
Jc 	Locação de Veículos Limpeza Pública e 
 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJosé Célio erqueira Costa - Eireli ME zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACNPJ: 00.4e$ 	- Insc. Est.: 

/140/ 

DECLARI1010 DE DISPONIBILIDdhzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-D VEÍCULOS 

II 

Câmara Municipal de Simões Filho Pregão Presencial ng 006/2019 

Prezados Senhores: 

CÂMARA HUM 
Oder 

R empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob n. 00.451.036/0001-91, estabelecida na Rua São 
Francisco, ng 335 - Centro - CEP 48.780-000 - Biritinga/RR, DECLFIR 
que terá disponibilidade dos veículos 100% tercerizados, objeto 

s, desta licitação, conform preceitua o parágrafo 69 do Art. 30 de 
Iteraçães. 

ereira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASantos 

RO DA COM. 

FILHO 
no de Paula 

COPE,. 

ei ng 	6/93 e poste 
Josa 

ME 

Simões Filho-Ra , 25 de julho de 2019 

el.!,tit Go eives Oliva 

Pre oeiro 
fr conc-4 

SE CELIO CERQUEíRWtOSTR EIRELI 
CNPJ ng 00.451.036/0001-91 
JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTA 

RG ng 03001980-00, CPF (MF) 253665215-72 
DIRETOR/PRESIDENTE 

Jos ' Céli 
RG 3 

CPF Z53. 
Diretor / Preside 

• 

OU 451,036/0001-911 
E-00451.036/0001-97P JOSÉ 

JOSÉ CÉLIO CERQUEM COSTA - EIRELI- 

RUA SÃO FRANCISCO, N2 33S 

CENTRO,CEP: 48.780-000 

BIRITINGA- BA 

E CO 
- ME

IRA 
 

Rua São F'rancisco, 
335 - Centro 

CEP 48.780-000 
Bintinaa-BA 

 

tia Sáb.Erap'disc9, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11°.,3,3$  -,Centrp-,-CEP 48.780-000..-.)„,„ 
'"iiiío.̀1/BÃÈ-triai cérqueiramatc6fist.1(Mgm com-\,e 

 



Jc 	Locação de Veículos Limpeza Pública e 
José zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACélio erqueira Costa - Eireli ME - CNPJ: 00.451.036/0001-91 - Insc. Est.: 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Câmara Municipal de Simões Filho Pregão Presencial ng 0 

Prezados Senhores: 

CÂMARA MUNI 
Elder 

A empresa JOSÉ CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob n. 00.451.036/0001-91, estabelecida na Rua São 
Francisco, ng 335 - Centro - CEP 48.780-000 - Biritinga/BIt 
atendendo à convocação veiculada para o Processo Licitatório 
Pregão Presencial ng 006/2019, junto à Câmara Municipal de 
Simões Filho, para a prestação dos servíços objeto deste certame, 
declara para todos os fins de direito, sob as penas da lei: 

Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo 
à sua contratação; 

Que não foi declarada inidõnea para licitar ou contratar 
com a Administração Pública a nível Federal, Estadual e Municipal; 

Que se compromete a informar a superueniência de 
decisório que a julgu inidonea, durante a tramitação do 
procedimento licitatório .4 da 

i

ecução do Contrato. 
P r ser a evpressigs4.(.. 

e:e 1;krat'S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
e • 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAaandtoes, firmamos a presente. 

MEMBRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA COPra no de Paula 	
• embrc CUEL 

oes Filho-Da, 25 de julho de 2019 

aivz s eiive 
J 

	

	
• 

C.Ctir G 
Pr oeiro 

SÉ CELIO CERQUEIRR COSTA EIRELI 
CNPJ riP 00.451.036/0001-91 

'00.451.036/0001 
. 	JOSÉ CELIO CERQUEIRR COSTA 

03 01980-00, CPF (MF) 253665215-72 
JO 	

RQUEIRA 	
DIRETOR/PRESIDENTE 

- ME - 	„ 
wf 	Jose C 

RG zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA3 
CPF 
Diretor 

Rua São 
Centró 

CEP 48.780-000 
Biritinga-BA 

erqueira C 

01980 

St0 
, /BA 

65.215-72 
idente 

,-. 
R uq:Sâi, jo, - seq., 335 - Cerik- C,,EP 48.7 	

Qm
4000 - 

43 irignàa Ã!' nal 	e uea'armatebiR:t:1(4'  'illi.i.e 	, 
. 	 .. 



JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc 	Locação de Veículos Limpeza Pública e 
José Célio erqueira Costa - Eireli 1\41, CNN: 00.451.036/0001-91 - Insc:Est.:-, 

AL o 

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019 

DE CLARAÇÃO DE  AUSE NCIA DE  SE RVIDOR PU: 13LiC0 
NO QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DÁ LICITANTE : 

Jeceir Go 
Pre 

À EMPRESA JOSÉ CÉLIO CERQUEIRA COSTA EIRELI-ME, INSCRITA NO 
CNPJ N° 00.451.036/0001-91, COM SEDE NA RUA SÃO FRANCIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASCO, N° 335.—
CENTRO — BIRITINGA-BA., DECLARA, PARA OS DEVIDOS FINS E EFEITO, 
QUE NA MINHA EMPRESA NÃO POSSUI, SÓCIO VINCULADO. DIRETA' OU 
INDIRETAMENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂMARA MUNICIPAL DE 
SIMÕES FILHO-BAHIA, BEM COMO QUE EXERÇA CARGO COMISSIONADOS 
OU COM VINCULAÇÃO A QUALQUER ÓRGÃO DO CONTROLE DA 
MUNICIPALIDADE. 
POR SER VERDADE, ASSINO A PRESENT 

4ZZ Cilve 
eiro 

1 
T 	, 

Á 4.1411  

	

dmARAmuNicip 	'ás GO 	osan Ir , • ira Santos 

	

Elder Cele . de P 	ME :. O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA COM 

	

Memb . 	, • t. 
ICA —BAHIA, 17 DE JULHO DE 2019 40  

--Ãc( (tcr< 
CÉ LIO CE RQUE IRA COSTA E IRE LI ME . 

	

CNPJI\P 00.451.036/ 0001-91 	• • 
JOSÉ  CÉ LIO CE RQUE IRA COSTA 

RG. N°03.001.980-00 SSP-BA., CPF N° 253.665.215-72 
DIRE TOR — PRE  	TE  

oso ONSIC9,364001r9f 
JOS 

-2 
Rue; São zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrancisco, 335 - en 

CEP 48.780-000 ' 
Biritinga -BA 

ose 

 

.o„:-C.g. P.48.780-000 7 

cerquelramaicons,t. 1 63mail  :com 7/ 	: - 	 , 

 



Jeteir Go alvas Cilvia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACÂMARA MUNICIP 
Pre oeiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 El,der 

PEDIDO N°: 
I I  

Paula 
COPEt 

ereira Santos 
ME BRO DA COM. 

28/ 06/ 2019 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.003712549 
PODER JUDI CI ÁRI O 

TRI BUNAL DE JUSTI ÇA DO ESTADO DA BAHI A 

• 

CERTI DÃO ESTAI :SUAI : 

CONCORDATA, FALÊNCI A, RECUPERAÇÃO JUDI CI ALE 
EXTRAJUDI CI AL - 1°  GRAU 

CERTIDÃO N°: 003712549 	 J. LHA: 1/ 1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela I nternet no site do Tribunal de Justiça 
(http:/ / esaj.tjbajus.brisco/ abrirConferencia.do) .  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuições de féitos cíveis do EstadO da, Bahia, •  

anteriores a data de Z8/06/2019, verifiquei NADA CONSTAR em nome de: 

JOSÉ CÉLI O CERCUSEI RA COSTA EI RELI  ME, portador do CNPJ: 00.451.036/ 0001-91, estabelecida na'Rua 
São Francisco n°  335, Casa, Centro, CEP: 48780-000, Biritinga -  BA. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ""f* * * * * * * * * "* * * * * * * * *  - •  

•  

Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a'fitularidade Ser cOnferida polá 

interessado e/ou destinatário, A presente certidão abrange pesquisa no banco de dadás pelo período de 20 
(vinte) anos. 

Certifico finalmente que esta certidão é sem custas. 
•  

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias a partir da data de sua emisSão.'Após 
esta data será necessária a emissão de uma nova certidão. 	 ' 

Salvador, sextá-feira, 28'de junho de 2019. 



'1 	e t 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4 

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

È(5MiSEÉÃ 

196346789 

111111111111105111011111 

~Ira Santos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
BRO DA COM págipa.:, 1/2 

CONTROLE 90.403.171.967.51 CPF SOLICITANTE: 253.665.215-72 NIRE: 2960 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO E:NIDE 

Jeutir Gc, aIveS Ouve 
l't oeiro 

• : 	• 
Emitida: 26706/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

tt15.://regin.juceb.ba.gov.brIregin.ba/felavalidadocs.aspx  • 

CÂMARA MV 
. E no de Paula 

/ COPEI 

Ceie 
embr 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO' 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO.DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL , 

Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s5o vIaentesn. 
' 

	

	 _!.__,.. 	 Empi3 	SA 	. 	 - 	-- '•:•:- .- a ,,, , ;7. 	, 	-- ... 

Nome Empresarial 	JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA EIRELI 	 .. • 	 .' 	 • • 	•• 
Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 	. ,. 	..' 	• 	 ' ..: 

NIRE(sede) 

29600070471 	' 

CNPJ 

00.451.036/0001-91 

Arquivamento do ato 
Constituitivb.  
21/02/1995 

Inicio da 'atividade 

21/02/1995 
Endereco: 
RUA SAO FRANCISCO, 335, CENTRO, BIRITINGA, BA- CEP: 48780000 	 ,- 	 ' 

"; .t " 4,.rWtt-2-M-1.1X.~. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	'a_:!- 4  ''':' . 	 OBJETO scictÁt-r. 	_.•,..' Alellell~...1  
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA; COMERCIO ATACADISTA.DE  * 
CIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE CIMENTO, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, CON'STRUDA0 DE, 	. 

APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, EDfICACOES, CONDOMINIOS RESIDENCIAIS, 	• 
PREDIOS PUBLICOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, OBRAS DE ACABAMENTO DACÔNSTRUCAÓ, OBRAS DE U.RBANIZACAO - 
RUAS PRACA.S E CALCADAS, TRANSPORTE ESCOLAR, LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, CAPINACAO DE VIAS E 
RODOVIAS. COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
EQIIIPAMEN'TOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 	• 	. 
CCNSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE, ENGENHARIA CIVIL TAISCOMOA,CONETRtXÃO DE • 
CORTINAS DE PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E MUROS DE ARRIMO, OBRAS DE CONTENÇÃO; PREPARAÇÃO DE CANTEIROS DE, 
OBRAS E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE - 
GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM EDIFÍCIOS, CASAS E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; INSTALAÇÃO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE PORTAS, JANELAS, TETOS, 	..• , .. 	„ 	. DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS; PINTURA EXTERIOR E INTERIOR DE EDiFídiOS E CASAS', APLICAÇÃO DE . 	. 
REVESTIMENTOS E DE RESWAS EM INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE FUNDAÇÕES; OBRAS DE ALVENARIA; 	 -7 

 
, CONSTRUÇÃO DE PARTES DE EDIFÍCIOS E CASAS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINÉS, LAREIRAS  

CHURRASQUEIRAS; SERVIÇD DE TAXI; SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS, FESTAS E RECEPÇÕES - BUFÊ; 	-. 	 ' 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, . 	.. 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, itifUNICIPÁL; LIMPEZA EM:PRÉDIOS E 
EM DOMICÍLIOS; CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO  DE RODOVIAS. 	 •• ... 	 . 

- 	 g""•''•V‘'UW:44%,142:0g:6C-1.X1:1" '1"- 	‘:4/  ' " 	',  °. ' 	• • .FDPIRTE ,.. 
:: 	•-• ' 

' t5',P;IRÁZO-  D-EIDISRXCÃb,•';lie 
. R$ 500,000.00 
QUINHENTOS

.. MIL REAIS 
.. 

Capital integralizado: 
R$ 500,000.N.) 	 • 

QUIN!!-IENTCS MIL REAIS 	' 
, 	 • 

M 	empresa 
.. 	.. 

. 	• . 

. 
•• 

" 	' 4 	• . 
. 	. 

. 

l 

. 

4 

".• 

' 	 k4.,á2',..4,%.4. 	Sz,14,-, 	,âg':,A4Z-'21.á ''''. TITUTARTAblvilw.0.1" 	 - 	- 	V '. -,t, ' ,MkPo, 	,..:,- 	i.'24° 	 ..-;•°,4 
Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato '• 	Térrnindclo mandato 	• 	' 

JOSE CELIO CERQUEIRA COSTA 
253.665.215-72 

SÓCIO /ADMINISTRADOR )00b00( XX/XX/XXXX 
• 

-'. ' 7}Nten:%""NÁK,1 É N *6'. ' .0i. &MACK() 	
;:' 

. 
k., 	, 

	

."-'. ‘.'W''''81"krU 	- 	 4 	c?  
Data 	 .• Número 

• 26/11/2018 	 97811153 
• 

REGISTRO ATIVO- 	. 
, 	. 	 ., 

Sem Status 	. .. 
- . 

Ato: 	002 - ALTERAÇÃO 	 . 	
. 

• 	. 	
... 	.. 

o  Evento: 	021 - ALTERACAO DE D' *OS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 	, 	 • 	 ' i •,-5.âzi:+:5,'",„ 	w...ws.-1.. 	.rapm,... 	IA .1".   



GOVERNO DO ESTADO DA BANI A 

SECRETARI A DE DESENVOLVI MENTO ECONÓMI CO • •  

JUNTA COMERCI AL DO ESTADO DA BANI A • ' 

CERTI DÃO SI MPLI FI CADA DI GI TAL.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  

?f1 /41..1) .•  

Cert ificam os que as inform ações abaixo constam  dos docum entos arquivados nesta Junta Com ercial e são vigentes na os adi ão. 

ã ego 

2 

DERE 

CÂMARA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANU Os :  	 •  

4 ! •  

Fillio  Jos ..leterelfira  

no 
de 

 Paula 	MEMBRO DA C 

o /  COPEI  

Unir  Go 
1 ,r? 

CONTROLE:  90.403.171.967.51 CPÉSOLI CI TANTE:  253.665.21 
A AUTENTI CI DADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERI F 

alves ÇlI ve 
oeiro 

0471 Effit t ida:  26/ 08/ 2019 -  CERTI DÃO SI MPLI FI CADA 

ht tp: / / reginjupeb.bá.gov.bdregin.ba/ télavalidedOcs,aspx  

I . ,  	 . 	 4W-A i4PI : vg 	 '. 	 •  
Nome Empresarial 	 JOSE CELI O CERQUEI RA COSTA EI RELi • -  
Natureza Jurídica:  	EMPRESA I NDI VI DUAL DE RESPONSABI LI DADE LTDA 	 , •  

N1RE(sede) CNPJ 

29600070471 

•  

00.451.036/ 0001-91 

Arquivam ento do ato 
Const ituit ivo 	 . . 

' '  

I nicio da at ividade 
.  

21/ 02/ 1995 21/ 02/ 1995 
Endereco:  	 •  
RUA SAO FRANCI SCO, 335, CENTRO, BI RI TI NGA, BA-  CEP:  48780000 	 •  

" 
N I  RE:  	 XXXXXX 	 CNPJ:  	 )00000( . 	 • :  

•  Endereço:  	 X)(XXXX 

 •  

•  
•  

'  
, 	.. 

•  .  

SALVADOR -  BA, 26 de Junho de 2019 

TI ANA REGI LA M G DE ARAÚJO 

•  

,r  

•  

196346789 

 

1111111111111111111111110 o 

 

 



:unir G 
, p 

eives Silve 
goeiro , 

CÂMARA MUÍ I  
El 

OES FILHO 
t ino de Paula 

/  COPEL 

ereira zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASantos 
RO DA COPE. 

