PROCURAÇÃO “AD JUDICIA ET EXTRA”
OUTORGANTE: CONSTRUTORA SCHROEDER E SCHMIDT LTDA, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no sob o n. CNPJ 43.887.548/0001-08, com
sede na Rodovia Augusto Hasse, n. 1698, Bairro Benedito, no município de
Indaial/SC, CEP- 89.084-440, neste ato representado pelo seu sócio Anderson
Minatti Schmidt, brasileira, casado, empresário, inscrito no CPF sob o n.
076.519.699-95;
OUTORGADOS: VIRGILIO XAVIER, brasileiro, casado, advogado inscrito na
OAB/SC sob o nº 29.903 e inscrita no CPF nº 351.707.869-72, CAROLIN
PINHEIRO XAVIER, brasileira, advogada inscrita na OAB/SC sob o nº 35.888 e
inscrita no CPF nº 065.342.079-07, ambos com escritório profissional na Rua
1536, n. 60, Edifício Onix, sala 902, Bairro Centro, CEP 88330-610, na cidade
de Balneário Camboriú, Estado de Santa Catarina;
PODERES GENÉRICOS: Para em conjunto ou separadamente usar os poderes
da cláusula “ad judicia et extra” e mais os necessários para propor e contestar
toda e qualquer ação, requerer justificações, representar em Juízo, inventários,
assinar termo de compromisso de inventariante, concordar e discordar de
avaliações, cálculos e partilhas, transigir, desistir, firmar acordos, receber e dar
quitações, requerer execuções, promover arrematações, sequestro, penhoras,
protestos, embargos, adjudicações e remissões, apelar, agravar e interpor
quaisquer outros recursos, em qualquer instância, ainda o de revista, inclusive
os de substabelecer a presente quando lhe convier, com ou sem reserva de
poderes.
PODERES ESPECIAIS: Para Ingressar com RECURSO ADMINISTRATIVO E
IMPUGNAR os termos da desclassificação da Tomada de Preço n. 07/2021
– ref. processo licitatório n. 33/2021, junto a Comissão permanente de
licitações e Secretário de Obras do Município de Dona Emma/SC.
Balneário Camboriú, 06 de janeiro de 2021.
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