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PROCURACÃO

OLEORGANTE: COOPERATM DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGTCOS -
COOPERTRAGE, sociedade cooperativa de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o ne 18.867.38910001.-32, com sede na Rua Felix Durdyn, n. a LM, Bairro São Luiz,
em união da Vitória (PR), representado neste ato pelo seu Presidente, senhor Valdir Alves
cordeiro, portador do RG na 9.832.686-3lPR, residente e domiciliado em união da vitória
(PR);

o
Ã

OUTORGADOS: IZABELLE MARIA DOS SANTOS, brasileira, em União
Engenheira Ambiental, inscrito na CREA/ PR sob na 163969/D, residente
Expedicionário Rafael Nedochetko, n.e 373, Área Industrial, porto União (SC).

Estável,
na Rua

PODERES: Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, a outoÍgante
nomeia e constitui seu bastante procurador, o outorgado, para o Íim especial de promover a
participação da outorgante em licitações públicas, concordar com todos os seus termos,
assistir a abertura de propostag fazer impugnações, reclamaçõet protestos e recursos, fazer
novas propostas, prestaÍ caução, levantáJat receber as importâncias caucionadas ou
depositadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao cumprimento do
presente mandato, substabelecer com ou sem reserva de poderes, retirar editais, apresentar
documentação e proPostas, participar de sessões públicas de habilitação e iulgamento, assinar
as respectivas atas, assinar propostat contratos, aditivog registrar ocorrências, formular e
renunciar direito de recursos e contrarrazões, bem como assinar todos e quaisquer
documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato.

União da Vitória 12 de Agosto de 2021
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