C3  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALocação de Veículos Limpeza Pública e Engenharia 
José Célio Cerqueira Costa - Eireli ME - CNPJ: 00.451.036/0001-91 - lnsc. Est.:  110.969.725 

DECLARAÇÃO PARA "ME" E "EPP" 

A empresa JOSÉ CELI O CERQUEI RA COSTA El RELI , inscrita no CNPJ son 

n°  00.451.036/ 0001-91, estabelecida na Rua São Francisco, n°  335 — Centro 

— CEP: 48.780-000 — Biritinga/ BA, por meio do seu responsável legal e 

Contador ou Técnico Contábil, declara sob as pensa da lei, que: 

Enquadra-se na situação de Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte; 

O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercício, 

não excedeu o limite fixado nos incisos 1 e I I , art. 3° , da Lei 

Complementar n°  123/ 06; 

Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão 

relacionadas no art. 3° ,§ 4° , incisos I  a X, da mesma Lei. 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente. 

Simões Filho-Ba, 25 de julho de 2019. 

t 

4  
SECELIO CERQU EIRA COSTA EIRELI  

CNPJ n°  00.451.036/ 0001-91 

JOSÉ CELI O CERQU EI RA COSTA 

RG no 03001980-00, CPF (MF)  253665215-72 

DI RETOR/ PRESI DENTE 

7 

S zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	NT"R FREI 'TAS' DE A 	JO 

CRC/ BA :015814/ 0-4 

CPF: 358.455.035-15 

lá 
MIL." 

Rua São Francisco, n9  335 - Centro - CEP 48.780-000 - Biri
/ ./

zr.ga/BA. 
E-mail:  cerqueiramatconst.1@gmail.com  

   

   

 

C)  75. 9.9144-4146 

C)  75.9.9125-9976 

 

      



í2.2.307.57810001 - 2T,Vi 
OPELCOOPERATNADVRABAN DESENVOVNEN iC 

AMBIENTAL SOCIAL E SERVICO 3 

AV. BEIRAM no NOSSA SENHORA DAS GRARC 
CEP: 44.574 - 295 I  

1....SANTO ANTONIO DE JESUS -BA_ I 

CREDENCIAMENTO 

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMOES FILHO-Ba 

Modalidade: Pregão Presencial nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2  06/2019 

Processo Ad 

411 t;  , 

Jos e Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

inistrativo n2  115/2019 
r" VS3 • SOS3r 3(21011\101M 011\NS--" 

SeZ t7/.917i7 :c190 

SV020 StllaW04135VSS01,1 *\t‘i *GT AV 

S0011*13S 3 1\1100S -
1Y1N3191Nd 

01011\0030 OgitlaãOVNI.W.O0M13d0, 

‘9Z- V3001%).5LOt°Z,?:' CÂMARA MUER 
Elder Cele 

Me 
de Paula 
OPE 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACN PJ 22.307.578/0001-28, 

ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR N2 30 NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295. SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
EMAIL copelsajPhotmaiLcorn 	( 75 ) 88059770 	 Página 1 
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• 
• 
• 
• 

• • • • • • 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa 

de Trabalho Desenvolvimento Ambiental Social e Serviços 

CNP.122.307.578.0001-28, 

igo 
Jeceir G çaives C;IVC 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACÂMARA MU 

P 	eiro 	 Elder 
M 
de N embro 

O se fe 

SIMES 

COPE 

Josa 
NE 

JU B 229400041213 

ereira Santos 
DA COPIEI. 

Ao quatros dias do Mê 

horas e vinte minuto 19: 

Geral Extraordinária da Coo erativa de Trabalho Desenvolvimento Ambiental Social e 

Serviços, CNPJ 22.307.578/0001-28, NIRE JUCEB 29400041213,na Avenida Beira Mar nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2   30, 

Bairro Nossa Senhora das Graças- CEP 44574-295, Município de Santo Antônio de Jesus-Ba, 

Abrindo os Trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária, o senhor presidente SANDOVAL DOS 

SANTOS, invocou a proteção de Deus e declarou aberta a presente Sessão da A.G.E, em 

seguida foi constatada a presença dos senhores e senhora cooperados na Sessão da 

Assembleia Geral Extraordinária, são eles, SANDOVAL DOS SANTOS, GlLVAN BRITO DA SILVA, 

DAMIANA CONCEIÇÃO QUADROS, JOSE FERAAlADO DOS SANTOS, DULCE RIBEIRO DOS 

SANTOS, ARGEMIRO JOSE DOS SANTOS, ATAIDES NUNES DA SILVA, IRACI SOUSA GOMES, 

MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GARCIA, ALEXSANDRO DOS SANTOS, com o objetivo de 

atender a convocação da Assembleia Geral Extra Ordinária, para Deliberar as Matérias, que 

esta contidas na ordem do dia, a qual será deliberada da seguinte forma. 

presente os senhores e senhoras cooperados, Assembleia 

de dois Mil e dezesseis, 04/12/2016 as dezenove 

12 Pauta Deliberar a cerca 	processo de Exclusão de cooperados no quadro de 
Associados da Cooperativa, são eles DAMIANA CONCEICAO QUADROS, 
ALEXSANDRO DOS SANTOS, MARIA DAS GRACA5 DA SILVA GARCIA, 
ATAIDES NUNES DA SILVA 

29 Pauta Deliberar a cerca processo de Admissão no quadro de cooperados da 
cooperativa, são eles, 	LUCIANO DE JESUS SILVA, PAULO REIS DOS 
SANTOS, CAIO SANTOS DOS SANTOS, EVERALDO PEREIRA DA SILVA 

32   Pauta Deliberar a cerca processo escolha dos novos membros da Diretoria e 
Conselho Fiscal, para o Biênio dois anos 

42 Pauta O que ocorrer 
Após o senhor presidente realizar a leitura pausadamente da ordem do dia, foram todos 

discutida, pelos cooperados presentes, sendo assim foi aceita e aprovada a Exclusão dos 

senhores DAMIANA CONCEICAO QUADROS, Viúva, Brasileira, Auxiliar de Serviços Gerais, 

portadora da cédula do RG n2   0391578227-5SP-BA, CPF n° 192471095-15, data de Nascimento 

16 de Fevereiro de 1957, Residente e Domiciliado na Rua Nossa Senhora das Graças n° 292-

Bairro Nossa Senhora das Graças, Cep 44.574-280, Cidade Santo Antônio de Jesus-Ba. 

ALEXSANDRO DOS SANTOS, Casado, Brasileiro, Vigilante, portador da cédula do RG n2 

0845251180-SSP-BA, CPF n° 960314765-68,d ata de Nascimento 10 de Agosto de 1977, 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS. CNPJ 22.307.578/0001-28, 
ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR NE" 30 NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CEP 445 	95. 	NTONIO DE JESUS-BA 
EMAIL 	 ( 75 ) 08059770 	 Página 1 
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Residente e Dom iciliado na R zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. 	 1,19  1 2 0 - E Alto Santo Antônio —Bairro Renato Machado 

,Cep 4 4 .5 7 1 - 9 7 0 , cidade San Ant j  nio de Jesus- Ba. MARI A DAS GRACAS DA SI LVA GARCI A, 

Casada, Brasileira, aposentada, portadora da cédula RG n9  0 4 4 1 1 1 2 6 7 4 - SSP- BA, CPF n°  

3 2 9 6 6 1 9 2 8 5 9 - 9 1 , dota de Nascim ento 7  de Novem bro de 1 9 5 5 , Residente e Dom iciliado na Rua 

do Calabar n°  2 0 8 -  Bairro Nossa Senhora das Graças, Cep 4 4 .5 7 4 - 3 1 0 , cidade de Santo Antônio 

de Jesus- Ba. ATAI DES NUNES DA SI LVA, Solteiro, Brasileiro, Com erciante, portador da cédula 

do RG n°  0 3 9 4 6 8 1 9 - 4 0 - SSP- BA, CPF n 2   4 6 5 4 0 1 8 0 5 - 0 0 4 ato de Nascim ento 0 5  de Junho de 

1 9 5 8 ,Residente e Dom iciliado na Rua Bom  Pastor n°  2 2  Alto Santo Antônio- Bairro Renato 

Machado, Cep 4 4 .5 7 4 - 9 7 0 , cidade Santo Antônib de Jesus- Ba, do quadro de Cooperados da 

Cooperat iva, e tam bém  foi aceita e Aprovado, a  Adm issão de novos cooperados no quadro da 

Cooperat iva, são eles LUCI ANO DE JESUS SI LVA, PAULO REI S DOS SANTOS, CAI O SANTOS DOS 

SANTOS, EVERALDO PEREI RA DA SI LVA, em  seguida a Assem bleia Geral Extraordinária, 

escolheu e elegeu por ACLAMAÇÃO, os novos m em bros da Diretoria  e Conselho Fiscal, ficando 

com posta da seguinte form a a nova Diretoria , para o m andato de 0 2  anos (  Biénio )  Diretor-

Presidente-  SANDOVAL DOS SANTOS, casado, Brasileiro, com erciante, portador da cédula RG 

0 9 6 8 .3 9 4 1 - 4 0  SSP- BA, CPF 8 0 3 1 6 4 9 2 5 - 1 5 , data de nascim ento 1 3  de Outubro de 1 9 8 2 , 

Residente a Avenida Beira Mar na  3 0  Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP 4 4 5 7 4 - 2 9 5 - Santo 

Antônio de Jesus- Ba, Diretor vice- presidente-  EVERALDO PEREI RA DA SI LVA , Casado, 

Brasileira, Elet r icista, portador da cédula 8 0 6 6 7 7 2 3 , CPF 7 7 9 0 3 3 6 6 5 - 7 2 , data de nascim ento 

1 0  de Março de 1 9 7 1 , Residente a Rua da Conceição São Benedito-  Santo Antônio de Jesus-

Ba. Diretor-  Secretár io-  PAULO REI S DOS SANTOS, casado, Brasileiro, Motorista, portador da 

cédula RG 5 2 2 3 0 4 7 3 7 , CPF 6 7 8 3 0 2 7 7 5 4 1 , data nascim ento 3 1  de Janeiro de 1 9 7 5 , Residente a 
3 2  Travessa do cajueiro n 3 6  —Bairro do cajueiro- Santo Antônio de Jesus- Ba. Diretor-  

Tesoureiro-  CAI O SANTOS DOS SANTOS, solteiro, Auxiliar  Técnico Adm ., Brasileiro, portador da 

cédula RG 2 0 4 9 1 1 4 7 - 8 8 , CPF 8 6 3 0 9 3 6 5 5 - 0 9 , data nascim ento 3 0  de novem bro de 1 9 9 6 , e 

Residente 2 E Travessa Beira Mar n 3 6  Bairro Nossa Senhora das Graças-  Santo Antônio de 

Jesus- Ba, Mem bros do Conselho com posta da seguinte form a para o m andato de 0 1  (  Um  

Ano)  Conselheiro-  JOSE FERNANDO DOS SANTOS, Casado, Brasileiro, Motorista, portador da 

cédula RG 0 5 9 1 9 3 3 2 8 4 - SSP- BA, CPF 6 3 2 5 5 2 1 9 5 - 1 5 , data de nascim ento 2 2  de Maio de 1 9 7 1 , 

Residente a Rua Cosm e e Dam iao nE 1 6  Bairro Andaia, cep 4 4 5 7 2 - 4 1 0 - Santo Antônio de 

Jesus- Ba, Conselheiro-  LUCI ANO DE JESUS SI LVA, Casado, Alm oxarife, portado da cédula RG 

0 5 1 5 4 7 7 4 2 0 - 0 3 , CPF 0 5 6 5 2 7 2 1 5 - 2 9 , data nascim ento 1 9  de Julho de 1 9 8 7 , Residente a Rua 

Doutor Antônio Jose de Araújo ne 5 6 4  Bairro São Benedito —Santo Antônio de Jesus- Ba, 

Conselheira-  I RÃO SOUSA GOMES, viúva, Brasileira, Aposentada, portadora da Cédula do RG 

0 4 7 4 5 6 6 4 - 7 1 , CPF 9 3 0 0 6 6 3 2 5 - 9 1 , data de nascim ento 0 6  de Fevereiro de 1 9 4 8 , Residente 

Rua Just iniano Rocha Gaivão ne 1 5 -  Centro —Santo Antônio de Jesus- Ba, Suplente-  GI LVAN 

BRI TO DA SI LVA, solteiro, Brasileiro, Auxiliar  Adm . Portador da cédula RG 1 4 9 3 2 2 1 2 7 2 - SSP-

BA CPF 8 6 1 2 5 0 9 0 5 - 0 7 , data de nascim ento 2 1  de dezem bro de 1 9 9 4 , Residente Conjunto 

COPEL-COOPERATTVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCL4L E SERVI ÇOS. CNPJ 2 2 .3 0 7 .5 7 8 / 0 0 0 1 - 2 8 , 
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COM 

DO Benfica- Cajueiro- Santo Antônio de Jesus- Ba, 

Suplente-  DULCE RI BEI RO DOS SANTOS, casada, Brasileira, Agente Serviços Adm . Portadora da 

cédula RG 0 5 5 0 7 2 7 7 5 - SSP- BA, CPF 0 2 1 4 1 4 1 2 5 - 0 1 , data de nascim ento 05 de Abril de 1962, 

Residente Avenida Seira Mar ng 3 0  Bairro Nossa Senhora das Graças, Santo Antônio 

Jesus- Ba, Suplente-  ARGEMI RO JOSE DOS SANTOS, Divorciado, Brasileiro, Aposentado, porta o 

da cédula RG 1 2 8 3 8 0 9 - SSP- BA CPF 0 7 4 4 8 7 3 - 4 9 , data de nascim ento 1 0  de Fevereiro de 2 9 àt2 , 

Residente a Rua Santa Luzia nE 6 5  Bairro Renato Machado- Alto Santo Antônio- Santo Antôn)  

de Jesus- Ba, Após tom ar posse a Nova Diretor ia em  Juram ento prom eteu cum prir  fielm ente a 

determ inações Estatutárias e zelar pelo nom e do Cooperat iva e ser fiel na parte que lhe cabe, 

em  seguida foi Aprovada pela AGE as cotas dos novos cooperados, sendo adquir ida os contas 

dos Cooperados excluídos, os novos cooperados possa a obter a cada um  individual 10% , 

10.000 (  Dez Mil Reais)  perm anecendo o m esm o valor do capital Social da Cooperat iva na 

Ordem  de R$ 1 0 0 .0 0 0 ,0 0  (  Cem  Mil Reais) . Declaração de desim pedim ento. Os cooperados 

já no pream bulo desta ATA dedara sob as penas da lei de que não estão I m pedidos de 

exercer a adm inist ração da cooperat iva por le i especial ou em  virtude de condenação 

crim inal, ou por se encontrar  sob os efeitos dela, a  a  pena que vede, a inda tem porariam ente 

, o acesso a cargos públicos, ou por cr im e falim entar, de prevaricação, peita  ou suborno, 

concussão, peculato, ou contra a econom ia popular, contra o sistem a financeiro nacional, 

contra norm as de defesa da ocorrência, contra as relações de consum o, fé pública ou 

propriedade (  Art . 1 .0 1 1 , 12, c/ c/ 2 0 2  )  . e os (  Art . 5 1  e 5 6  da lei 5 .7 6 4 / 7 1 ) . Não havendo 

m ais nada a ser discut ido, passou -se para o que ocorrer, com  o uso da palavra o senhor 

presidente agradeceu pela confiança dos dem ais cooperados por ter lhe conferido o voto para 

perm anecer na Presidência da Cooperat iva, e prom eteu dar cont inuidade do belo t rabalho 

que vem  desenvolvendo a frente da Cooperat iva. Não tendo m ais nada o ser declarado dou 

por encerrado a presente Sessão da AGE, esta ATA é cópia fiel daquela Transcrita no livro de 

ATAS da Cooperat iva, e que vai assinado e rubricada, pelo PRESI DENTE, pelo DI RETOR VI CE-

PRESI DENTE, pelo DI RETOR- TESOUREI RO, pelo DI RETOR- SECRETARI O, pelos CONSELHEI ROS, e 

pelos SUPLENTES e os Cooperados Excluso. 

