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C2. Pedido de substituição de preposto da contratada 

 
Fundamento jurídico: Reverência ao princípio da razoabilidade. 
 

Descrição: Objetiva o referido requerimento solicitar a substituição do preposto 
indicado no início da vigência do ajuste para representar particular contratado 
alocado no local da execução do objeto. 
 
 
Entidade ou órgão contratante 

 
At.: Nome do gestor do contrato 

 
Ref.: Número do contrato/ano 

 
Prezado(a) Senhor(a), 
 
A XX, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob 
nº. XX, estabelecida na XX, nº XX, na cidade de XX, Estado de XX, telefone 
(XX) XX, por seu representante legal infra-assinado, vem, mui 
respeitosamente, à vossa presença, com fundamento no art. 5º, inc. XXXIV, al. 
a, da CF/88 c/c o art. 68 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 
requerer a substituição de preposto, conforme o que segue: 
 
Informa-se a esta Administração contratante que a requerente é a regular 
contratada para executar os serviços de limpeza e conservação, com 
fornecimento de materiais nos seus imóveis. 
 
Neste ajuste, conforme se infere da cláusula n. XX do instrumento contratual, 
obrigou-se a requerente a destacar um funcionário, pertencente ao seu quadro 
de colaboradores, para desempenhar o papel de preposto, ex vi do disposto no 
art. 68 da Lei de Licitações, sendo destacado, na ocasião, o Sr. XX (Doc. XX), 
que desempenha tal encargo, satisfatoriamente, até o presente momento. 
 
Ocorre, todavia, que o referido preposto se encontra em processo de 
desligamento da contratada (ou outro motivo - por exemplo, afastado por 
motivo de doença), sendo que, a partir de XX/XX/XX, não fará mais parte do 
quadro de colaboradores da contratada. 
 
A fim de não incidir, portanto, em infração contratual, consubstanciado no fato 
de não deter um preposto disponível e devidamente destacado, requer a 
contratada a substituição do atual representante pela Sra. XX, também 
funcionária da requerente, conforme se infere dos documentos acostados a tal 
requerimento. 
 
Nesses termos, pede deferimento 

_____________________________ 

Identificação (Nome e cargo) 
Local e Data 
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