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No cooperativísmo seráo evitâdas relaçÓes e atividades quê importem

pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e autoridade entre

os cooperados, para que se possa obter uma verdadeira relação de cooperação

Sempre deverão prevalecer os princípios estabelecidos no Estatuto da

COOPERTRAGE, nas demais normas prevista§ para o cooperativismo e na lei

civil, bem como a autonomia na prestação e a gestão democrática'

Ao COOPERADO, no desenvolvimento de suas atividades na cooperativa, será

garantido o direito de defesa e decisão iustificada, quando do cometimento das

pênalidades previstas no Estattrto Social e Regimento lnterno'

oEstatutoSocialeoRegimenlolnternodaCooPERTRAGEdeveráoser
respeitados pelos cooperados. para que tenhamos estes e outros impoÍtantes

valores vinculados ao verdadeiro cooperativismo'

CAP|TULO I
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Arl 1o - A coopERATtvA DE TRABALHo oos AGENTES ECoLÓGlcos DE/W

uNlÃo DA VITÓR|A - CooPERTRAGE rege-se pelo presente Estatuto, pelas

disposiçoes legais em vigor e demais normas' tendo:
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a) Sede, administração e foro na Avenida Paula Freitas, s/n, Bairro

São Sebastião, Distrito de São Cristovão, Município e Comarca

de União da Vitória, Paraná;

b) Area de aÇâo e abrangência será em todo o tenitóÍio nacional;

c) O prazo de duração é indeterminado e o ano social coincide com

o ano civil.

AÍt. r . A cooperativa objetiva a deÍesa econômico-social de seus associados,

por meio da ajuda mútua, proporcionando-lhes condições para o exeÍcício de

coleta seletiva de resíduos recicláveis, sepâração e venda de matéria prima de

materiais recicláveis, reaproveitamento' reutilizaçáo e reciclagem dê mâtérias

pnmas.

Art. 3o - A Cooperativa que reunirá somentê trabalhador(as) na área de coleta e

separação de materiais reciclávets, terá por objetivos também o desenvolvimento iQ

da produção de bens e serviços, desenvolvendo as seguintes atividades: d/+
v.L

a) Representar seus cooperados ê assinar contratos para execução

dos negôcios pertinentes ao seu ramo de atividade'

b) Coordenar e incentivar a produção de bens e serviços nas áreas

pertencentes aos cooperados ou em área§ prÓprias'

CONFERE CÜM A CPiGINAI
conforme COn{S ari. 32
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c) Prestar sêrviços de coleta, seleção, triagem, snfardamento, venda

e expedrção dos mâtêriais recicláveis, reaprovêitáveis ou

reutilizáveis contidos nos resíduos sólidos uóanos do Município

de União da Vitória.

d) Prestâr serviços de roçada e vanição para limpeza urbana de

áreas públicas ou privadas, bem como de prestação de mão de

obra diversas.

e) Fomentar, apoiar e promovêr açôes ou campanhas gue obiêtivem

a recuperação, proteção e êducaÉo ambiental.

0 GarantiÍ o transporte e a estocagem de bens e produtos de

interesse às atividades da Cooperativa de União da Vitória.

g) Defender o inleresse social e econômico dê seus cooperados.

h) Realizar operações de repasses de crêdito e operações de

compra e venda quê possam atender necessidades dos seus

associados, sem comprometer o equilíbrio financeiro da

sociedade.

i) Promover a organização dos colêtores de maleriais recicláveis,

de Íorma a oportunizar a participação destes na resoluçáo dos

seus problemas e atendimento de suas necessidades básicas.

j) Agregar valor material através da qualíÍicaçáo da máo de obra e

do aperfeiçoamento do processo de organização da cadeia

produliva (coleta. separação. beneficiamento e comercializaçâo)

do produto.

k) Firmar convênios, contralos com entidades pÚblicas, privadas e

governamentais.
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l) lntegrar e fortalecer os valores da pessoa humana e os de ordem

educâcional, cultural e social.

m) Desenvolver serviços de apoio aos associados, de caráter

jurídico, social e econômico, envolvendo a defesa de seus

direitos, sua saúde e segurança no trabalho e bem estar no

convívio comunitário;

n) Desenvolver atividâdês de orlentação, formação e apoio pâra o

engajamento de novos associados, conscienlizando-os dos

valores e objêtivos do cooperalivismo;

o) Desenvolver ainda atividades para a divulgação do

cooperativismo e apoio à Íormação de novas extensôes da

cooperativa .

p) Realizar a compra de materiais recicláveis.