AllE~E~Efimefflem 
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!ANA CONCEI  O U ROS 

Cooperada excluída do Cooperat iva 

RG n e 0 3 9 1 5 7 8 2 2 7 - SSP- BA, CPF n2  1 9 2 4 7 1 0 9 5 - 1 5  

UttArGO4IVC5 eilve  

Pr oeiro 

Cooperado Excluído da cooperat iva 

RG n2  0 8 4 5 2 5 1 1 8 0 - SSP- BA, CPF n2  9 6 0 3 1 4 7 6 5 - 6 8  

Cooperada Excluída da Cooperat iva 

RG ne 0 4 4 1 1 1 2 6 7 4 - S5 P- BA, CPF n2   3 2 9 6 6 1 9 2 8 5 9 - 9 1  

W la$ ES MI NI P. Q4 4   - Jun 

Cooperado Excluído da Cooperat iva 

RG n9  0 3 9 4 6 8 1 9 - 4 0 , CPF n 4 6 5 4 0 1 8 0 5 - 0 0  

Josa !. Pereira Santos 

MEMBRO DA COMI. 
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ESTATUTO DA COOPERATIVA DE TRABALHO 
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL ,S'OCIA E E' SERVIÇOS 

CAPITULO 1 - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, 101?0, PRAZO DE DCIR:i1C:ÃO, 
ÁREA DE AÇÃO E ANO 'SOCIAL 

	

..... 	I 
Art. 1" - A COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOEVIMEIVTO AM WENTAL 
SOCIAL E SERVIÇOS, constituída no dia 02 de Fevereiro de 20zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1,4‘,..corill 

autonomia Administrativa financeira rege-se pelo presente Estatuto, valores 

princípios cio cooperativismo, pelas disposições legais, pelas diretrizes da au 

gestão, legislação, tendo 

a) sede administrativa, na Avenida Beira Mar it" 30 Nossa Seu/tora das Graça ‘. 
CEP 44574-295-Santo Antônio de Jesus- Estado da Balda foro jurídico aestà• 
Comarca;b) área de ação, para fins de adesão de cooperados, abrangendo Santo 
António de Jesus e todo o território nacional; 
c) prazo de duração da Cooperativa de Trabalho, Desenvolvimento 	Amb mtal 
Social e Serviços, é po r tempo indeterminado, e o ano social com» 	clido 
no período de 1" de janeiro a 31 de Dezembro de cada ano 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACAMARA SUEM 

Net Celesti IMPAI!"  

Para grafo único. A cooperativa poderá instalar tantos quantos fo in nec ssários 
escritórios Regional sendo um por Município onde atua nos molde da I gislação 
pertinentes e que gozem de relativa autonomia administrativa e fit nec 	na forma 
definida por este estatuto e pelo regimento Geral de Funcjicosmad;s, 

Pereira Santos 
 , ‘ 	entidadec 

aprovado pela Assembleia Geral Jezeir 	olves Clive 	MIMO DA COPIL 
6 goeiro 

CAPÍTULO 11 - DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS, DAS 
POLÍTICAS E ESTRATEGIAS GERAIS, 

Art. 2" - A COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS, reconhecida pelo nome de :fantasia 
simplesmente de COPEL. Nas atividades de saúde em geral, objetivando,' com 
base na colaboração recíproca a que se obrigam seus associados, todos 
autônomos ou profissionais liberais. A Cooperativa de Trabalho Desenvolvimento • 
.lmbiental Social e Serviços, tem como objetivo institucional a preservação e a 
melhoria da qualidade de vida económica e social de seus associados que, coo 
base na colaboração reciproca a que se obrigam seus cooperantes, promover ( 
.iesenvolvimento progressivo e a defesa das atividades econômicas dos seguintes 

C g /I en tos.. 

/ - -1 Prestar Serviços Especializados em diversas tirem: 
- OBJETIVOS, dotwor  v 

RA 411V 
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3811-4/ 00- Coleta de resíduos não perigosos; 
773212-01- A luguel de Maquinas e equipamentos para construção sem operador, 

exceto andaimes 	 . 
7739/ 0-03- 'A luguel Palcos, coberturas e estruturas de uso temporários, aildaivnes 
7020/ 4-00- Atividade de consultoria em Gestão empresarial, exceto coà,Noria 
Técnica especifica.  
8011-1/ 01- Atividade de V igilância e Segurança Privada 
8130-3/ 00- Atividade Paisagísticas 	 • 
3812-2/ 00- Coleta de Resíduos Perigosos: 	

•• 

.4120-4/ 00- Construção de E difícios 
8122-2/ 00- Imunização e controle de Pragas Urbana 

- 7711-0/ 00- L ocação de Automóveis sem condutor. 
4329-1104- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de ilumina 
sinalização, em vias Publicas, Portos e Aeroportos; 
4313-4/ 00- Obras de terraplanagem 
4213-8/ 00- Obras de Urbanização, Ruas Praças e Calçadas 
5229-0/ 99- Atividade Auxiliar dos Transportes Terrestres 
8219-9/ 99- Preparação de Documentos e Serviços E specializados de Apoi 
Administrativo 
4924/ 8-00- Transporte E scolar; 
8111-7/ 00- Serviços Combinados para Apoio a E difícios, E xceto condo 
Prediais 	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJeeeir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	Oves Cilve 

7112-0/ 00- Serviços de E ngenharia 	 ‘P rego& ro 

4330-4/ 04- Serviços de Pintura de E difícios 
8599-6/ 04- Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial 
4321-5/ 00- Instalação e Manutenção E létrica 
0161-0/ 03- Serviço de Preparação de Terreno, Cultivo e Colheita 
4322-3/ 01- Instalação Hidráulicas, Sanitárias e de Gás 	. 

CAMARA MUNICIP 

1,0 	
4330-4/ 99- Obras de Acabamento da Construção 	 E k Jer 
8121-4100- L impeza em Prédios e em Domicílios 
lii - Desenvolver a Coordenação de atividades diversas, 
de Contratos coniodatos, Acordos, A justes, E ventos e a 
Contábeis,. Administrativos, Jurídicos, de Representação e E conómico- 	 - 

1:-iinceiros. Criação de condições para o exercício das atividades 

Aprimoramento da prestação de serviços dos cooperados 

11 .  - A  aquisição de bens de consumo para beneficio de seus associados. 	‘\ 

- Paru a consecução de tais objetivos deverá: 

1 	Fornecer condições de prestação de serviços, adequa 	\seus c operados; 

11 - Incentivar e promover o intercâmbio entre as en'i4dades e os profissionais 

li ;•wdof (rs áreas de atuação da Cooperativa; 

-us cooperados; IV  - Participar da emancipação tecnológica do País. A  
Preservar e aprimorar a capacidade e responsabilidade técnico-profissiona :ie 

.4 	

thoo 

F.t1N11̀  	• 1!.#  

de Piá 
WEL 

o Administração 
çao de Convénios 

,9 

ft(  •  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt '  
ii01 e Pereira Santos 

MEMBRO DA COPI L 
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em atao de obra. 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJosa 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan 
OIÀ 	

Jeceir 	
6MAERIAder"Z 1,DE, S. "ES 	MEMBRO DAraCOM 

re yalves CUve 
goeiro 

cot y.t .,.(inva promovera ainda, mediante convenio com órgãos públicos e privados, 

upr,:moramento técnico-profissional, educacional, social e de saúde aos seus 

otzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,i:crados e de seus próprios empregados, e participara da campar:ha de 

expa,i,y-io do cooperativismo, incluindo desde a assistência medica prel;etett:vo e 

curattvo, saneamento, higiene, seguro aposentadorias, ate a prestação de...W51ços 

CUlleorniS, desportivos ede lazer e outros que correspondam aos interge4.se,s de 

otim;;.-  ação da qualidade de vida e social dos cooperados, celebrar cdntrittos, 

COPtVáMOS, acordos, e comodatos com Os ente públicos e privados, COM d obktivo 

de ;.,,olizar programa e projetos, Esportivos, Culturais, Gestão o Saúde,'Im.ii1.-ina 

Esportivas Campeonatos, Assistência Social, Meio Ambiente, 	ápoio 

Administrativo, desenvolver projetos de construção civil, projetos de mecânica, 

proictos de qualificação e capacitação com formação e fornecimento de de mão-

obras terceirizadas de eletrici 'ta, carpinteiro, e diversa áreas com es cialidr, e 
4 

§2 .)  - Poderá ainda a Cooperativa; 

1 - 1,1stalctr em qualquer local, de sua área 

Cesnros de Atendimento; II - Adquirir, na 

Gt:CAlselhar, implementos, máquinas, ferram 

cle;tinados às atividades profissionais dos associados; 

111 • Associar-se a outras cooperativas, tanto de primeiro como de segundo grau, 

h! como a empresas não cooperativas dentro dos limites da Lei. Celebrar 

1.1énios, contratos, comodatos, acordos, com as Prefeituras, Governo do Estado, 

Gxvrno Federal, e iniciativa privadas, para execução de projetos, programas, 

vol toda para cultura, Esporte, Lazer (Campeonatos Esportivos em diversa 

modalidade), Turismo, Meio Ambiente, Defesa Civil, Agricultura, Agronegócios, 

..‘lagem, com a coleta Seletiva do lixo, Assistência Social, Saúde e Educação. 

e Tecnologia. Prestação de Serviços Gestão a Saúde, Públicos e privados. 

s St: - Para a consecução das atividades enumeradas nos parágrafos 'anteriores, 

1,,,derá a Cooperativa firmar contratos, acordos, ajustes e convénios, em nome dos 

associados, e da cooperativa com entidades públicas e privadas, do Pais e do 

4..v:erior, interessadas no trabalho eventual destes, organizando a execução do 

de forma a atender às condições objetos dos ajustes. A Cooperativa de 

Trz.ballto Desenvolvimento Ambiental Social e Serviços, observara as normas de 

SatLie e Segurança cio Trabalho prevista na legislação em vigor e em atos 

motivos expedidos pelas autoridades competentes, visando o seguinte, o 

C. iiiratante da cooperativa prevista no inciso lá desta lei responde solidariamente 

,:•litizprintento das normas de saúde e segurança do Trabalho quando os 

jOrein prestados no seu estabelecimento ou em local por ele determinado. 

- Nos contratos e convênios firmados, a Cooperativa representar os 

..ícide.s' coletivamente, agindo como sua mandatária. 

atuaç 

medida 

ncritórios Regionais ou 

em que o interesse social o 

s, peças e outros insumos 

Mug 
010113P140  
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o a 
.1 	a 

11402/ 
O 

- .1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcriWrio da Diretoria, a sociedade poderá jiliat-se a outras .soetedadcs 
,,verativas, 

.0‘ 	Cooperativa eliuttat s( operaçOes sem qualquer 
or)j:.tivo de k ey). 

usai!, 

i'lTUL O 

Jos 	erma Santos 
nyzant :Nye 	M NBRO DA COPÈ. • 
gowro 

lii zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA— OS COOPE RADOS 
CI SAM 

E lder 
DESWESNO 
no de Paula 

a) .i1)1?SÃO, DE V E RE S, DIRE ITOS E  RE SPON It. DADE S. 

Art. 3° - Poderão associar-se à Cooperativa, sa 	 e houver impossibilida 
tèci;ieo de prestação de serviços, quaisquer profissionais autônomos que . e 
dediquem à atividade objeto da entidade, sem prejudicar os interesses e objetivà 
(tela. nem com eles colidir e preencherem os pré-requisitos definidos no Regime.  nu' 

rno, sem prejudicar os interesses da Cooperativa. COPE !, nem cotn eles colidir. 
Parágrafo único - O número de cooperados não terá limite quanto ao máximo, 
mas TOO poderá ser Inferior a 10 (Dez) pessoas Picas. 

Art• 40  - Para associar-se, o interessado preencherá a Ficha de Matricula, com a 
assinatura dele, bem como a declaração de que optou livremente por associar-se, 
caivorine normas constantes do Regimento Interno e do E statuto da Cooperativa. 

- O interessado poderá frequentar. COM  aproveitamento, um curso básico de 
Cooperativismo, que será ministrado pela Cooperativa ou outra entidade, 

- A  Diretoria analisará a proposta de admissão e, se for o caso, a deferirá 
devendo então o interessado subscrever quota-partes do capital, nos termos deste 
E statuto, e assinar a ficha de matriculo. 

$'' 	A subscrição da quota-partes do capital social e a assinatura na jichc 	de 

mwricula complementam a sua adesão na Cooperativa. 

Ari. 50 - Poderão ingressar na Cooperativa, excepcionalmente, pessoas jurídicos 
que satisfaçam as condiçiies estabelecidos neste capítulo. 
Parágrafo único - A  representação, da pessoa jurídica junto à Cooperativa se fará 

por meio de pessoa natural especialmente designada, mediante instrumento 

especifico que, nos casos em que hotiver sn,Q de um representante, identificará os 

pn( ItTes de cada um. 

0E3 

d/ -4=22/ 11/-7 
(7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-.) 
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O 

.rt, Ó' - Cumprido o que dispõe o art. 4°, o cooperado adquire todos os direitos 
e a),ume todos os CICVCI"CS decorrentes da lei, deste Estatuto, do código de ética, 

dver, e das deliberações tomadas pela Cooperativa. 

- São direitos do cooperado: 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos, 00, ,nela 
7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-oreut tratados; 

h) propor a Diretoria, ao Conselho Fiscal ou às Assembleias Gerais métlidtis de 
int:-.-esse da Cooperativa; 	 • 

:( ,iicitar seu desligamento da Cooperativa quando lhe convier; 

m)iicitar informações sobre seus débitos e créditos; 
olicitar informações sobre as atividades da Cooperativa e, a partir da data dc 

puNicação do edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, consultar os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

//mis e peças do Balanço Geral, que devem •estar à disposição do cooperado na 
sea.. da Cooperativa. 

P,,tiradas não inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausência deste, 

rak inferiores ao salario mínimo, calculadas de forma proporcional ás horas 

uat ,olhadas ou ás atividades desenvolvidas. 

Duração do trabalho normal não superior a 8 (oito) horas diárias e 49 
(2,urenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua 
tiat::r..,za, demandar a prestação de trabalho por meio de plantões ou escala, 

.7.,..,-.!;tada a compensação de horários. Repouso Semanal remunerado, 

1.,-,• ,../.encialmente aos domingos, repouso anual remunerado, retirada pura o 

noturno superior á do diurno, adicional sobre a retirada para as 

:n,,lades insalubres ou perigosas, seguro de acidente de trabalho. 

ju se aplica o disposto nos incisos kl e IV do caput deste artigo nos casos em 
:is operações entre sócios e a cooperativa sejam eventuais, salvo decisão 
migar em contrario. A cooperativa de Trabalho buscara meia, inclusive 

-ue provisionamento de recursos, com base em critérios que devem ser em 
4bleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos I, Hl, IV, V, 

VII e deste artigo e outros que a Assembleia Geral venha a instituir. A 
rativa de Trabalho, além dos fundos ,obrigatórios previstos em lei, poderá 
em Assembleia Geral, outros fundos, inclusive, rolar: s, co recursos 

.tidos a fins especi cos, fixando o modo' 	mação, 4j4 	'cação 
CAMARA MUNI 	gEs R Jos e Pereira Santos uni g r 	ohms cave  

Elder 	a 	'PENEIRO DA COPO. 
P oeiro 	 MEL 

/ ° - A fim de serem apreciadas 	mbteia Geral, as propostas 

.,,operados, referidas em "b" d sie artigo, deverá ser apresentada a 
co,,, a antecedência minitn de um iês e con 	o respectivo 

convocação 
ri• 
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PJ- D 

1;i• pelo patrimônio material e moral da Cooperativa. 

- O cooperado responde subsidiariamente pelos compvinis.sos da 

até o valor do capital por ele subscrito e o montante das perdas que 

Mdtl"  
ti 0'1- 

Scanned by CamScanner 

..)• O O 
2" - As propostas subscritas por, pelo menos, 10 (dez) cooperados, serão 

obr't;aioriainente levadas pela Diretoria à Assembleia Geral e, não o sendo, poderão 

strr ,irresentada dimtamente pelos cooperados proponentes. A notificação dos sócios 

par,/ participação das Assembleias será pessoal e ocórrera com aniècéttênci(, 
mii.,„ ‘: dc 10 (Dez) dias de sua realização. 

S" - São deveres dos cooperados: 
'' ' • a) subscrever e integralizar as Quotas-parte do capital nos lermos deste &latiu° 

z• ,•ontribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais 	;;;;;;;;;;;;;; 
e VI, belecidos; 

e- ,:mprii• com as disposições da lei, do Estatuto e, se houver do código de ética, 
/leu; c mio respeitar. 

