
PROCURAÇÃO COM PODERES EXCLUSIVOS PARA FIRMAR 
CONTRATO COM EMPRESAS DO GRUPO ITURAN 

Pelo presente instrumento particular de mandato, 

Nome / Razão Social  _____________________________________________________________CONTRATANTE DO SERVIÇO 

(CLIENTE ITURAN), brasileiro (a), (Estado Civil), ____________________  RG. Nº:  ___________________________________, inscrito 

(a) no CNPJ / CPF ___________________________________ Endereço ___________________________________

Nº:_____________complemento: _____________, Bairro: _________________________________, CEP ________________ na 

cidade de  ____________________________________________, UF: ________; E-mail ________________________________ 

Tel. Cel.: ___________________Tel. Com.: ___________________ Tel. Res.: ___________________. 

Nomeia e constitui seu bastante procurador, o (a) Senhor (a): 

AUTORIZADO (TERCEIRO): ________________________________________________________________________________, 

brasileiro (a), (Estado Civil), _________________________________ RG Nº: ___________________________  inscrito (a) no CPF sob o 

Nº: ____________________________________  , residente e domiciliado (a) à ________________________________________, 

Nº:_____________,complemento: _________________________,Bairro: _________________________CEP ________________, 

na Cidade de _______________________________, Estado:_______________________. 

A quem concede poderes específicos para firmar com quaisquer empresas do Grupo Ituran (ITURAN SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA. 
CNPJ nº 02.762.221/0001-22, ITURAN SERVIÇOS LTDA. CNPJ nº 16.613.061/0001-64 e ITURAN INSTALAÇÕES LTDA. CNPJ nº 
16.581.143/0001-74), instrumentos particulares para contratação de prestação de serviços de monitoramento veicular podendo, para 
tanto, assinar Contrato, Termos de Adesão, Proposta de Adesão,   "QAR" Questionário de Análise de Risco para seguro de automóvel, 
concordar com cláusulas, assumir compromissos e obrigações, acompanhar vistorias. Enfim, praticar todos os atos necessários ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato, como se presente estivesse o AUTORIZADO (CLIENTE ITURAN), que dá tudo por bom, firme e valioso, 
referente ao veículo abaixo: 

DADOS DO VEÍCULO 

Marca:  __________________________________________ Modelo: _____________________________________ 

Placa:  ____________________________ Chassi: ________________________  Cor: ____________________________ 

Ano Fab.: / Ano Modelo: _________________. 
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