Art. 40 - Com o fim de cumprir seus objêlivos, a Cooperativa atganizará e

manterá, com aprovaçâo de Assembléia Geral, os serviços que se fizerem

necessários, obedecendo a regulamentos especííicos aprovados.

AÉ. 5'- A Cooperativa poderá utilizar instalaçôes ou equipamentos pertencentes

aos associados, na Íorma de comodato, cessão, locaÉo ou arrendamento, ou

ainda arrendar instalaçÕes de terceiros, bem como maquinário, outros utensÍlios e

meios de produção próprios para alcançar e implementar os seus obietivos'

podendo inclusive receber cessâo de direitos dos associados ou de órgâos

municipais, esladuais e Íederais.

cúruF[a[ {:0;vt A oRtGtii.
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Art. 60 - Poderão associar-se à cooperativa. salvo se houver impossibilidade

técnica de prestaçáo de servigos, todos aqueles que. poÍ livre opçáo, concordem

com o presente Estatuto e Regimento Intemo, maiores dê 18 (dezoito) anos e

exerçam a profissão de autônomo de coleta e sepsÍação de aparas e materiais

reaproveiláveis e/ou rêcicláveis na cidade de Uniáo da Vitória, Paraná, também

podendo prestar serviços gerãis. E ainda, que não se dediquem a outÍas

atividades que possam prejudicar ou colidir com os interesses e objetivos da

cooperativa.

Art. f - O número de associados é ilimitado, não podendo, enlretanto, ser inferior

a 20 pessoas físicas; entrelanto a admissão de novos cooperados estará

regulamentada no regimento inlerno, considerando a capacidade de participantes

na cooperativa.

Art.8o - Para adquirir a qualidade de associado da cooperativa, o interessado

deverá solicitar o ingresso por escrito. Após será enviada a solicitação para o

Conselho de Administração ou Diretoria que se reunirá para deliberar sobre a

solicitação de ingresso, analisando se o solicitante preenche os requisitos do

artigo 6' e 70, 90, 1Oo, 11o dêste estatuto

Art.9'- Aceito o pedido de admissão, o novo coopeÍado assinará livro de

matricula, junto com o representante da CoopeÍativa, Íecebendo, no ato, uma

CCI}-FTIiE COM A ORIGINAT
conÍorine CONS art" 32
dâ lct o 3666/93
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cópia do êstatuto social e de outros documenÍos educativos e noÍmativos intemos

da cooperativa. e apôs a leitura, firmará documento manifestando concordância

com as disposiçôes estatutárias e com as normas intemas da cooperativa;

AÉ. 10o - No ato de admissão e para validade desta, o associado subscreverá as

quotas-parte do capital social da cooperativa, respeitando o paràmetro mínimo

disposto neste estatuto.

Art. 11o - Ao ingressar, o candidato deverá subscrever, no mínimo 50 (cinqüenta)

quotas-partes. no valor de R$ 1,00 (Um real) cada, em conformidade com o

Capítulo V, Do Capital Social. dos aÍ1igos 22 a 28 deste ê§tatuto.

Art. 12o - A subscrição das quotas-partes a serem integralizadas por Íuturas

admissões serão determinadas e valorizadas pela Assembléia Geral.

Art. 130 - Cumprindo o que drspõe o artigo antêÍioí o associado rgceberá a

carteira de Associado. Adquire assim todos os direitos, e assume as obrigações

decorrentes da lei. deste Estaluto e das deliberações tomadas pela Assembléia

Geral da coopêrativa. M

0

F

I
I DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

JL--.----

Art. Í4'- São direitos dos associados:

a) Tomar parte nas Assembleias e Reuniões dos NÚclêos de Base'

discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados

ressalvados as rêslÍiçóes Iegais especíÍicas;
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b) Propor à Dirêtoria ou à Assembléia Geral medidas dê intêrêsse

da cooperativa;

c) Votar e ser votado para os cargos sociâis, ressalvadas as

reslrições legais estatuárias;

d) Participar das atividades da Cooperativa e ser beneficiado por

suas iniciativas.