As resoluções tomadas pela Diretoria e as deliberações das Assembleias 

b) .saiisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o 

participar ativamente da sua vida societária e empresarial; 

i ,,alizar• com a Cooperativa as • operações econômicas que COnSlilitOM sua 

cii prestar às Cooperativas informações relacionadas com as atividades que lhe 

t,t:pliaram se associar; 

as perdas do exercício, quando houver, prop rcionaltnente às operações 

.riv realizou com a Cooperativa, se o Fundo de Res, 
l 
 1 a ri, • for suficiente para 

a 

CÂMARA CEP i zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA likáSFILHO t; 
u 

ie 'erma Santos 
Jeceir G çaives Cilveh 	 118R0 DA COM Net Celestino Paula goeiro 

Membro/ 
.5tar a Cooperativos esclarecime 	sobre as suas atividades; 

-etoria, tr ao conhecimento da Dl 

c//sie:nela de qualquer irregulari 

f tiver do código de ética;  

se houver, ou e/ott Conselho Fiscal 

e que atente contra a lei, o Estatuto e, se 

% 

OP"  



deixirr de realizar, com a Cooperativa, ás opercuzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtgrusmat  

Elder Celesti 

2' - Cópia autêntica da decisão 'será re 
ot.,:ss,) que comprove as datas da remessa e do 

ol 
etida 
cebim 

. 	- 	obrigações dos cooperados falecidos, contraídas com a Cooperativa, 
(Jair:das .de sua responsabilidade cámo* cooperada e em face de terceiro 
ta aos herdeiros, prescrevendo, porém, .após um ano do dia da abertura 

. . • 

e. ó ... 

Para,s,vib único - Os herdeiros do cooperado falecido têm direito a9" zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZfatiikil 

integr.:k zado e demais Créditos pertencentes ao "de.cujUS". 

1)) DE SL IGAME NTO, E L IMINAÇÃO E  E XCL USÃO. 

- O desligamento do cooperado dar-se-á a seu pedido, .formalmente 
( firígidu  a oiretoria de. Da Cooperativa, e não poderá ser negado, devendo ser 
averbado no livro de matricula pertencente ao de cujus, assegurando-lhes o direito 
- 	ingress.) na cooperativa. 

Art. !.?" - A  eliminação do cooperado, que será realizada em virtude de 
lei, do código de ética ou deste E statuto, será feita pela Diretoria, 

depois ,le retirada notificação ao infrator, devendo os motivOs que a determinaram 
.constar do !ermo lavrado no livro de matricula e assinado pelo presidente. 

- A  Diretoria poderá eliminar o cooperado que: 	:e:eir  G  
çalves ;Alvo 

:41 goeiro 

:p/ quer atividade que conflite com os objetivos sociais da Cooperativa; 

t 	hm Deix(.r de cumprir as obrigações por ele contratadas na Cooperativa; 

3° - O cooperado poderá dentro dci ) prazo de 15 (vinte) dias, a contar 
do recebimento da notificação,, interpor recurso, que terá efeito 

..ivivo até a primeira hora da Assembleia Geral, caso o Regimento d 
de É tica não definir outros procedimentos. 	 1 

tf/  

if f  
-- A  exclusão do cooperado. será feita: 

..Rolução da pessoa jurídica; 

da pessoa física; 

,upacidade civil não suprida; 

,b ,  
ortstituem 	o,je Ivo 
s 	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAne Pereira Santos 

aula 	MEMBRO DA COM 
opa 
ao cooperado, por 
nto. 

(11  
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ti)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.'t"; atende aos.re  uisitos estatutári de ingresso 	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
)e RANUNICIPM. 	! 	

jo 
riePnelal reiiratSw  ainato Pm  s 

kiderCele , 	aula 	Je.eglif 	alvis 	
MEMBRO C5A 	I 

e .II1Pa 	 goeiro 

A zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAri, 14" - O ato d ,Meexcli  cio do cooperado, nos termos do inciso "d"'do.ortigo 
anterior, será ef tivado ar decisão da Diretoria, mediante termo firmildo. pelo 
Presidente no do 	tett ø de matrícula, com os motivos que o determir 149r̂  wn 

— 

rem.e.s.v,, de comunicação ao interessado, no prazo de. 	 I 	4. 

30 (trinta) dias, por processo que comprove as datas de remessa e recebin.  ¡et?' 

Art. 1:5" - E m qualquer caso de desligamento, eliminação ou exclusão. o 
cooperado só terá direito à restituição do capital integralizado por ele. 
detilde,nente corrigido, das sobras e de outros créditos que lhe tiverem sido 

registrados, não lhe cabendo nenhum outro direito. 

.•; restituição de que trata este artigo somente poderá ser exigida depois de 
;Iprovado, pela Assembleia Geral, o Balanço do exercício em que o cooperado 

tvnha sido desligado da Cooperativa. 

§ 2' - A Diretoria da Cooperativa poderá determinar que a restituição desse 
,lbsse feita em até 10 (dez) parcela s, a partir do exercício financeiro que 

i;et;I:ir ao em que se deu o desligamento. 

- No caso de morte do cooperado, à restituição de que trata o parágrafo 

cin:erio;• será efetuada aos herdeiros legais em uma só parcela, mediante a 

ctpresentação do respectivo formal de partilha ou alvará judicial. 

40  - Ocorrendo desligamentos', eliminações ou exclusões de cooperados em 

0.ánn:H , 
 tal que as restituições das importâncias referidas neste artigo possam 

tHiCth;Irr a 
estabilidade econômica- financeira da Cooperativa, esta poderá restitui 

las itt:.,liante critérios que resguardem a sua continuidade. 

5° - Quando a devolução do capital ocorrer de forma parcelada deverá 
mant;',' o mesmo valor de compra a partir da Assembleia Geral Ordinária 

que 

t1p;v1t,, ,' o Balanço. 

Ó zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- No caso de readmissão do cooperado, o 
cooperado integralizará a 

atualizado o 
capital correspond ite ao valor atualizado da Cooperativa 

do seu desligamento. 

etr.t 	--Os 
atos de desligamento, eliminaça ou àk  clusão acarretam o vencimento 

e 

pir,n7,2 exigibilidade 
das dívidas do cooperado na Cooperativa, sobre cuja 

/. 	10 caberá ao Conselho de Administração 
decidir  do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMor 

h reA41127 
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e 
e 
e 
e 

	

. 	Os direitos e deveres de cooperados eliminados ou excluídos perduram até 
t:.tatst ri Assembleia Geral que aprovar o balanço de comas do exercício ,em qtie 
ecorrv;, o desligamento. 

CAPÍTUL O IV  - DA ORGANIZAÇÃO DO .QUADRO SOCIAL  	
*, 

	

;In 	-- A  Diretoria da Cooperativa definirá, através do Regimento.  liik,rno. 
darovd.io em Assembleia Geral, a forma de organizaçã'o do seu quadrosás."•!áí.: 

	

Ar:. 	— OszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA•   representantes do quadro social. junto à administração da 
Caowrdtiva terão entre outras, as seguintes funções: 

servir de elo entre a administração e o quadro social; 

expiL •ar aos cooperados o fimcionamento da Cooperativa; 

escla.-2cer aos cooperados sobre seus deveres e direitos junto à Cooperativa. 

CAPÍTUL O V  - DO CAPITAL  

..-1rt. 20" - O capital da Cooperativa, representado por quotas partes, não terá limite 
itanta do máximo e variará conforme o -número de quotas-partes subscritas, mas 

rão poie.rá ser inferior a R$ 5.500,00 (Cinco Mil e quieto Reais). Cada cota de 
caoperd(los (Sócios Fundador), cada um entrara com 10.000,00 (Dez Mil Reais), 
a,talhaido o Capital Social da Cooperativa (te Trabalho Desenvolvimento 
Ambiciital Social e Serviços, no valor de ,C t z Mil Reais (10I.000.00). Capital 

Jo411s.1Ple rellir?Satitos CÂMARA MUNIU' Sociol. 
CCCir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG çalves Clive 	 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElder Celest 

goeiro 	 M 

	

- O capital é subdividido em quo 	 s 

	

- 	quota-parte é indivisível, intra' - 	 ,el a não cooperados, não podendo ser 
;ego:•iarlo de modo algum, nem dada em garantia, e sua subscrição, integralização, 
íran,Orência ou restituição será sempre escrittuada na ficha de matrícula. É  
ve,k ,lo á Cooperativa de Trabalho Desenvolvimento Ambiental Social e Serviços. 

	

(liste 	
verbas de qualquer natureza entre os sócios, exceto a retirada devida em 

rc:::(-'
,o do E xercício de sua atividade como sócio ou retribuição por conta de 

de despesas comprovadamente realizadas em proveitos da Cooperativa 

<  3 - U cooperado deve integralizar as quotas-partes à vista, de uma só vez, 

i0cpndente111ente de chamada, ou por Meio decontribuiçõffi
vaiddivetk i 

Q019141127 I( 

a 
MEMBRO DA COPI L 
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. 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO número de quotas-partes do: capital soCial a ser su scrito pelo 
e pc'w,lo, por ocasião de sua adesão, não Poderá ser 'inferior a uma quota-parte 

ior a 113 (um terço) do total subseritO.. 

'1L O - DA 4SSE MBL É IA .. GE .124 

13,,E 7.11\IÇÃO E  FUNCIONAME NTO 

Art . 22 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- A Assembleia Geral dos Cooperados, Ordinária ou E xtre:toinária, 
O .;..'7o supremo da Cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisão 
inv!-:,sse da entidade. Suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausente 

.,3• 7 	 - A Assembleia Geral será habitualmente convocada e dirigida pelo 

1° - Poderá também ser convocada pelo Conselho Fiscal, se ocorrerem 
. ,.•-.io-.;... 

 
graves e .  urgentes ou, ainda, após solicitação não atendida por 1/ 5 (iun 

nini,)) sios cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais. 

. ..:' - Não poderá votar na Assembleia Geral o cooperado que, tenha 
O 

	

admitido após convocação, que infringir qualqt r dispositivo 	czrti zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAan8zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAL' 

	

OIMARA INNICIP 	SIM 
çat2110; 

	

&ler Cele 	Pauta 	

if:": 	emir.  Santos ' ) 
41f4:  

Unir  	 çalves Cliva 	
*  i, o 

MEMBRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA COPE. 1 : 	goelro 	 . 	 M ro / zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPEL 

- E m qualquer das hipóteses, r ferida no artigo anterior, as 
,ias Gerais serão convocadas com ante e encia mínima de 10 (dez) 

-..- :it .'i.S, com 72 o horário definido para as três convocações, sendo de uma hora 
J merv,-do entre elas. 

- O quóruni para instalação da Assembleia Geral é o seguinte: 

presença de 2/ 3 dos cooperados associados, em primeira convocação 

je mais um dos cooperados, em segunda convocação; 

wi•i 	de 10 (dez) cooperados, em terceira )4/ 

- Para efeito de verificação do quártan de que trat ste ,t.tigo, o número 
'.:fados presentes, em cada convocação, será contado por suas assinaturas, 
370 L ista de Presença. 	

aDittli°1 
ONIVISAzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA01  
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r- Consialada a existência de quórum t10 horórlo estribe ecw O no 
edital zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 /1' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOO VOC•000 O Presidente Instalará a Assembleia e, tendo 
encer,..e1,10 a L I.V itt 	de Presença mediante termo que contenha a 
clecla,',,çãO do número de cooperados presentes, da hora do encerramento 

c,.,,.ocação correspondente, jilró transcrever estes dados para „a, 
1 5pezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt .iii,1 ata, 

O 

/-) a révt-1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAib  ico - Se ainda aSSIM não houver quórum para a sua instalação, ser 
admit,',1,1 a intenção de dissolver a Cooperativa, fato que deverá se comunicado à 
respee:i OCE B —Organização das Cooperativas do E stado da Bahia. 

Art. 27 Dos editais de convocação das assembleias gerais deverão constar: 

a) a c.les7ominação da Cooperativa e o número de Cadastro Nacional de 
Pe.;,.,as Jurídicas CNPJ, seguidas da expressão: Convocação da Assembleia 
Gert:/ , Ordinária ou E xtraordinária, conforme o caso; 

bi o dit ., e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o local da sua 
rea.:.ução, o qual, salvo motivo justificado, será o ci sede social; 

;Ir], 2o" - Não havendo quórum para instahição da Assembleia Geral, 	 feita 
nova ...,.mvocctção, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis. 

c) a sequência rirdinal das convocações; 
Jeceir Go; vos CM 	CAMARA MUNICIPAL DEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMOES 

F114  !"oeiro 	 Elder Celestino d Pa  
Membro 

el) a 0, (ivin do Dia dos trabalhos, com 

Pereira Santos 
O DA COPEL 

idas especificações; 

e) o i71;11!(.0V de cooperados existe 	data de sua expedição para efeito do 
ccdctuo do quárum de instalação; 

.) (lata e ossinatura do responsável pela convocação, 

(,,,*  I - No caso da convocação ser feita por cooperados, o edital ser' 
ossincilo. no mínimo, por 5 (cinco) signatários do documento que a solicitou. 

2' - Os editais de convocação serão afixados em locais 
visive!.; das dependências, geralmente, frequentadas pelos cooperados, 
pablita.,los em jornal de circulação local ou regional ou através de outros 
meios :ie ;:oulunicaçã. 

Scanned by CamScanner 

Art. 	- É  'da competência das assembleias 	is, Ordinárias ou 

1:xtrao,-tiinarias a destituição dos membros da de Dl, ria\ou do Conselho 
ye a; • doiblor 

_CM /BA 41127 
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- Na aus(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA."..ncia do Ser:viário, o Presidente convidará maio ‘.0operado 
í.xtri• 	 (Is thabalhos e lavrar o mspectiva ata; 

Je?eir Go olvzs Cilve 

Pr oeiro 

- Ouando a Assembleia Geral não tiver sido convoca:Ia pelo Presidente, 
serão dirigidos por um coopenuto, escolhido :1 	 ytsião, e 
por (miro, k,onvidodo por zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAoque/e, e miporldiemidAL siNk4 in›,s• 

p.rm..,p,-ris interessados na zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,y1PO COPIVOCtlÇàO. 	 Elder Celesti 	a 

COPE! 

,ennios, Pk70 

n: iireht ou 
rin idos 

are ia Santos 
RO DA COFIL 

3t• - 	ocupantes de cargos sociais, (ynno quaisquer mu? 
xvtar nas deeisães sobre assuntos que a eles se 

entm os quais os de prestação de etnnas, mas iu 
Jota É Ntrte nos I.espectivos debotes, 

Os. assuntos -que mio eónstarem expres„ 
e 	os que não satisfizerem as • limitaçãe, 

e• do edital de - 
artigo, SO-171Cllft. 

\&0\nel 
o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ON 
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Orarrendo destituição que.  posSa .comptynnoter t•regutilrixicitie 
z 	 ...ristret•o:'!•0fltf s fisealiza00 da cofpciyaira, podt:r o Imhhi: Getw. 

ztk.sizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAg 	0,-aminurmiori, 	conyeihoiros 	 provimSrios 	 /.?(Mt7 	1;,•.?ros, 
rCali:Grdia pro:o maximo de 30 (trinta) dias. 

