
ESCRIVANIA DE PAZ DO DISTRITO DE BARREIROS
MUNICÍPIO E COMARCA DE SÃO JOSÉ - SC
REGISTRO CIVIL ■ SERVIÇO NOTARIAL

ELÍSE DA LUZ SCHMITT E SOUSA

Registradora Civil e "Çaèeliâ - • ■

CONFERE COM
O ORIGINAL

CERTIDÃO _
Assinatura

CERTIFÍCO, a pedido verbal de ALTIVO POSSAMAÍ, abaixo qualificacfb,"sem endereço
eletrônico informado, que revendo os livros de procurações desta serventia, no de n° 288,
folha(s) 196/196V, encontrei lavrada e assinada a procuração pública de teor seguinte:
PROCURAÇÃO bastante que faz CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA SAIBAM quantos
este público instrumento de procuração virem que, aos quinze (15) dias do mês de abril
(04) do ano de dois mil e dezenove (2019), neste Distrito de Barreiros, Município e
Comarca de São José, Estado de Santa Catarina, nesta Serventia, compareceram
perante mim, JULiANO FERNANDO DA CUNHA, Oficial Substituto, como outorgante,
CONSTRUTORA POSSAMAI LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ
sob o n° 05.725.151/0001-20, com sede na Rua São Pedro, n" 1.844, Saia 08-A, Areias,
São José/SC; representada neste ato por sua sócia administradora, TEREZINHA
POSSAMAI, brasileira, casada, empresária, nascida aos 22/04/1967, filha de José Manoel
dos Santos e de izabei Maria Correia dos Santos, inscrita no CPF sob o n°
608.975.979-15, portador da Carteira Nacional de Habiiitação com registro n"
02137940693-DETRAN/SC, onde se iê RG n° 1585462-SSP/SC, expedida em
13/01/2017, residente e domiciliada na Rua Francisco Jacinto de Meiio, n" 1.190, Areias,
São José/SC, conforme certidão simplificada da Junta Comerciai do Estado de Santa
Catarina - JUCESC expedida em 26/03/2019. A comparecente, identificado como sendo a
própria, por mim. Oficiai Substituto, ante os documentos de identidade expedidos pela
autoridade competente e que me foram apresentados, tomados por bons, ante suas
características gerais de apresentação e conteúdo, do que dou fé. E aí, pelo mesmo me
foi dito que, pelo presente instrumento público, nomeia e constitui seu bastante
procurador, ALTIVO POSSAMAI, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 13/11/1966,
inscrito no CPF sob o n° 530.745.649-20, portador da Carteira de identidade RG
1 ■588.333-SESP/SC, expedida em 21/10/2016, residente e domiciliado na Rua Alceblades
Vidai de Souza, n" 986, Serraria, São José/SC; a quem confere poderes para o fim
especial de representa-ia em atos que somente poderão ser praticados nos limites
compreendidos do contrato social, em licitações, podendo para tanto os dito
procurador, participarem de sessões públicas de todas as fases da licitação e seus
julgamentos, assinar as respectivas atas, formular impugnações, renunciar ao direito de
recurso, assim pedidos, inclusive propostas e declarações, podendo também assinar
contratos, formular e aplicar lances em pregões, representar a outorgante junto a
quaisquer repartições públicas, podendo nelas tratar e dar soluções a qualquer assunto de
interesse da outorgante, encaminhar processos, verificar, combinar, confessar, re-ratificar,
praticar qualquer ato que venha de encontro aos interesses da outorgante, inciusive
sub-rogar os poderes do presente instrumento, a fim de constituir em nome da outorgante,
seus advogados para representa-la tanto na esfera administrativa como na judicial,
principalmente para que estes proponham demandas em interesse da outorgante,
podendo, enfim, praticar tudo o que se fizer necessário para o fiei cumprimento do
presente mandato. Os elementos de qualificação do outorgado procurador, bem como os
demais dados relativos ao presente mandato foram fornecidos pela representante da
outorgante que por eles se responsabiliza, isentando a Escrivã de quaisquer equívocos ou
vícios, deles advindos, assumindo integral responsabilidade civil, criminal e/ou

—Doc"r"e">o impresso por meio mecânico. Qualquer emenda ou rasura, sem ressalva, será considerado indício de adulteração ou tentativa de fraude.
Avenida Leoberto Leal, n° 20 - Barreiros - São José/Santa Catarina . Telefone (48) 3222-1991

51




























































































































































































































































