e) Demitir-se da Sociedade a qualquer tempo em conformidade com

o Estatuto e Regimento lnterno, devendo enviar pedido à diretoria

da mesma por escrito;

f) Efetuar as operações gue sao objetivos desta cooperativa, em

contormidade com a lei, a este Estatuto e ás regras que a

Assemblêia Geral esiabelecer:

g) Solicitar quaisquer informaçôes sobre negócios e atividades da

cooperativa e, dentro do mês que antecêdêr à Assembléia Geral

Orrjinária, consultar, na sede da coopêrativa, os livros e peças do

baianço geral.

h) Recêber mensalmente, em data estipulada em assembléia,

valores sobre o resultado do trabalho dos cooperados

descontados as dêspêsas, ou seja, saldo liquido, dividido pelo

número de cooperados.

Art. 'l50 - O associado lem o dever e a obrigação de:

a) Subscrever e rcaliz as guotias partes do capital nos teÍmos

deste Estatub e contribuir com as taxas e encargos operacionais

que íorem estabelecidos:

a.

üü;rtãltÉ coM A CRIGINAL
ccnforme COhIS ârtc 32
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b) Realizar através da cooperativa as operações que constituem

seus objetivos sociais. proÍissionais e econômicos;

c) Entregar sua produção e/ou participar na produção dos bens e

serviços, prestaÇão de serviços e atividades da coopêrativa

pertinentes aos seus objetivos.

d) Cumprir conr as disposiçôes da lei, do Estatuto, respeitaÍ as

resoluções regulamentares tomadas pelo Conselho de

Administração e acatar as deliberaçôês da Assembléia Geral;

e) Zelar pelos inleresses morais e materiais da cooperativa;

Í) Pagar pontualnrente seus compromissos paÍa com a cooperativa;

g) SatisÍazer ponrualmente seus cÁmpromissos para com a

coopeíativa, participando ativamênte da sua vida socielária e

empÍesarial e adquirir bens e serviços que a coop€Íativa

dispuser,

h) Concorrer corn o que lhe couber, na conformidade das

disposições deste Estatuto, para a cobertura da cooperativa;

i) Preslar à cooperativa esclarecimentos relacionados com as

âtividades que lhes íacultaram associar-se,

Art. 160 - o cooperado respon<ie pelos comprornissos da cooperativa ate o valor

do capital por ele strbscrito.

Parágrafo único - A responsabilidade do cooperado' pelos compromissos da

sociedade em face de terceifos, mantém-se para os eliminados ou excluídos, até

que sejam aprovadas as contas do exercício em que se deu o evento'

@"

a

&

c0ilFãiiI fciú A 0RtGtít-
conforme Cúi.13 66o 32
cla lel n.3666/93

n
q»ata -JL\o$LAL fi

Dept" de ColÍ irras o LlcitíçbÊi
PreÍeltura rr;irlrirlpal de liV/

.t#
e

p



\.)Nrao
oÉ

ôe

o
2FLS

ESTATUTO DA COOPERATIVA DE TRABATHO DOS

AGENTES ECOLÓGICOS . COOPERTRAGE

Folha 9 de 37

AÉ 170 - As obrigaçôes dos cooperados falecidos contraídas com a Coopêrativa

e as oriundas de sua responsabrlidade para com terceiros, passã aos herdeiros,

prescrevendo, porém, após um ano do dia da abêrtura da sucessão caso não haja

herdeiro.

Parágrafo únlco - Os herdeiros do cooperado falecido têm direito ao capital

prescrito e demais créditos nos iermos de decisão ludicial (Íormal, partilha, alvará,

etc. ).

AÉ. 186 - O associado/cooperado não tem vÍnculo empregaÚcio com a

Cooperaliva e nêm corn os tomadores de serviço, segundo a Lei no '12,690/2012.

CAPiTULO IV

i óó DÉsaicÁúÉúfo ÉÉúmtnÀçÀo Do cooPE RADO

Art. 190 - O desligamento do cooperado dar-se-á seu pedido e será requerido o

Presidente, sendo por este levado ao Conselho Administralivo, na primeira

reunião subseqüente e averbada no Livro de matricula, mediante termo assinado'

Art. 20o - A eliminação tlo cooperado em virtude da inftação, de Lei' dêste

Estatuto ou do seu Regimento lntemo, será feita por decisão de Comissáo

Disciplinar nomeada para es§e fim e de acoÍdo com disposição prevista no

Regimento lnterno.