1 , 

4r1. :* 	 trt:bnlhos dos  os$embleias Getylis serão tlirightos P 
f. ateXint00 por • um secretario "ad hoc"„sentio por tatrib(sul 

k. 	orupontos de CYPrSZOS sois participa,' da Mesa, # 

32 - Nas assembleias Gerais em que jrQiii discutidas Os balanços das 
tr.: .;), o Presidente da Cooperativa, logo apôs a leitura do Relatàrio lo 

as peças contábeis e o parecei* do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOPWC1110 FiSeCtl, periftatteeeni 

	 ,z1 ASSC.3tIbliM1 GCMI, piltY7 que seja realizadas Os debates e a Votaçao 

?i: ia, 

- O Presiiiente e demais membros da Diretoria e permanecera a mesa, 
à disposição da Assembleia Geral para os eselareeimenws 	lhes 

„. O Presidente, escolherá, se ,Ibr o caso entre 
7 

	

	hoc" para ouxilia-lo na redação das decisóes 
Seereuirio da Assembleia Geral, 

; .2••• - 

	

	deliberaçães das assembleias Gerais somentc.  
eonstantes do edital de convocação e os que e m 

OS coup :rodos, um 
a serem incluidos na 

poderão versar sobre 
eles tiverem imediata 



O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.,rauhto dos delegados eleitos vigorará até .o encerram 

£1 Geral de 

para a qual foi designado; 

ti 	nibleias Gerias compostas por delegados deciden soáe todas as 

mw,', 	nos termos da lei ou do Estatuto, constituem objeto de decisão da 

/3/1. ;t: Geral dos Associados; 
1.1 

1/.1.27taear54r.  

g o Itg" 
amoito' 

gi A .:0),,,ot5tração da Cooperativa realizará, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dhis -:ntes da Assembleia Geral de Delegados, o le ,antamento do número total 

eeiffierados existentes nos grupos secciont 	d terminando quantos 

po, observa 19litit, !i :.,afo anterior; 1-.4, ‘!„).  serão eleitos for cad zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Joeir Go d ves Zilve CANARA gige 
Pre oeiro 	 Oder Cel 

10 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA iL..t-embleia Seccional 

>ny.a,i(, Jom antecedênci 

de 	 mediante circu 

a,!,o,-ar et2r ,...,,,,s das seccionais; 

concorrer às eleições para delegados 

y.veiai:e; ent condições de votar e ser votado; 

1 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, i iiralizações de vontade de concorrer ao pleito de delegados dever 

1-)111r t..-:-:_dência mínima de 2 (dois) dias da Assembleia Seccional; 

para eleição dos delegados será 

a de 20 (vinte) dias da respectiva Assembleia 

s aos cooperados e afixação do edital nas 

ereira Santos 
MEMBRO DA COPft. 

qualquer cooperado do grupo 

ocorrer 

to dos trabalhos da 

re 

,,•-- ,,ii •yrados serão representados, naS assembleias Gerais, por 
grupos 

.ec,•fot,e.,- )-  que tenham a qualidade de associados no gozo de seus 
nt7o e.verta.t cargos eletivos na sociedade; 

• 
• 

r.f ‘..=t2 do Grupo Seccional de Associados assumirá caráter deligoyitiva, 
. 	, 

1,,p,„"hio egabeterid.ci no edital pertinente, independente do ntiinelo: de 
s 	presentes a CA.' ClgrCgfidOS. 

A40°' 

0‘Zk  CCM 	dU:c Crtkpg Se'Vx:',h)rh 	de .1 ssoehldos deverão observar, 
o 

Jrrtt,VIZE7  t' 	q,  ‘re ra ?,:vr, 	0.\ procedj,,w,i,os 	legais exigíveis 
eon....ocaçào das assembleias ! Gerais, e.pecialmente, no que se rcfere 

f 	publiciek-We exigível paru sei: dile:1, 

convoaN'aU dcn Grupos Swcionais poderá ser realizailá"ent 
..unque também Assemt,leia.  Geral por Delegados, 

-10 

0 • 0 

• 	• 

delegados 

direitos e 

Ii Cic:azgado irá representar no minium 5 (Cinco) e no máximo 40 
cluat ,-,, t3,1) cooperados: 
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a 
1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11-
r,e) 

.ek.•  1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA40( /  

 0

:2 

sei do que sua 
será obrigatoriamente 

discutidos depois de esgotada a Ordem do 
e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa matéria ibr considerada objeto (k  decisao. 

,s • 	 uma nova Assembleia Geral. 

- Para a votaçâo de qualquer assunto na assembleia, deve,-se 

	

t.:s votos a favor, depois os votos contra e, por Jim, 	'' 	 

	

caso o número de abstens;(3es sela superior zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa 50% dos 	  
OSSUMO deve ser mais bem esclarecido antes de subine,iè-*Ii 

ou ser retirado da pauta, quando não fbr do interesse do. q.um.elre) 

•  •  •  •  

I  •  •  

•  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	•  

- O que ocorrer na Assembleia Geral deverá constar de ata 
reers;,ir ,...ierda, lavrada no livro próprio, aprovada e assinada ao final dos 

t-./ os administradores presentes. 

ri 	34. . :S deliberações nas assembleias Gerais serão tomadas por MOlOrill de 
voto.; 	c;:.operados presentes COM direito de votar, tendo cada cooperado direito 
c 	 1 (um) voto, qualquer que seja o número de suas quotas-partes. 

- E m regra, a votação será a descoberto, mas a .Assembleia Geral 
,var pelo voto secreto. 

- Caso o voto seja a descoberto, deve-se averiguar os votos a 
votos contra e as abstenções. 

,-;..,,- t').ando o número de associados da Cooperativa exceder a 3.000 
ti . ..-às i;-:i'f; t)11 quando houver associados residindo a mais de 50 .k m 
1.. in(iZzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-:r.'. i;: I quilómetros) da sede da sociedade, para garantir a possibilidade 

:e.r2i,,, controle, operações e prestação de serviços desses 
a Cooperativa fará Assembleia de De ,  7adoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

à 
 observando-se o 

411 .,., zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,,,_:.-ia. 	•  pruc •dimento: 	 ,4.0 4 .4 	•  •  

Jecair Go zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWVOS eilVe 
Pr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	oeiro 	

CÂMARA OOP a SINÓES 
Elder Cel 

I . h 	
ufa 

; I  ,;§ 
	•  ereira 	ntos 

EURO DA COM 

Os its 3,..iecionais somente • @ r• . eggconvoe ados em conjunto e por inço de 
.:ii ..., !fiico. b) No edil I que c vocar os Grupos Seccione s de Associados, 

1 • O número de Grupos SeCcionais estabelecidos e o ni u_ro de associados 
agregados; 11 — Os locais cie suas reuniões e os ho irâ;ss de instala -Mo 

--- .:(dia unz deles; 	 . 
Os informações necessários ao associado, de tal forma que este 

:• :.:‘,..! 	 nte possa identificar o Grupo Seccional ao qual lin agregado. ;,-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 
' N zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0  (a.“‘ •-el %Xi 	NO)41  • 
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itti11ttri,.4 de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgnipz).s.  ,tc-z...it??7:y„ que 	.5.11anz 
(22) 2));.22,r- 	1.!,S t 2.722 	 t:72-2 Detc2..5:2`.2zká;‘,. p,  

" 

Prc,st,'Penst. viu 4 	212.212N?) 022i2 	i2 i201.() 71:7 FY-2 12,!11,1,-.2' •tZs 

k 	,'77\,, 	17;12;:ii 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAf.:1:4.11:çr7.cp, 9"..2ikz7 	tr. 

1'2'01:20 

 

.1. 	 ES:i2 i tiP, 	 p ra: O da ,lP.J.:f47 	que' o it.t.i . :11.4-12.ta . 	. 
i2 

N.-ME:Md:1A GERAL ORDINÁRIA 

" 	.-1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN C222 121(' i‘ 2 Geral Oniinário ii;u• 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAroa ii:arfi,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAQTgT 	W7 

. 2. •, 2:i ) (itsc:>rrtst• dos 3 prt's) primeiros 3r.C.St: L2,.W.A3 Cs termino 

sol,re os seguintes ossuntos. Que citn•erão cisar 	0.,-cienr 

1. )ia: 

de c-imuls dos órgãos da bíretorio, 	 Pay-Azt72. 

comprectutenzio: 
JosnzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'e13ereira Santos 

MEMBRO DA COPEL 1. Relotói•:t.- do Gestão: CÁRAmen Utak 	çalves Clivo 
2. fialans-t• Geral; 	 !!! g °oiro 	EId 

De,!:ww.ratil,t9 das sobras apuradas ou das pe 

PIa 	a atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 

153 	 das sobras apuradas ou rateio das perda-s. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAc,i.adwzirdc-2P, 

as parcelas para os firidos obrigatórios; 
(,) ertz:Çj.t :k novos conselhos, .COMO o Conselho de Ética. atrihtitx[9--íhel a. 

.rieietk,  e posse dos componentes da Diretoria , do Corzelko 
íitirOes 	melhorar filliCi017GME2710 da C.00perativa;  

r 	quando for o caso; 

,tixtg•,'-t.) dos honorários, gratificaOes e da cédula de presença prd r 

,...ân'ount,..s.  da Diretoria e do Conselho Fiscal; 
assuntos tle interesse social, exduídos os enumeradas no ar:;":?0 

3: USW 	i:4 !ia 

, 

	

	qt.tti-iun mínimo de instalação das Assembleias Gerai_ erá de 2/3 I. d9ii 

numero de sócios, em primeira eanvacaçaa 
mais 1 ( um ) dos sócios, em segunda convoca “:1"9 

;,, ,J,z (50 ) sócios ou,' no mínimo, 20% (vime por cen 
tecendo o menor numero, em terceira ,cotr.,vcaç 	exig;do a 

no mínimo, 4 ( Quatro sócios) para cooperativa 2,ue poizaa ate 

( Dezenove Matriculados stwoilsz 

itÁ4157  

no de Paula 
rÉPPetÁr d CorIw 
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- Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não podera 
portreipnr da votação das matérias referidas nos itens "a" e "cl" deste artigo, 

- A aprovação do relatório, balanço e contas dos óráéíf.;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde 
admini.,,,,\ivão não desonera seus componentes da responsabilidade Aor 
dolo, jh.,utic,  ou simulação, bem como por. infração da lei ou deste Estatuto:" 

c) ASSállls'LÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA# .# • • • • •  

I I I  e  •  

•  

•  

Art  	 3  .7 " 	 A. Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que 
nece.io, 	podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da 
(..'oop.,•(tiv,.1., desde que inencionado no edital de convocação. 

:i ri. 	- É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordin 
deliber.-;r sobre os seguintes assuntos: 

Jec rir 	çalyes Clive 
Reffir.,,Ki do Estatuto; 	 i goeiro 

2. ruso, incorporação ou desmembramento; 
de objetivo da Sociedade; 

dmarta MIAM DE s 
diss,:lv.;•jio voluntária e nomeação de .liquidantes; 
casiirs :io liquidante. 	 Edu 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

laUtal.-  	 11€MBRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA COPE_ 
mbr; COPE. 

Parágiwi) único — São necessários votos de 2/3 do coo erados presentes 
para furna- válidas as deliberações de que trata este artigo. Além da realização 
da As.v.mbleicz Geral Ordinária e Extraordinária para deliberarmos termos 
previpo rhi lei 5.764 de dezembro de 1971, a Cooperativa realizara anualmente, 
ito mi.:H.mo. mais unia Assembleia Geral Especial para deliberar, entre outros 
assw-nos eJpecificados 170 edital de convocação, sobre gestão da cooperativa, 
discipiipa, direito e deveres dos sócios, planejamento e resultados econômicos dos 
proje.'i:s e contratos firmados e organização do trabalho. Assembleia Geral. 
Asserwie,./a Geral Especial de que trata • este artigo deverá ser realizada 170 
.çeglIti semestre do ano. 

PRIÃ'ESSO ELEITORAL 

Art. $:" - Sempre que for prevista azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.  :ocorrência de eleições em Assemblei 
Gerai, a .Conselho Fiscal, COm a antecedência, pelo menos, idêntica ao 
respe:-ii;t1 prazo da convocação, criará um Comitê Especial composto de três 

rodos não candidatos a cargos, eletivos na Cooperativa, para 
os trabalhos em geral, relativos à eleição dos n mbros da Diretoria, 

Cuelho riScal e, se houver, de Ética. 

01(11*31  
Onrah 
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- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANão se apresentando candidatos ou sendo o seu número 

t!tit'ente caberá ao Comitê proceder à seleção entre interessados que 

às condições exigidas e que concordem com as 1201'IMIS 

aqui previstas. 

- O Presidente da Assembleia Geral suspenderá o trabal to desta 

.cue 	,,iirdenador do 

o processo das eleições e a*proclamação dos eleitos. 

. 	O transcurso das eleições e os nomes dos ,Icitos const rão 

cf .L.; ...1:,..sembleia 'eral. 

paro 

Scanned by CamScanner 

CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  

Ari. 4 - No exercício de suas funções, compete ao comitê especialmente: 

et c..;.! t;ti ,..‘ti•-se dos prazos de vencimentos dos mandatos da Diretoria e Conselho 

Fiscal ein exercício e do número de vagas existentes; 

divulgar ,,ntre os cooperados, através de circulares e/ou outros meios adeq!i•àdos, 

' o 'Minere e :1 natureza das vagas a preencher; 

eletivo que apresentem certidão .wiicitar aos candidatos a cargo 	 ',reg-ativa 

ri.n i nal; 	 . 

( ,9 registrar os 110111CS dos candidatos, pela 'ordem de inscrição, verific#,Ind.e?  se 

estão ,:o gozo de seus direitos sociais e se foi observado o disposto no § 3" do 'cin. 

4° de.' Estatuto; 	 . 

e) ve:.1.'car, por ocasião da inscrição, se existem candidatos sujeitos a 

incompatibilidades previstas no artigo 43 e no parágrafo 1 do artigo 45 deste 

1:sumiu), fazendo com que assinem declaração negativa a respeito; 

org:tnizar fichas contendo o currículo dos candidatos, das quais constem, além 

tta irf:iii,ihalização e dados profissionais, as suas experiências e práticas 

coopermSvistas, sua atuação e tempo de cooperado na Cooperativa e outros 

elemeittos que os distingam; 

(!) divalgar o nome e currículo de cada candidato, inclusive o tempo em 

que e„-li.": associado à Cooperativa, para conhecimento dos cooperados; 

is) reo;i:(1) consultas e promover entendimentos para o composição de chapas ou 

zle candidaturas, se for o caso; 

es;::cial• as impugnações, prévias 

oopetsotios no gozo de seus 

;ireito; sociais, bem como as denúncias 

etwom..,71tando suas conclusões a Diretoria , para q 

por 

ele WIlle as pr 

ou posteriorillente formuladas 

de irregularidades nas 

JCZeit G çalves Ziiva 	CÂMARA mulair 
Elder Cele oeiro 

O Comitê fixará prazo para à inscr 

1;.•:.sain ser conhecidos e divulgados os 

:!ssembleia Geral que vai proceder às e 

ateira antos 
MEMBRO DA COM 

e ufa 
Clemdidatos de modo 

5 (cinco) dias antes da 

es, 

Josa 



-OS 

.À4.102  

("), CIMOS pO?'< 1 	 l'acanCin iws Con,WIllON fle 4(111111110 ,11;iii) 
,•_ ,.\••,•, -tyvàoos xlt.(1,V  SOIPICI11U zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(11.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé n 11l1Ó1 (11) 	 (I)N 

ei posse oevrrerú sempre na / 1.v.sein171ela Geral 
(ZS C1'i1/ 40CS, (141)(JiS (h! (310(1'1V (10 	 (h) Dif ./ . 

..,, 
ein 4)104 	 ,• • 

,"' - 	CfrtiV and0 nas épocas devidas à eleição 	 p(111 ?-01fflvo 
1•4110r, OS 1V 008 OPOS Mandatos (404 odinlniNiradore,s' ftvenk i rpm "(;n7r.V ?„.'io 

nutanuiticanWnte prOrrOgndos pelo tempo necessário al(*-41ié se 
stievssão, nunca (ilém de 90 (noventa) dias, 

inelegíveis, além das pessoas impedidas por lei, os condenados Cl 
jent: 	vede (linda que temporariamente, O acesso (1 cargos públicos, Ou )01- 
(1'in:e tiliuzcritar. prevarieação„suborno, concussão, peculato ou contr 
ceorc;wia popular, cif pública ou a propriedade. 

(.'1-lei`.`L .1.0 V II - DA ADMINISTRAÇÃO 

áMARA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMUNI C 

Paula 1: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 Elder oeiro . 
mb /  copa .  

:ia 4-i" -A  Diretoria é o órgão superior na Inc rquia administrativa, sendo de 
c l ieténeiti privativa e exclusiva a r;spons li, . ide pela decisão sobre 

qbalquer assunto de ordem eco " #  of É i‘  ca ou social, de interesse da 

04 1 rei  ira"Sa'  nb3s 
Ctit;:92-;:i.'iV a ou de seus cooperados, j  
reeoin,,iidaçães da Assembleia Geral. , 

eietiR0 DA COPecilci 

 lei, deste E statuto e de 

Art. 4'.'.' - ..! Diretoria será composto por Quatros membros, todos .cooperados no 
ozo .`,- MIS direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um exercício 

4le rioi.. witts. sendo permitida a Reeleição dos seus componentes. 
,- )(°,•.g,-,i:0 único - Não podem fazer parte da Diretoria, 	além dos 
tiel,...-g,- ,•( is enumerados nos casos referidos no 'artigo 43 deste E statuto, os qu -

(ic ri-,:..giue E statuto, tais como experiência na área, participação em as.semble;as, 

il 
i-2iihaL ;xercido, se encontrarem em situação social em desacordo com o artigo ° e  

(-te.. .9..n; assumir os cargos da diretoria. 

