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PROCURACÃO

OUTORGANTE: COOPERÂTM DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS -

COOPERTRAGE, sociedade cooperativa de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no

CNPI sob o ne 18.867.389/0001-32, com sede na Rua Felix Durdyn, n. a 144, BaiÍÍo São Lt!i",
em União da Vitória (PR), representado neste ato pelo seu Pre;idente, Senhor Valdir Alves
Cordeiro, portador do RC no 9.832.68ó-3/?R, residente e domiciliado em União da Vitória
(PR);

S c

OUTORGADOS: IZABELLE MARIÀ DOS SANTOS. brasileira, em União
Engenheira Ambiental, inscrito na CREA/ PR sob no 1á3969/D, residente
Expedicionário RaÍael Nedochetko, n.o 373, Área Industrial, Porto União (SC).

Estável,

na Rua

PODERES: Por e'ste instrumento paÍticular e na melhor forma de direito, a outorgante
nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o fim especial de promover a

participação da outoÍgante em licitações públicas, concordar com todoe os seus termos,

assistir a abertura de propostas, fazer impugtações, reclamaçôes, protestos e recuÍsos, fazeÍ
novas propostas, prestar caução, levantá-lat receber as importâncias caucionadas ou
depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necesúrios ao cumprimento do
presente mandato, substabelecer com ou sem reserva de podeÍes, retirar editais, aPtesentar

documentação e propostas, participar de sessões públicas de habilitação e iulSamento, assinar

as respectivas atat assinar propostas, contraKxi, aditivos. registrar ocorrências, formular e

renunciar direito de recurgos e contÍarrazôe§, bem como assinar todos e quaisquer

documentos indispenúveis ao bom e Íiel cumprimento do presente mandato.

União da Vitória 12 de Agosto de 2021
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