parágrâÍo único - Da decisão fundamentada, contendo os motivos da eliminação,

será emitida certidão nos registros do cooperado, com a assinatura do Presidente

da Cooperativa.

cüei:ãiiu cú;u ir, oRIGINAL
cçniorme COÍ{S art. 32
da lei n.3666/93
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ÀrL 21o - A EliminaÇão do cooperado será feita:

l. Por morte da pêssoa física;

ll. Por incapacidade civil não suprida;

lll. Por deixar de atender os requisitos estatutários de ingresso ou permanência

nâ Cooperativa, inclusive aqueles estabelecidos no sêu Regimento lntemo,

Parágrafo Único - Além de outros motivos, o Conselho de Administração deverá

eliminar o associado qLre:

a) Vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial à

coopêratíva ou que colida com os seus objetivos;

b) Houver levado a cooperativa à prática de atos judiciais para obter

o cumprimento de obrigação por ele contraido;

c) Depois de aplicadas todas as medidas disciplinares, voltar a

rnfrirrgir disposições da lei, deste Estatuto, do Regimento lnterno e

das Resoluções ou Deliberações da Assembleia Geral;

d) Deixar dê operar com a sociedade por perÍodo superior a um ano,

desviando sua produção para o comércio de intermediários,

excetuando-se o câso de impossibilidade de recebimento pela

cooperativa por questões tecnicas.

CAPITULO V

DO CAPITAL SOCIAL

Art. 22o - O Capital Sociat da Cooperativa é ilimitado quanto ao máximo, e

conforme o número de quolas sociais subscritas, mas nâo podeÍá ser inferior a

RS 50,00 (Cinquenta reais). divrdidos em 50 (cinquenta) quotas sociais, com valor

a

@

Cüilfi-íif í'Íir4 A 0RlGlNAt
conÍorme iJunig 6711 32
{,a lel fl" 3666/93 +4"

r
tata -&,L_QlLü,n

n.3p_ic de Ccir;rías o UciícÕe s
'rreii);it,Í.i ;,,,.. iliClpal de ! 

jl/À E

4

0



$ FLS

DÉ ô,

ESTATUTO DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

AGENTES ECOLOGICOS - COOPERTRAGE

Folha I1 de 37

unitáno de RS 1,00 (um real) cada, O valor unitário das quotas-partes, não poderá

ser superior ao maior salário mínimo vigente no país.

Art.23o - Cada Íundador paÍticipa com R$ 50,00 (cinquenta reais) do Capital

Social, subscrevendo e integralizando 50 (cinco) quotas sociais com valor de Rg

1,00 (Um real). O valor de cada quota social poderá ser conigido pela Assembleia

Geral, de acordo com os indices fiscais, desde que autorizado pelo Governo

Federal.

Parágrafo Primeiro - O número de quotas-partes do capital social a ser subscrito

pelo cooperado, por ocasião de sua admissão, será variável de acordo com sua

formação e especializaçâo que indicam suas possibilidades financeiras, não

podêndo ser inferior a 50 (cinqüenta) quotas-parles ou superior a 1/3 (um terço)

do total subscrito.

Parágrafo Segundo. O critério de proporcionalidad€ êntrê a produçâo e a

subscrição de guotas-partês, referido nêste artigo, bem como as formas e os

prazos para sua integralização- serão estabelecidos pela Assembléia Geral, com

base em proposiçâo do Conselho de Administração que entre outros, considere:

I - os planos de expansão da coopeÍativat

ll - as caracteristicas dos serviços a serem implantados;

lll - a necessidade de capital para mobilização e giro.

Parágrafo Terceiro - Eventuais alterações nâ capacidade de produção do

cooperado e/ou mudança de categoria, em razeo de desenvolvimento na

proÍissão, por formaçáo, posteriores à sua admissão obrigarão ao reajuste de sua

subscrição, respeitados os limites estabelecrdos nos artigos 22 e 23 deste

estatuto.
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Art. 24o - A quota socral e indivisivel,

cooperados, não podendo ser negociada

subscÍição, realizaÇão ou restituiçâo será

Matrícula.

Parágrafo Único - Para efeito de admissão de novos cooperados ou novâs

subscrições, a Assembleia Geral atualizará anualmente, com âprovação de 2/3

(dois terÇos) dos cooperados presentes ou represenlados pelos respectivos

Detegados, com direito a voto. o valor da quota-parte, consoante pÍoposição do

Conselho de Administração, íespeitados os índices de desvalorização da moeda

publicâdos por entidade oficiai do governo.