-A  Diretoria escolherão entre si, no ato de sua posse ,um Diretor Geral 
m.c,-.wrcerão as funções Administrativa, cujos.  poderes e atribuições se 

: no Regimento Interno da Cooperativa; aprov do pela Assembleia 
Ger. f• 

Is) 1)/ I tiRE TORIA Unir GodaI ves Ctilve 

- - V os impedimentos por prazos inferiores a 90 (n ita) ,.,dias de uni du 
Diretoria indicará o substituto escolhido entr s seus membros; 
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14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA022  

o 
ot : a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnúmero de membros da Diretoria ficar reduzido a menos da 
n'tts ttientbra8 tiereffl Ser eanVoiyula .Assemblelo Geral para O 

(las vogas, 

Art. 47°- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/.1 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADiretoria rege-se peias New/irdes itoritiÃi. 
• 

re,art 	Ordinarialitente tMla Vez por mês e extraordinariamente • -,à'eblpre 
(pw 11.X'sí'iria, par eOnVOca(00 (10. PreSidente, da maioria do própria 1PirTfo?ria 
(..!? 	por solielt(.l" (lc) Conselho Fiscal; I)) delibera validatnentê 
i•neww,-0la 1111110 ria dOS seus membros, proibida a representação, ,e.ndo' 
dex•im",,, s tomadas pela maioria simples dos votos presentes, reservado 
Ptv.y1(1,w,•• o voto de desempate; 

ak a.,•ii»eta0es serão consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livr zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
pr ápr a 

OrM'at i; ; ',5 OSSi/KidOS 	fim dos trabalhos pelos membros da Diretoria presentes. 
Parágralà único - Perderá automaticamente o cargo ) membro da Dietoria que, 

1:;stificativa, faltar a três reHltiõeS ordinárias 	.ecutivas ou azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt i ovdet es 
r:a,•‘...m.. 	:MO. 	 CAMARAMICIPAL 5 'I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  - ! 	Jo- 	- ereira Santos Jeceir G 	&Nes eNve 	Elder 	e aula 

bre 	E 
MEMBRO DA COM P oeiro 	 COP'. 

Cabem a Diretoria, dentro dos imites da lei e deste Estatuto, as 
axibuições; 

(,t pi par à Assembleia Geral as políticas 
t.tivi&ides da Cooperativa. 	• 
wpvse,,itaiNto prograntas de trabalho e orçamento, além de sugerir as medidas a 
Y.Ta-1 

,C;l'etqli .  e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios 
t.c•tvss wias ao atendimento das operações eserviços; 

,!stit,iar previamente a rentabilidade das operações e serviços, bem como a sua 
r,:abiiidtrde; 

es,ta,'.4ecer Os normas para funcionamento da Cooperativa; 
e.':..')orar, juntamente com lideranças do quadro social, Regimento Interno 

..ípittização do quadro social; 

..•,y;,;»1;.•cer sançÕeS ou penalidades a serem aplicadas nos casos de violação 
z•ome.tidos contra disposições de lei, deste Estatuto, ou das regras de 

com a entidade que venham a ser estabelecidas; 
,/..threral• sobre a adesão, desligamento, eliminação e exclusão de cooperados 

:. ../icassães, bem como sobre a aplicação ou elevação dc multas; 
sobre ,a convocação da Assembleia Geral e estabelecer sua Ordem 

..,;:isid,rando as propostas dos cooperados no. termos dos parágrajbs I° e 
Aí o  \WA 

tIl\P's°  

19 

4  

e metas para orientação geral das 
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O .;,e,',
eleccr a e.virwura operacional da administração execittiva dos 

criando cargos e atribuindo Jimções„ bein como fixando normas para a - Mini:is:10 e demissão dos empregados; 
finx as normas disciplinares; 

(...s recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares; 
avalutr a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidtio,V ,:k ar 
enii ,,vodos que 

.manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa; 	• 
despesas de administração em orçamento anual que indique (.1101& . dos 

rechrii para a sua cobertura; 
I) 

col'trotar, quando se fizer necessário, um serviço independente de az.rdit.i?ria, 
oflIniut'clisposto no artigo 112, da L ei n° 5.769, de 16.12.1971;  • in:IN.vir banco ou bancos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ios quais serão feitos negócios e depósitos de 

fixando limite máximo que poderá ser mantido no caixa da 
t:oopc.-miva; 

k 'z .iabelecer as 1101'1710S de controle das operações e serviços, verificando 
inenminzente, no mínimo, o estado económico-financeiro da Cooperativa e o 

destrx.trimento das operações e serviços, através de balancetes e demonstrativos 
opecuicod; 

ec'wrivir, alienar ou onerar 
autork .,:çào da Assembleia Geral 

) em:1rib ,  obrigações, transigir, adquirir, 
ceder ,Ii.-ei(os e constituir mandatários; 	

• s.) P.a,. anualmente taxas destinadas a .cobrir depreciação zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
M/L SfW Sáiths zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr: Ile compõem o ativo permanente da Cooperativa; 

bens imóveis da sociedade, com expressa 

em móveis, 

MEMBRO DA COPEL 

ivisnzo e outras 
1h! sia perante seus,, 

re 

embro 
mais 

opias dos balancetes e 
demox,treui•vos, planos e projetos' e outros documentos sobre os quais tenhani que 
se 1:;•allanciar, sendo-lhes facultado, ainda anteriormente à reunião 
curre.,:,iondente, inquirir empregados ou cooperados, pesquisar documentos, afim 

as dúvidas eventualmente existentes. 

20 - 4 Diretoria solicitará, sempre que julgar conveniente, o 
i„ss,••; ,,,,•airiento de quaisquer funcionários graduados para auxiliá-lo no 

	

ts»,-(..,-.2imento dos assuntos a decidir, podendo determin 	que qualquer deles 
eprt..,:•d. previamente, projetos sobre questões especificas. 

. 	- As normas estabelecidos pela Diretoria serão 

.;( s. Regulamentos ou Instruções 
Interno da Cooperativa. 

alienar e onerar 

1) 	zenzr pelo cumprimento da legislação do Coo ser 
aplicáwis, bem como pelo atendimento da legislação 
cupi\ y,zaas, e fiscal. 	 CÂMARA NECIPit Unir G çalves eilva 	Eider Pr goelro . 

,., / ' - O Presidente providenciará para que os 
reecil:nt, com a antecedência mínima de 3 (três) dias 

de Paula 
COPE. 
membros da Diretoria 

tidas em forma de 
que, em seu ctnjmtb, constituirão o 

w1ot 
omiuk0 
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GWARAMUNI 
Elder 	no de Paula 

Oro/ ÇOpEL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ierr(10,Ç 

4o "Ws/dente 	 iHf? tH 	/1111(0.,..kzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,  opro Itim1100010 Inlovos, 

imderes e atribuieai.: 

G) t.1,1).,f.:C 	supen,isionor unias 

haiV,i!.  OS otos de execoolo dos deci,s0es ¡to lErelorfit; 

ass.,.,?v, juntamente coM 	
h)/ro(HPho dl! 	si #1 

,hequ,. ,•. c (temais documentos etntstittalvos de obrimayries; 

? 	C PreMür 	n,littiaes 	
Diretoria, bem vamo tsts tissoliblonm( 

10 	(àls (st,)elos; 	 J 

IP 	('. (w ,:ptar à Assembleia Gero/ Ordinário: 

• 

111 	
1 12,;:,*)r ,-o da Gestão; 	Jeceir 	Oves Zilve 

goeiro 
." 	GCriz I: 

II 
Ia 	3 De..,, .1:'.:nuliw dax Sobrax iwurodw ou das .Per 

..'onsell:o FisM;  

ereira Santos 

á RO DA COM 

reP' tf ••• •-?z, s" 
ativa e passivamente a C'oopersttiva,('(ti /SI!t g, /i.iiI dele; 

g) ;.c,..;r:-s,.31:-,r os cooperaaos conk) solidário com os linotietionenins eli-luodos por 

(:ooperativa, realizados ftw lintitwaes 	lei tieSfr P:.q(ititi( ); 

11/ 	h) 	z plano anual de atividades da Cooperativa: 
9. 

111 	 ,f xriodicatneatte O saldo de CO ¡Ni i; 

i) 	
juntamente com a AchninistraçÁlo Financeiro, u. ,1111(111(.,(IS 

9 4-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\  

	

. 	— Ao Vice-Presidente k....on.Jetc interessar.se verinatieni,:mente pci(  

re 	
watiall...:,  do zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApresidente, 	 seus 	 01101(11TX O 90 

dias; 

NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI \   
5:- _ Conwcte ao Diretor-Secretario, entre outras, definidas em Regimento 

e 52guintes atribuições: 
;4exiar os tmliallivs e orientar o lomat:ar das atas das rennii)es iíi 

E: , 	e da Assenibit-Jia Gerai, resimnsol,ili:ando.str pel(t gutirdo de livros, 

e arquiws pertinentes, Assinar juntamente et,on o presidente. . 

	

.;.rs: 	assim que fér solicitado e donais ( .4 .tinicistos e4Ii1iIIIIi1O, 	le 

redigir a t7orrespondência comercial, etn Ir (hm ctnitlivus, posici.s, e 

„1-.ri2aç3es aiiJninistrativas x,st  
,N.X11- 1,1  

21 
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Compete zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAao Diretor-.TesoureizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAro assinar juntaniente com o presidente 
UnMrl.W.: estabelecer normas de contabilidade, nos moldes 'traçados pela 

tend0 SOb Mia • i-ç.',spon.s.abiliclade os livros e documentos 
arrecado,  a  remita, *tilar os pagamentos autorizados pelo 

nte 	eWsincy com ele os cheques., procurações e demais documentos, 
ainda, tnensydruentc, a exatidão do saldo em caixa, • Os administidd res, 
mntratadas„ ,Puila serão pessoalmente responsáveis pelas Obriga 

q':c c 	irem em nome da Cooperativa, mas responderão solidariamenij," 
tvSultantes de desídia e omissão ou sè agiram com culpa, dolo oP-mA,I.e.. 

A .CGO12-CrOtir(t responderá pelos atos a que se refere este orago; 
kauly.:• ratificado ou deles logrado proveito. 

- Os que participarem de ato ou operação social em que se oculte à 
nonir,..i.à da sociedade. podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas 
ohr:g,,,,,óts em norne dela contraídas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

,z.  3" - O membro da Diretoria que, em qualquer momento referente a essa 
tiver intelvsse oposto ao da Cooperativa, não poderá participar das 

de5,.r.?e3es relacionadas com essa 'operação, cumprindo-lhe declarar seu 
nento. 

- Os componentes da Diretoria, do Conselho Fiscal ou outros, assim 
s liquidonws. equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas 

de responsabilidade criminal. 

- Sem pnjuizo da ação que possa caber a qualquer cooperado, a 

Coop:rotiras por seus dirigentes, ou representada por cooperados escolhid. em 
Assoa! leia Geral, terá direito de ação contra os acádmuinmiust; crad es para pra 	1Á 

Elder Cetest zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
SIMÓES 	Josan • ereira Santos 

Proeiro 
r.! •Pt??:.ist ib ilida*, 

MEM 
Jeseir Go alves :Alva • 	

RO OR COM. 

- Poderá A Diretoria criar comitês especia 	.ou não, para 	efs.  
estud,w, planejar e coordenar a solução de ques ões e peei:ficas, relativas ao 
funciamcnto da Cooperativa. 

41N1STRAÇÃO GERAL 

a dos negócios s ciais 
gundo a estrutura que for 
argà eletivo da Diretoria, 

e. ia peto presidente para ocupar o cargo de Diretor Geral da cooperará,  

01'5  

.4?'; 	r - As fitnçõ'w da Administração Geral Ex- 
.yer exercidas por técnicos contratados, 

es.......feida peio Presidente .ou algum ocupante de .20 
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rn zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
to • • 

\CF,-, 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• 

440i/ -

-71 

. 	YzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.) 
5. ) — Os 

negócios e atividades da Cooperativa serão fiscalizados L issidua (.? 

	

8#  	
mineei, somente por um Conselho Fiscal, constituk lo de 3 (tré,$) membras 

e 3 (rés,) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela . Assen; leia Geral, sendo permitida a reeleição dos seus componentes. 
11zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.) 

;; 1" - Não podem lazer parte do Conselho Fiscal, além dos ínele.giveis, 
entone. lcios no artigo 46 deste E statuto, 

PI 

.:"  - Os cooperados não podem exercer cumuhnivamen(e cargos ,  Dirá(  ri:, e Conselholiscal e se houver de É tica. 
0 

O 

O 

O 

o 

" - As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser con 	s ainda, 

	

.O 	 par cii...lquer de s i!zentbros, por solicita ão da Diretoria 	mbleia 

010 

	

IP 	Ger,il  	 CÂMARA HOW; E SiMd6 FILHO 

	

&ler Cd o de Pa 	 Jeceir 	çaInz Cava

•  

Jogar, 
ME M RO DA C artos 

Membro 	 goeiro 
3' - Na ausen 	o coordenador será escolhido um substituto, na ocasião, 

dirigir 	alhos. 

a 

\j'1B 

	

	
final 	trabalhos de cada reunião, por 3 (três) conselheiros presentes, 

C(.11Y1i..'t:i0 de ata, lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada ao 

ind:cc.tios pela Assembleia Geral. 

- As 	'erações serão tomadas por maioria simples de votos e 

.4,1. 5 - Ocorrendo três ou mais vagas, no Conselho Fiscal ou no Conselho de 
É neo. a Diretoria determinará a convocação da Assembleia Geral para eleger 
.s.-;i;stiutivos. Art. 58° - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização 

.;s operações, atividades e serviços da Cooperativa, exa? Mando livros 
ecwa., e documentos, cabendo-lhe entre outras, as seguintes atr itições: 

mensalmente, o saldo do numerário existente em c 	verificam 
	 se mesmo está dentro dos limites estabelecidos pela Di et r 

_ar se os extratos de contas bancárias conferem com 	sei-ti:tração da 
Co 	• . 

cx 1/ i 7Zar se o montante das despesas e inversões realizadas estão de 
::idade com os planos e decisões da Diretoria; ,k4Vil0 

%ATIVO 

Ar!. 	
— C) Conselho Fiscal retínem-se, ordinariamente, unta veZ por més c, 

evtrtiu. dinariamente. sempre que necessário, com a participação de 3 (três) 
dos SV US i: cmbros. 

;• 1 - E m sua primeira reunião, os conselheiros escolherão, entre si, 
..-ee..etário para a lavratura de atas e um coordenador, este incumbido de 

:r c dirigir as reuniões. 
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?AL 

62.'0 
ze as-  operações realizadas e ! serviços prestados correspondem em 

qualidade e valor às cOnveniências econômico-financeiras da 
ativa; 

.1.ficar-se .w a Diretoria vem reunindo-se regularmente e se existem 
vagos na sita composição: 

	

1.; 	..guw- se existem reclamações dos cooperados quanto aos 
prestados; 

se o recebimento dos créditos é• feito com regularidade-
4omi-i,  'missas ,s'ociais são atendidos com pontualidade; 
íí; ttve -iguar se há problemas com empregados; 

c'37 .rikar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a auieridades 

, trabalhistas ou administrativas quanto aos órgãos do Cooperativismo; 

	

j. 	',g73 .Lar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estão corretos, 

ric;; z amo se os inventários periódicos ou anuais são feitos com observância das 
r :gra oróprias; 

ninor os balanceies e outros demonstrativos mensais, o balanço e o 

anual do Conselho de Administração, emitindo parecer sobre estes para 

	

4; 	 Geral; 

Jia:- conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões dos seus 

rhat•-;as, denunciando a este, à Assembleia Geral e a OCEB, as irregularidades 

e convocar Assembleia Geral, se ocorrerem motivos graves e 
)•.. 

c-,:.vocar Assembleia Geral, quando houver motivos graves a Diretoria se 
convocá-las: 

n;e ..,,,duzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de eleição, 

mação e posse dos eleitos, fiscalizando também o c 

	

; 	Regimento nterno, Resoluções, ¡o: isões de Ass 
Jia 	 CÂMARA NUM ' DE e 	•! Josa Jeceir G çalves Cilve 

P goeiro 	 Sder 
- Para o desempenho de sur 

livros, contas e dominem 

,.;t1:!..ndente de autorização prévia d 

2' - Poderá o Conselho Fiscal ainda, com anuência da Diretoria e com 

Tão da Assembleia Geral, Contratar o necessário assessoramento 

especializado, correndo as despesas por conta da Coop -nativa. 

o de PauJi 
CM o Conselho Fiscal acesso a 

pregados, a cooperados e outros. 
ria. 

