NOS TERMOS DO ART. 682, III, DO CÓDIGO CIVIL. A PRESENTE PROCURAÇÃO 

TERÁ VALIDADE DE  12/05/2021 ATÉ 12/05/2022. 

 

Campo Bom, RS, 05 de maio de 2021. 

 

 

_______________________________________ ______________________________________ 

Jean Urbain Pierre Hubau Mathieu Dehaine 

Diretor  Diretor 
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