Art, 25o - O cooperado porJerá irttegralizar quotas sociais de uma só vez, ou em

parcelas mensais e conseculivas. Poderá. tanrbem' integÍalizar com trabalho ou

doação de mate ais ou bens, de valores idênticos aos das quotas sociais

atualizadas. sendo os bens avaliados previamente e após homologação de

Assembléia Geral.

Parágraío Único 'Nos ajustes periódicos cle contas com os cooperados, a

cooperativa poderá incluir parcelas destinadas á intêgralização de quotas-partes

do capital.

Art. 26o - A Cooperativa 1;oderá solicitar do cooperado, através dê umâ

Assembléia Geral, o aumento do capitâl paÍa qüalquer investimênto' mediante um

dêsconto. a ser efetuado de cada cooperado, que será estabelecido entre os

cooperados em Assembleia.

Folha í2 de 37

intransferivel a não cooperados e

e nem dada em garantia, Sua

sernpre escriturada no Livro de
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ESTATUTO DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

AGENTES ECOLóGICOS - COOPERTRAGE

Folha '13 de 37

Àrt.27o - Oconendo deslrgamentos ou exclusões de moperados afetando a

eslâbilidade econômica ê ÍiÍrarlceira da entidade, a formâ de rêslituiçâo do capital

integralizado; será em conformidade com deliberação da Assembleia Geral.

Art. 28o - O capital integralizado do coopeÍado será conigido com juros de até 12

0/o (doze) por cento ao ano. em conformidade com a decisão da Assembléia Geral

OrdrnáÍiâ.

CAPITULO VI

DAS AS§EMBLEIAS. CONVOCAçÔES, PAUTA E REUNIÕES

AÍt. 29o - A Assembleia Geral dos cooperados, Ordinária ou Extraordinária, é o

órgão máximo da Cooperativa, dentro dos lirnites da Lei e deste Estatuto, tomará

a decisáo final levando em conta os interesses da entidade e suas doliberações

deverão ser acatadas por todos. aitldâ que ausentes ou discoÍdântes.

Art. 30" - As Assembleias Gerais deverão ser convocadas com antecedência,

minima de 15 (quinze) dias ein primeira convocação, mediante editais afixados na

sede da cooperativa. publicação em iomal ou por intermédio de circulares

entregue a todos os coopc)Íados

Art. 31o - A convocação será feita pelo Presidente e Conselho Fiscal ou após

solicitaçâo não atendida no perÍodo de 30 (trinta) dias'

associados/cooperados em plenô gozo dos seus direitos'

por 1/5 (um quinto) dos

ParágraÍo Único - Não poderá pa(icipar da Assemblera Geral, o moperado que:

a) Tenha sido admitido após a sua convocação:

C0NrÉr,t ü0M A ORIGINAL
coníor;-"JÊ CONS ârP 32
da li:i no 3666/93
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ESTATUTO DA COOPERATIVÂ DE TRABALHO DO

AGENTES ECOLOGICí}S - COOPERTRAGE

Folha 14 de 37

b) Que não estelâ em coníormidade com a disposição dos Artigos 6'ao í3 deste

Estatuto-

Art. 32" - A instalaçâo da Assembleia Geral deve obedecer ao seguinte "quorum",

observando-se o intervalo mínimo de meia (112) hora, entre as convocações:

l, 213 (dois terços) dos cooperados em condições de voto, em primeira

mnvocaçâo;

ll. 50% (cinqüenta) mais 'l (um) dos cooperados em segunda convocaÉo;

lll. Mínimo de 20olo cooperados. em terceira convocação;

Parágrafo Único - Para eíeito de verificação do quorum no que se refere este

artigo, o núnrero de cooperados, presentes em cada convocação, será

conlabilizado por assinaturas no Livro de Presença, seguida do respêctivo

número de matricula.

Art, 33o - Em qualquer das hrpóteses refendas no Artigo 3í, as Assembleias

Gerais serâo convocadas com antecedência mínima de 15(quinze) dias, nos

termos do parágrafo primeiro, do artigo 38", da lei 5764171.