;mprimeirto do 
4 	era! e da 
`4944.0 (0'1 

' re Santos 

MEMBRO DA COPEL 

C 	..1,0 IX - DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

- A Cooperativa deverá, além de outros, ter os se Vinte  livro 
termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

cfkrq 
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• 

2. pres. liça de cooperado nTIS 	/,i,. Geral; 
3.. aia', .las. assembleias; 

(„tak da Diretoria; 

ia. lo Conselho Fiscal, 

Attunticados pelo autoridade Competente.' 
. lirr. fiscais; . 

2. 	contábeis.. 

Pa;', grafo único - 

zlevi:!amente numer 

lercir G 	eives Zilve 
P ,goeiro 

facultada a adoção de livr 
adas. 

di 
# Josan mira Santos 

MEMBRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA COM. 

OPEt 
lhas soltas, ou 1,10711:;. 

. 	, 

diou NUNIC 
Elder 

Me 

. Art. 60° - Na Ficha de Matricula os cooperados serão inscritos por 
ordem .Tonológica de adesão dele constando; 

t.:• o nome, idade, estado civil, nacionalidade, proll.s.st.70 e resldéncia dos 
coone,..:dos; 

0; a data de sua adesão, e quando for o caso, de seu desligamento, 
elimin.tção ou exclusão; 

z-: a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

:...;PITULO X - DO BALANÇO GERAL, DESPESAS, SOBRAS., PERDAS 
E EUV.'.)0S. 

Art. 	- A apuração dos resultados do exercido social e o levantamento do 

balan, geral serão realizados no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. 

A r. 	— Os resultados serão apurados segundo a natureza das operações ou 

serviçz..:, pelo confronto das respectivas receitas com ás despesas diretas e 

	

1 ° - As • 	 despesas administrativas serão rateadas nu proporção das 

opro.,-res, sendo os respectivos montantes computados nas.  apurações 
relvris neste artigo. 

	

- 	resultados positivos, apurados por setor de atividade, nos termos 

.rtigo, serão distribuídos da seguinte firma (no mínimo): 

47) IV' (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 

¡cinco por cento) ao Fundo de AssiStência Técnica, Educacional e Social 

got  



st% çç. 

gt 

3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA° -Além do. Fundo de Reserva e F4TES., a zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAsse m Nela zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApoderd 	otaroN findo: • -
inclusive rotativos, com recursos destinados a ,fins específicos, lixando 

Mo:la de formação, aplicação e liquidação, 

4 0  
 - Os resultados negativos serão rateados entre os zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi:Ociptfl'azit, 

propo,7ão das operações de cada um, realizadas com a Cooperativa, se o Indo 
de Re.,,,rva não for suficiente para cobri-los. 

- O Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exercício t; ot-mder 

(.10 ck. molvimento das a(ividades, revertendo em seu favor, além da taxa 	1 
ide:: »ir cento) das sobras: 

o 04' 

a) os :'réditos não reclamados pelos cooperados, decorridos 
5 (dr, .)) anos; 

b; os 	e doações sem destinação especial. 

Ar!. 	- O Fundo de Assistência Técnica, Educacional c Social - 	TES 
-se à prestação de serviços aos cooperados e seus familiarc.,s, assim como (2t.)5  

en,;..T 'mios da própria Cooperativa, podendo ser prestados mediante ‘,..onvaio 
tida. !es especializadas. 

c .ento.) dos 

elss • nbleia Gera ,  setuijIc ser 

FILHO Joji$4 	S&al:Itois 
de Paula 

UI» 

MEMBRO ft() DA-COPfc: 
PEL 
da pvrezunapmn nferidu puf 

entuajs de quu4pter natureza, 

quais os cooperados nào tenham 

1 	- Ficando sem utilização mais de 50% (cinquenta por 
?ir 1-5 01711a is deste fundo, durante dois anos consecutivos, sé-

re-is:.?., das planos de aplicação, devendo 

	

:da e fazer as recon idações ruc 	 
b , ec idas. Jeceir Gq4ÇaIves Zilva 

t'rLoero 

2° - Revertem em favor do l41.2 

.''arágrafo 20, do Artigo .62, as relu 

.sul/antes de operações ou atividades nas 

do intervençtio, 

. Net 
em 
ri 

bro / 
kr, 

.,'APITULO Xl - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO 

ri,65Q - 4 Cooperativa se dissolverá de pleno direito; 

:1 ...ndo assim deliberar, a Assembleia Geral, desde que os cooperados, 
0 número Min MO de 2/3 dos co.  operados presentes, com direito a voto, 

s. ji;p017110111 a assegurar a continukkide da Cooperativa,. 

alteração de sua forma jurídica; 

o,:; • ri.->dução do número de cooperados a menos de vinte ou o nqntal social 

se até a Assembleia Geral subsequente, realizada em í)razo superior a (5 
2e.St..., esses quantit ivos não forem restabelecidos; Eri

A43
nldo iblor 

.___Vb/BA 41127  

Scanned by CamScanner 



27 

Scanned by CamScanner 

.a.Yridacks por mais de 120 (C ente e vinte). dias, 

di'.M)•124zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,13.0.1?)r dclibcrada:pela 

• 

Assembleia Ge , esta 170171Carã 

ocez-ler à 
T.,7 'Conselho PiscalVe 3 ( -ès) membro 

.1 	 :et r.ir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG çalves Cilve 	CkzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4AR4  COPAL 
I'#4goero 	 Net teiestin 

..::'''' 	Gcrai., nos limilt" 
4›..sthwir os liqlíiiiantes e' -o 

o 	nte deve proceder à liquidação de conformidade 
.legis?a0O ,cooperativista 

ti1/4
.ancioa dissaiwjo da Cooperativa não for promovida voluntariamente, 

ZteW 	 11"Àrt,'S 7.70 Art. 65, essa medida poderá ser tomada judicialmente a 
pedf,Jà. 	cooperado. 

c,..tPing. o MI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

- 
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios 
vos dispositivos legais, e Pelo Presidente da Cooperativa 

Apras a Le&zzra frita de artigo a artigo do Estatuto, foi aprovado por 
A.'ssembleia Geral realizada no dia 02 de Fevereiro de 2014, 

nada gzais itzn.,
endo trt2rar encerra-se os trabalhos, lavrei a presente cztá, que será as-sizada e7,7,r; 03 zrés ) vias de igual teor por todos os cooperados 

p-reseiCe.s; pdo .eresideme, 
pelo Vice Presidente, pela Diretora Secretaria, pelo .Dfretar Te..

'wurefro.„ .pelos Conselheiros e Suplentes, como prova da vontade livre 
de cada t7A72., o .destzuwo 

social da Cooperativa de Trabalho Desenvolvimento Saci& e Serviços, de Constituição. Lei ,: 12.690 19/7/2012 
Efir. 

; 027 

/77 '17 

osa 	ere ira Santos 
aula 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMEMBRO DA COPEL 

is atribuições, podes  • em 
bros do Conselho Fisç.  



Si 1-  ) • AL D 
Diretor Tesou eira/ CPF. 803164925-15 

J( 
Pl 

• 1 
sid nte / CPF.. 6 2555195-15 

A DO 'Tis 
britu  

G1 	11V--  711'(/  ITO:Di 
Vice-presidente/ CPF 86125a9+2507 

  

S • AN' „ r iffiiV zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(I C4 	 ROS 
Diretora Seeretaria/CPF19247109515 

Ál - 
/1  wil.P4M1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA111,,s. Arr 

~mineiro Fiscal 
CPF. 960314765-68 Conselheiro Fiscal/ CPF. 074.484.735-49 

C
OOPERATIVA DE TRAARALHO DESENVOLVIMENTO AMBIEN SOCIAL E SERVIÇOS 

&mio António de JetitY, 02 dt- FÉ?vPreíro de 2014 

LCE R El J 1) S 
CONSELHEIRA (A) FISCAL 
CPF:02141412501 

.11&A.0 Z /CG E.S1) 
4 t,o. SUPLENTE CONSELHO 

Josane feira Sarai' 93006632591 
MEMBRO DA COM 

• 

cikita'rui MUNI CI PAL 

A,âàfrviÉALW-9 
SUPLENTE CONSELHO CPF 46540180.500 

SUPLENTE CONSELHO A) 
CPF 32961928591 

A RAMOS 

CERTífiC0 O untam °  Ué 16104/21015 SOB 244CO541213 1 
'1"""Protornto: 14I 16W2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. DE 07/ 12/ 2014 

1. 

,Pe‘ir Go ivc5 zilve 
Pre eiro trier/r.'.V7/412/tr•   tootetrrikt r:orm. ff 

.eztopt fivrr is. bt  T7.4kAL•9 

1,717 

( 	• 

LIRIVALDO FLORÉNCIMI,AAANTOS JUNI 
ADVOGADO tfl" Ogl" tElder 	Paula 	 0411/11A 41127 

9 	JUNTA COMERCI AL DO ESTADO OA BAHI A •  

;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1é-CY 	 • • • • • : n• . 

S' 54 Skki  GIMiel-Gt \7 
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NIRE(sede) 

29400041213 

CNPJ 

22.307.578/0001-28 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
16/04/2015 

 

   

Endereco: 

AV BEIRA MAR, 30, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA - CEP: 44574295 

Não xxxx 

Jos.1 e • eretra Santos 

MEMBRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA COPEL 

Jeteir G nçalves Clive 
Pt .goeiro 

Término dó mandato 
XX/XX/XXXX 

Cond./Administrador 
DIRETOR 

DIRETORIA/TÉRMINO Dt MANDA 0/ 

XXIXX/XXXX 	 DIRETOR 

XX/XXIXXXX 	 DIRETOR 

	j 	 

página: 1/2 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

L4d 

JUCEB 

EMPRESA  
Nome Empresarial COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 
Natureza Jurídica: COOPERATIVA  

OBJETO SOCIAL  
3811-4/00 COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 7732/2-01 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 
SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 7739/0-03 ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO 
TEMPORÁRIOS, EXCETO ANDAIMES: 7020/4-00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO 
CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIFICA; 8011-1/01 ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PRIVADA; 8130-3/00 ATIVIDADE DE 
PAISAGÍSTICAS; 3812-2/00 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS; 4120-4/00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS: 8122-2/00 - 
IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; 7711-0/00 LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4329-1/04 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E 
AEROPORTOS; 4313-4/00 OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4213.8/00 OBRAS:DE URBANIZAÇÃO é, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 
5229-0/99 ATIVIDADES AUXILIAR DOS TRANSPORTES TERRESTRES; 8219-9/99 PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO; 4924/8-00 TRANSPORTE ESCOLAR; 8111-7/00 SERVIÇOS COMBINADOS PARA 
APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS; 7112-0/00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4330-4/04 SERVIÇOS DE 
PINTURA DE EDIFÍCIOS 8599-6/04 TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTOIPROFISSIONAL E GERENCIAL. 4321-5/00 - 
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 0161-0/03 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA 4322-3/01 
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS 4330-4/99 - OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 8121-4/00 - 
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS  

PRAZO DE DURACÃO  
CAPITAL SOCIAL 

PORTE 
R$ 100,000.00 

CEM MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 100,000.00 

CEM MIL REAIS 

Nome/CPF 

PAULO REIS DOS SANTOS 

678.302.775-91 

EVERALDO PEREIRA DA SILVA 
779.033.665-72 

XXIXX/XXXX 	 DIRETOR 

SANDOVAL DOS SANTOS 
803.164.925-15 

197081924 

111111111111 111111111111111111111 

CONTROLE: 83.204.859.050.38 CPF SOLICITANTE: 372.249.485-00 NIRE: 29400041213 Emitid : 14/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  

CAIO SANTOS DOS SANTOS 
863.093.655-09 



TIANA REGILA M G DE ARAUJO 

Jesair G abres :Ave 
-. 	Pregoeiro 

CÂMARA MUNI 
Elder Ce 

ereira Santos 
ME 	RO DA COM. 

197081924 

11111111111111111111111111111111111 

CONTROLE: 83.204.859.050.38 CPF SOLICITANTE: 372.249.485-00 NIRE: 29400041213 Emitida: 14/03/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.bdregin.ba/telavalidadocs.aspx  

t‘d 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BANIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL lio ESTADO DA BAHIA 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informações abaixo constam dos document 
. 	___-. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA• • ,...........• • • • • •  ••••••••••.,••••VAI W W{..• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvgudm ed ild UdI d Cle sua expea 

EMPRE_SA  
Nome Empresarial 	COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 
Natureza Jurídica: 	COOPERATIVA  

NIRE(sede) 

29400041213 

CNPJ 

22.307.578/0001-28 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
16/04/2015 

Inicio da atividade 

16/04/2015 
Endereco: 

AV BEIRA MAR, 30, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, SANTO ANTÔNIO DE JESUS, BA - CEP: 44574295 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO  SITUAÇÃO STATUS Data 	 Número 
06/06/2017 	 97669266  REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	007 -ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
Evento: 	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 

Observação 

SALVADOR - BA, 14 de Março de 2019 



Resultados da Consulta Eletrônica: 

Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

OVOU NUNICIP IÇO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe V4; 

ElderCelesti O P goeiro 

444,4é 441% 
Josa Pereira Santo 

MEMBRO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADA COM 

jegair G 

	PEL 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, dique AQUI. 

TRI UNAL DE CONTAS DA UNIÃO 

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos Mspectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de'cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 

Consulta realizada em: 28/06/2019 1523:04 

Informações da Pessoa Jurídica: 

Razão Social: COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO 
AMBIENTAL SOCIAL E SER VICOS 
CNPJ: 22.307.578/0001-28 
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DECLARAÇÃO I NEXI STÊNCI A DE FATO SUPERVENI ENTE E I MPEDI TI VO DA HABI LI TAÇÃO 

Tomada de Preços n2  06/ 2019 

A empresa COPEL-COOPERATI VA DE TRABALHO DESENVOLVI MENTO AMBI ENTAL SOCI AL E SERVI ÇOS CNPJ: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

22.307.578/0001-28., com sede AV BEI RA MAR 30 BAI RRO NOSSA SENHORA DAS GRACAS- SANTO ANTONI O DE 

JESUS -BA, DECLARA, sob as penas da lei, que, até a presente data, inexisterri, fatos impeditivos para sua habilitação 

no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Por ser verdade firma a presente. 

Santo Antônio de Jesus-Ba, 25 de Julho de 2019 

i2-2.307.57810001- ° 

COPFICOOKRATIVADETRABANOESENNOVENTO  

A 	IENTAL SOCIAL E SERVICOS 

.BEIRA NIONOSSA SEMORA DAS GRAXAS 

 	CEP: 	44.574 - 295 

OANTONIO 

CNPJ: 22.307.578/ 0001-28 	

DE JESUS -BA_ 
COPEL-COOPERATIVA DE TRABA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTSOCI AL 

E 
SERVIÇOS  

Jeteir Gon 
Pre9 

ves Zilve 	CÂMARA MUNI 
eiro 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAale 	e Pauta 

ro COPEL 

1 

41 «ti 
Jo •P e • ereira Santos 

MEMBRO DA COM. 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SE\RVIÇOS . CNPJ 22.307.578/0001-28, 

ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR NQ 30 NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295. SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 

EMAIL copelsajnotmail.com zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	( 75 ) 88059770 	 Página 9 



eirPO~  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 MOO 	 AiYil hl Zn!' L . $QI ÕL L#  RUI  Çecf 

Câmara Municipal de Vereadores de Simões Filho 

DECLARAÇÃO DE TRATAMENTO DI FERENCI ADO E PLENO CONHECI MENTO E ATENDI MENTO AS EXI GÊNCI AS DE 
HABI LI TAÇÃO ou COOPERATI VA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALEI  11.488/07 

Pregão Presencial n2  06/ 2019 

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso 

VI I  do artigo 49  da Lei Federal n° 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o 

cumprimento das obrigações objeto da licitação, e ainda: Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de 

que cogita a Lei Complementar n°. 123/06, declaramos: ( ) Que não possuímos a .condição de microempresa, nem a 

de empresa de pequeno porte. ( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na 
/  

condição de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta § 42 do art . 32 da Lei 

Complementar n° 123/06. No que concerne ao conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, 

declaramos: ( ) para os efeitos do Inciso VI I  do Art. 49  da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação, cientes, das sanções factíveis de serem aplicadas a teor do art. 72 do mesmo diploma. ( ) 
para os efeitos dó-§ 19  do .art. 43 'da Lei complementar n° 123/06, haver restrição na comprovação da nossa 

regularidadutizcg zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtugja, regularização proced?r.gDo no ,pra,zo de , 2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 úteis ,..cujo, termo inicial 

correspondera ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração Pública , cientes de que anão-regularização da documentação , no prazo previsto implicará 

decadência do direito à contratação , sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a 

definida no art. 81. 

