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PROCURAÇÃO “AD JUDICIA ET EXTRA”

Pelo presente instrumento particular de procuração o(s)
outorgante(s), Tubarão Licitações Eireli-EPP, pessoa jurídica de direito privado,
inscrita no CNPJ sob o nº 29.310.533/0001-52, com sede na cidade de Ibiporã –
Estado do Paraná, neste ato, representada por LEONARDO AUGUSTO ROSSATO,
brasileiro, empresário, residente e domiciliado na cidade de Ibiporã – Estado do
Paraná, nomeia e constitui seus procuradores Fábio Aparecido Franz, brasileiro,
casado, advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 24.209, Giovani Pires de
Macedo, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/PR sob o nº 22.675 e
Mayne Brandão Macedo, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB/PR sob o
nº 84.147, todos com escritório profissional sito à Av. Higienópolis, nº 210,
Edifício Trade Center, sala 1203, nesta cidade de Londrina-Pr., Tel/Fax: (43)
3356-1919, a quem confere os poderes contidos nas cláusulas ad judicia et extra,
em qualquer Juízo, instância ou Tribunal, podendo, na defesa do (s) interesse (s)
do (s) outorgante (s) propor contra quem de direito as ações competentes e
defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, usando dos
recursos legais e acompanhando-as, com poderes especiais para transigir,
assinar termos, desistir dela(s), excetuando-se o recebimento de citações
iniciais, podendo, um ou outro, substabelecer no todo ou em parte, com ou sem
reserva de poderes, dando tudo por bom, firme e valioso, podendo, também, um
ou outro, requerer e retirar documentos em repartições públicas federais,
estaduais, municipais e autárquicas, inclusive Delegacias de Polícias; praticando,
enfim, todos os demais atos que se tornarem necessários ao cabal desempenho
do presente mandato, agindo em conjunto ou separadamente, em especial para
retirada de certidão de antecedentes criminais perante a qualquer cartório ou
vara específica, inclusive para prestar informações necessárias para tal ato.

Londrina (Pr), 09 de Abril de 2018.
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