Parágrafo Único - As 03 (três) convocaçõês poderão ser notificadas através de

edital único, fixados na sede da Cooperativa, em local visível a todos, desde que

nele constem, os prazos e hôrários paÍa a íealização de cada uma delas.

ArL 34o - Não havendo, "quorum" para instalação da Assembleia, convocada nos

termos do Artigo antêrior será feitâ nova convocação, com ântecêdênciâ mÍnima

de 24 (vinte e quatro) horas, com 20olo de participantes.

cONF;:it ü0M A ORlÊ|í'tA,
canÍorir,Ê CüNS art" 32
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ESTATUTO DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

AGENTES ECOLóGICOS - COOPERTRAGE

Art. 360 - E da competência da Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, a

destituição dos membros dâ DiretoÍia ou Conselho Fiscal.

Parágrafo Primeiro - A destituiçáo se dará nos casos previstos nêste Estatuto,

no Regimento lnterno e na Legislaçáo aplicável.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo destituiÇão, quê possa comprometer a

regularidade administÍativê ou fiscal da enlidade, poderá a ãssomblêia designar

administradores ou conselheiros provisórios, até a posse de nova diretoria, cuia

eleição se efetuará no mês de maio do ano corrente orr ano seguinle.

Parágrafo Íerceiro - O membro destituído náo poderá ser indicado como

administrador provisório e nem concorrer a cargo nas eleiçõês seguintes

ArL 3?o - Os trabalhos clas Assembleias Gerais serão dirigidos pelo Presidento da

Cooperativa, auxiliados pêlo Sêcretârio.

(+
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Art. 35' - Dos editâis de convocação das Assembleias Gerais deverão constar:

l. A denominação da Cooperativâ, sêguida da expressão "Convocação da

Assembleia Geral", Ordinária ou Extraordinária, conÍorme o caso;

ll. O dia, a hora e o local da reunião;

lll. A sequência ordinal das convocaçôesi

lV. A pauta contendo os temas a sêrem discutidos;

V. A assinatura(s) do responsável pela convocaçâo.

Parágraío Primeiro - No câso de convocação ser feita poÍ cooperados, o edital

será assinado no mínimo 04 (quatro) signatários do documento, que a solicitou.

Parágrafo Segundo - O edital de convocação será aÍixado em local visível e de

circulação dos cooperados na sede da entidade.
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Folha 16 dê 37

Parágrafo Primeiro - Na ausência do Secretário, o presidento convidará um dos

suplentes, funcionário ou cooperado do setor administrâtivo para secretariar os

trabalhos e lavrar a respectiva Ata.

Parágrafo Segundo - Quando a Assembleia Geral não tiver sido convoc€da pelo

Diretor Presidente. os trabalhos serâo dirigidos pelo cooperado que a convocou e

para secretariar será convidado outro mêmbro presente.

Art 38" - Os membros do Conselho Administratvo ou Diretoria e Fiscal. ou

qualquer outro cooperado. não poderá deliberar em discussões em quê esteja

envolvido, de maneira direta ou indireta, entre os quais o de prestação de contas,

Íica garantida também. a sua participação nos debates.

Art, 39o - A Assembleia Geral deliberará sobre â pauta constante no Edital de

Convocação.

Parágrafo Primeiro - Êm regra, a votação sêrá por aclamação, mas a

Assembleia poderá optar pelo voto secreto, atendendo-se às normas usuais.

Parágrafo Segundo - O que ocorrer na Assembleia Geral deveÉ constar de Ata

circunstanciada, lavrada no livro prÓprio, aprovada e assinada no final dos

trabalhos, pelos Diretores e Fiscais presentes, por uma comissão de 10 (dez)

cooperados designados pela Assembleia e ainda por quantos o queiram fazê-lo'

Parágrafo Terceiro . As deliberações nas Assêmbleias Gerais sêrão tomadas por

maioria simples de votos dos presentes, tendo cada cooperado presente, direito

de 01 (um) voto, qualquer que sela o n(rmero de suas quotias'partes'

Parágrafo quarto - Os cooperados admilidos ate 30 (trinta) dias antes da

convocaçáo da Assembleia Geral não poderán nela votar'

CONIEiiT Cí;ii,l A ORIGINAT
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ESTATUTO DA COCIPERATIVA DE TRABALHO DOS

AGENTES ECOLOGICGS - COOPERTRAGE
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Art. 40o - Prescreve enr 04 (quatio) anos a açào para anular as deliberaçôes da

Assembléia Geral, nas quais tenham oconido eÍro. dolo, Íraude ou simulação, ou

tomadas com violaçâô da Lei ou deste Estatuto, contando o prâzo da data em que

a Assembléia tivêr sido reaiizada.