Santo Antônio de Jesus, 25 de Julho de 2019 

iM\  
Josan • ereira Santos 

MEMBRO DA COM. 

i--22.307.57810001 
COR 	COOPERATIVA DEIRABALHO DESMOVIMENTO 

AMB 	TAL SOCIAL E SERVICOS 

1A4R CD NOSSA SENHORA DAS GRARCAS BEI 

DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 50 

EP: 44.574 -  295 

8~NTONIO DE JSUS - 
COPEL-COOPERATIVA DE TRABALH 

ode Paula 

COM 

Jeteir Gon zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAvzs Silve 
Pre eiro 

cktARA mem 
Elder 

CNPJ: 22.307.578/ 0001-28 

COPEL-COOPERATIVA 

ENDEREÇO AVENIDA B 

EMAIL copelsgjOhotmail.com  

O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS . CNPJ 22.307.578/0001-28, 
N9  30 NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295. SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
( 75 ) 88059770 	 Página 8 
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COPEL-COOPERATI VA DE TRABALHO DESENVOLVI MENTO AMBI ENTAL SOCI AL E SERVI ÇOS 

CNPJ N2  22.307.578/ 0001-28 

À zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	

2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2.307.57810001 - 2 
COPELCOOPERATIVADVRON DESEINOVIMENTO DECLARAÇÃO UNI FI CADA 

CAMARA MUNICIPAL SIMOES FILHO -BA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	

AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

CWAS 
AV. BERAWIR COROO SENHORA DAS  

•• CEP: 44.574 - 295 

S°  A DE COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL 	E SERVIÇOS, DDEECiLAESRUAS, sob 
penas da lei, que tern-pleno conhecimento das.exigêntias de habilitação e que atende todas as exigências contidas 
no edital;  

DECLARA sob as penas da lei, que todas as informações documentais e técnicas fornecidas são verdadeiras; 

DECLARA sob as' penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, definido no edital de licitação, 
conforme exigência do inciso VI I  clO art. 49  da Lei n2  10.520, de 17 de julho de 2002; 

DECLARA, sob sob penas da lei, que cumpre os requisitos legais para a qualificação como Microempresa (ME) ou 

Empresa de pequeno porte (EPP), estabelecido na lei complementar ri2123, de 14/12/2006, em especial quanto ao 
art. 32, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa lei complementar e no decreto n26.204, 
de 05/09/2007. Ou Cooperativa, Lei 11.488/ 07 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 42  do art. 32  da lei 
complementar 0123, de 14/12/2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou 

restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do 
certame. 

DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data inexiste fato impeditivo para sua habilitação no presente 

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declara ocorrências posteriores; 

DECLARA sob as penas da lei, que entre os dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos e d mais profissionais 
NÃO, figuram no quadro de Servidores da CAMARA MUNI CI PAL DE SI MOES FI LHO -Bahia, sob 	lquer regime de 
contratação. 

DECLARA, para os devidos fins, que NÃO está impedida de licitar ou contratar com a Administ 	oPública direta 
ou indireta da União, Estados, do Distrito Federal e ou neste município abrangendo 

to priv do sob controle do poder público e as fundações 

COPEL-COOPERATIVA D TRABALHO 1 ESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SE 	. CNPJ 22.307.578/0001-28, 
ENDEREÇO AVENIDA B 
EMAIL 	

O NOSSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CEP 	4-295. SANTO ANION48-DETÉSUS-BA 
) 88059770 	 Página 1 

inclusive as entidades com persona 

or eles instituídas ou mantidas 

Unir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	abres Silve amARA mon 
nl3ragOelro 	 Eld 

de jurídica de di 

	

stá d 	Atm .s 	fail, cias do presente edital;  

F1U
A 	Wit t 

.os 	ereira Santos 

	

de Paula 	egaR0 DA COP. 



0114^ 1HEc 3iZi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	HTe. iNWI LI MU grei . li:hÇ I VO 	Frifl Gni$ 
E 

que zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	a 

ENTAL SOCI AL E SERVI ÇOS 

DECLARA, total aceitação das condições estabelecidas neste edital e seus anexos, estando de pleno acordo com 

todas as cláusulas, ressalvadas as hipóteses de impugnação; 

DECLARA ainda, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal n« 8.666, de 21 de junho de 1993, 
acrescido pela Lei n2  9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.Ressalva: emprega menor, a partir de 14 

anos, na condição de aprendiz, e que não possui em seu quadro de pessoal servidores públicos exercendo funções 

técnicas, comercial, de gerencia, administração ou tomada de decisões (inciso I I I , do art. 92  da lei 8.666/93). 

DECLARA que a validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data da apresentação; 

DECLARA sob as penas da lei, que assumimos total responàabilidade perante órgão fiscalizadores, inclusive por 

eventuais autuações ou multas incidentes sobre as atividades e serviços objeto deste, isentando o município de 
quaisquer ônus. 

DECLARA, sob as ..penas da Lei, qué executaremos o contrato de acordo com as diretrizes e normas técnicas 
adotadas pela CAMARA MUNI CI PAL DE VEREADORES- Bahia. 

DECLARA, que bbedeceremos àà normas expedidas pela CAMARA MUNI CI PAL SI MOES FI LHO / Bahia. 
, 

O representantexla empresa declaro ter tomado conhecimento de todas as condições referente à prestação dos 
serviços objeto do referido , edital, e- assim sendo, me comprometo a prestá-lo fielmente pelo conforme valores 

propostos atirria"ê especificado na Planilha Orçamentária, cumprindo todas as normas regulamentares para a sua 
prestação. Declaramos ainda que já estão incluídos nos preços ofertados nesta Planilha Orçamentária todas as 

despesas com impostos, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou 

espécie, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, salários, alimentação, transporte, aluguéis, e quaisquer 

outros encargos necessários à perfeita execução do objeto dèsta licitação. 

DECLARA, que dispõe de mão-de-obra adequada e disponível para execução dos serviços objeto desta licitação. 

Por fim declaramos expressamente que executaremos o objeto contratual em perfeita consonância com 
descrições indicadas neste edital. 

Declaro para todos os fins que recebemos todos os documentos e que tomamos conhecimento de todas as 
informações relativas ao PREGAO PRESENCI AL n. 2  06 /  2019. 

Declaro atender, na execução do objeto deste certame, os pressupostos dos Arti os 136 e seguintes do Código de 
Trânsito Brasileiro. 

Declaro para 	os 	devidos fins 	e 	sob 	penas da 
empresa: COPEL- COOPERATI VA DE TRABALHO DESENVOLVI MENTO A 

, não está cumprindo pena de INIDONEIDADE PARA LICITAR E CON 

relação a qualquer de suas esferas Federal, ta 	I , Municipal e 

da Lei n28.666/93.Ld.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA04ARANNICI 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAim; 
J 

	

oeceir Gonçalv 	uve 	Elder • 4. , • ,e 'aula 

	

Pregoe! 	
o COPE!. 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DE VOLVI 

ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR N2  30 N 
EMAIL copelsaiPhonnail com 	( 75 ) 88059770 

'ATAR Cs M A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", em e 
conforme determina o Art. 97, 

.) •  'ereira S. 'tos 
MEMBRO DA 

ENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS . 	PI  22.307.578/0001-28, 
ENHORA DAS GRAÇAS, CEP 44574-295. SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
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"1~ -~   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	14 I nt 3.0.11anatertsi zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAe., #  1,4 I de L 1 I RV1Ç .nerf 

Declaramos ainda ter pleno conhecimento e aceitação dos termos do edital e de conhecimento das condições do 

local de execução. 

Declaro para zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	os 	devidos fins 	e 	sob 	penas da 	Lei 	que 	a 

empresa: COPEL-COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVIÇOS, 

com sede na 

rua AVENIDA BEIRA MAR ri2  30 BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS/  SANTO ANTONIO DE JESUS — BA, assume 

sob penalidades cabíveis o presente termo de compromisso para prestar o serviço objeto do PREGA° PRESENCIAL 

N°  06 /2019 

Santo Antônio de Jesus, 25 de Julho de 2019. 

.."".• ctn 

COPEL-COOPERATIVA DE TRABL DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SiIAL E SERVIÇOS 

a. 07.57810001 -2b.  

-,\“0.COOPERAINNOMWODESE*
0\111k010  

MBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

t,
1 BEIRMIARMOSSASENHORADAS GRARCNS 

CEP: 44.574  - 295 

SANTO 041.01\110 DE JESUS -BA— . 

C PJ: 22.307.578/0001-28 

P ,4  

Jolls .1 '1!)9,110:ta‘ Mitos 
MEMBRO 04 COM 

COPEL-COOPERATIVA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADE  TRABAL H P E SE NV OL  V IME NTO AMBIE NTAL  SOCIAL  E  SE RV IÇOS . CNPJ 22.307.578/0001-28, 
ENDEREÇO AVENIDA BEIRA MAR NQ 30 NOSSSA SENHORA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADAS GRAÇAS, CE P 44574-295, SANTO ANTONIO DE JESUS-BA 
EMAIL copelsajPhotmailcom 	( 75 ) 880597 	 Página 3 



CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

38.11-4-00 -Coleta de resíduos não-perigosos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
80.11-1-01 -Atividades de vigilância e segurança privada 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portas e/ 
aeroportos 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados 
anteriormente 
01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
71.12-0-00 Serviços de engenharia _ 	— 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

22.307.578/0001-28 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

16/04/2015 

   

NOME EMPRESARIAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

TITULO DO ZSTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

COPEL 
PORTE 

DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

214-3 - Cooperativa  

  

COMPLEMENTO LOGRADOURO 

AV BEIRA MAR 
NÚMERO 

30 

     

MUNICIPIO 

SANTO ANTONIO DE JESUS 
UF 

BA 

    

BAIRRO/DISTRITO 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS r44P.574-295 

  

   

     

 

TELEFONE 

(75) 8805-9770 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*...* 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

16/04/2015 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

   

   

Utak Go Ivzr, Clive 
Pre oeiro 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro d 2018. 

Emitido no dia 25/07/2019 às 08:48:53 (data e hora de Brasília). 

31N4 • 
Josa n e re ira Santos 

MEMBRO DA COM 

CÂMARA MUNICIP 
Elder 

Me 

CD, 

Página: 1/2 

k110 



L S±TUAÇA0 ESPECIAL 
**.***** . 

DATA DA S;•'UAÇÁO ESPECIAL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.*.*.r.** 

Jeeeir Go 	Ivzo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzilve 
Pr oeiro 

CÂMARA MUNIC1P 
Elder •o de Paula 

COPE 

Josa Pereira Santos 
MEMBRO DA COPEL 

  

/AL i). 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL --d? zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-320 
-4: 

  

 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

  

DATA DE ABERtURA..n., 

16/04/2015 
NUMERO DEINSCRIÇÃO 

22.307.574/6001-28 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

   

   

NOME EMPRESARIAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.30-4-J4 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
77.39-0-03 -Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

214-3 • Cooperativa 

  

COMPLEMENTO LOGRADOURO 

AV BEIRA MAR 
NÚMERO 

30 

  

CEP 
44.Y4-Í5 „ 

BAIRRO/DISTRITO 

NOSSA SENHORA DAS GRACAS 
muNiclmo 
SANTO ANTONIO DE JESUS 

UF 

BA 

  

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(75) 8805-9770 

• . 	• 	.• 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
.1r* 

    

    

      

      

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

  

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 	\\ 

16/04/2015 

 

   

    

    

      

MOTIVO'  DE SITUAÇÃO CADASTRAL r  

    

    

    

Aprovado pbla Instrução Normativa RFB n°1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido nb dia 25/07/2019 às 08:48:53 (data e hora de Brasília). Página: 2/2 



Consulta Quadro de Sócios e AdministraGwes - QSA 

CNPJ: 	 22.307.578/0001-28 
:COOPERATIVA DE TRABALHO DESENVOLVIMENTO 

NOME EMPRESARIAL: 
AMBIENTAL SOCIAL E SERVICOS 

CAPITAL SOCIAL: 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN$ 100.000,00 (Cem ¡Tal reais) 

O Quadro de Sécios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte: . 	10 

2,  

Nome/Ncime Empresarial: 	SAN DOVAL DOS SANTOS 

Qualifica0o: 	 16-Presidente 

Nome/Nárne Empresarial: 	PAULO REIS DOS SANTOS 

Qualificação: 	 10-Direi& 

Nome/Norne Empresarial: 	CAIO SANTOS DOS SANTOS 

Qualificação: 	 10-Diretor 

Nome/Nome Empresarial: 	EVERALDO PEREIRA DA SILVA 

Qualificação: 	 10-Diretor 

_ 

ins'o/mações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no dia 25/07/2019 às 08:42 (data e hora de Brasília). 

e Paula 

/ COPE 

Jair G 	aivr.r. eilve 	CÂMARA MUN1C 
P goeiro 	 Eder  

Pereira Santos 

MEMBRO DA COM. 



ARACI-BA , 25 DE JULHO DE 2019 

ALY LOCA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA	 I CULOS LTDA 
CNPJ: 05.816.750/0001-50 

LEONARDO BARRETO DE PI NHO 
Sócio Administrador 

CNH 03539661901 — CPF 675.292.325-68 

Juseir O çaI ves Silve 
goelro 

41 
Josanet erelra Santos 

a} 
MEMBRO DA COM 

 

TRANSPORTE E SERVIÇOS 

CÂMARA MUNI CI PAL DE SI MÕES FI LHO 
MODALIDADE — PREGÃO PRESENCIAL No 006/2019. PROCESSO ADMINISTRATIVO N, 

115/2019. - 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos tipo 
passeio, sem motorista e sem combustível para atendimento dos setores 
administrativos e dos Vereadores em atividades institucionais e 1 (um) ônibus com 
motorista e com combustível para a Câmara Municipal de Simões Filho 

CREDENCI AMENTO 

CNPJ: 05.816.750/ 0001-50 
(75)  99139-1390 -  RUA MARI A AVELI NA DE OLI VEI RA, 91 

CENTRO - ARACI  -  BA 
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- 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	
te 	— zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, Í 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

05.816.750/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 	 N.m 

05/08/2003 

NOME EMPRESARIAL 

ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

TITULO 00 ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

ALY TRANSPORTE E EVENTOS 
PORTE 

ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

01.61-0-99 -Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, excet 	bras 
irrigação 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30.4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas 
77.31-4-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.32-2-02 -Aluguel de andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, 
operador 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 -Atividades paisagísticas 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
90.01-9-02 - Produção musical 
90.01-9-05 -Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares 

de 

sem 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R MARIA AVELINA DE OLIVEIRA 
NÚMERO 

91 
COMPLEMENTO 

CEP 

48.760-000 
BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 

ARACI 
UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ALYTRANSPORTES@YAHOO.COM  
TELEFONE 

(75) 9230-6663 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*fe*** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRA../ 

03/11/2005  

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Eu, ido n dia 24/07/2019 às 23:17:4 	e hora de Brasília 
i!À , • 4i-14 

Jos'i  e • ereira Santos 

MBRO DA COM. 

Jastek G çaiVeS Silva 
?oeiro 

oba MUNICIP 

Etder 	s Paula 

COPEL 

pjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/2 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  

„.... 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 	zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA410 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA j 
O 

NUMERO DE INSCRIÇAO 

05.816.750/0001-50 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

05/08/2003 

NOME EMPRESARIAL 

ALY LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

90.01-9-06 -Atividades de sonorização e de iluminação 
90.01-9-99 - Artes cénicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R MARIA AVEL1NA DE OLIVEIRA 
NÚMERO 

91 
COMPLEMENTO 

CEP 

48.760-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

ARACI 
UI 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 

ALYTRANSPORTES@YAHOO.COM  
TELEFONE 

(75) 9230-6663 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
thWrikir 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

-ff 

, 

:t '5. 
Jou' Pereira Santos 

MEMBRO DA COPIL 
Utak G 

Pr 

MRAMUNICIP alvos Silve 

ernbro 
de Paula 

COM 
Ekler oeiro 

24/07/2019 
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