CAP|TULO VII

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDIN A

Art. 41o - A Assemblêia Gêral Ordinária se realizará obrigatoriamente uma vez por

ano, no decorrer dos três prinreircs meses apos o encerÍamento do exerclcio

social e deliberará, entre outros assuntos, sobre a seguinte ordem do dia:

a) Prestação de contas da Administração, acompanhada do parecer do

Conselho Fiscal:

b) Relatório da gestão;

c) Balanço:

d) Demonstrêtivo das sobras apuradas ou perdas decúrentes de

insuÍiciência das contribr.riçôes na cobertura das despesas, acompanhado

de parecer do Conselhtt Fiscal;

e) Plano de atlvidades da Sociedade para o exeÍcício seguinte.

f) Outros assuntos de interesse social.

g) Fixação do valor dos honorários, pró-labore ou verbas de representaÉo

para os membros do Conselho de Administração/Diretoria, bem como o da

Cédula de Presença, para os menrbros do Conselho Fiscal, pelo

compaÍecimento às Íespectivas reuniões:

h) Adoção ou náo de difêíêrltes faixas de rehÍada dos sócios.

üüNrÊ'it GüM Â r_'RtGINAL
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ESTATUTO DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS

AGEN'í'ES ECOLOGICOS - COOPERTRAGE

Folha 18 de 37

Parágrafo Primeiro - os membros dos órgãos de administração ou Diretoria e

Íiscalização não têrão qualquer remuneração adicional, além da que Íor estipulada

segundo o Art. 4 l , "9". deste estatuto, para exercícios destês cargos não poderão

participar da votação das matérias referjdas na alínea ,,a,,deste Artigo.

Parágrafo Segundo - A apro'ração do relatório, oalanço e contas dos órgãos de

administração desonera os seus componenies de responsabilidade, ressalyada

os câsos de erro. dolo, fraude ou simulação, bem como de infraçâo a Lei ou a

este Estatuto.

ParágraÍo Terceiro - No caso de Prestação e Balanços de Contas o Conselho

Administrativo apresentará o relatório e realizarâ a leitura deste, das Peças

Contábeis e do parecêÍ do Conselho Frscal, oportunidade em que será solicitado

ao plenário a indicaÇão cie um ctoperado para examinar as contas e os

documentos contábeis e participar dos trabalhos.

Parágrafo Quarto - O Oiretor presidente e os demais membros do Conselho

Fiscal deverão permanecer no recinto, à disposição para esclarecimentos que lhe

Íorem solicitados.

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÂRIA

Art.42o - A Assembleia Geral Extraordinária reâlizar-se-á sempre que necessário,

e poderá deliberar sobre qualquer assunto do interesse da Coopsrativa, desde

que mencionado rro Edital tJe c;nvocação.

Art. 43o - É da competência exclusiva oa Assembleia Geral Extraordinária

deliberâr sobre os seguintes assuntos:
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l. Reforma do Estarutr-r e Regimento lnterno;

ll. Fusão. incorporaÇão ou desmembramento;

lV. Mudança de obieto da Coopêrativa;

V, Dissolução voluntária da Cooperativa e nomêação dê liquidantes;

Vl. Contas dos liquidantes.

Parágrafo Único - São necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos cooperados,

para tomar validas as delibera@es de que se trata este Artigo.

DA DIRETORIA OU CONSELHO ADMINISTRATIVO

Art. 44o - A Cooperativa teÍá uma Diretoria que poderá ser chamada de Conselho

Administrativo, composto de 05 (cinco) membros, obÍigatoriamente

associados/coopeíados, sendo um Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e

dois membros que comporào as funções suplentes, e 03 (três) componentes para

o cârgo de Conselhoiros Fiscal, eleitos e empossados pela Assembléia Geral, e

com mandato de 03 (três) anos. sendo obrigatÓria a reuniáo de, no mínimo, 1/3

(um terço) de seus membros.

Parágrafo Primeiro - O período de mandalo dos membros de Conselho

Administrativo e Fiscal inicia-se com a sua posse, na Assembléia Geral que os

elegeu:

Parágrafo Sêgundo - lláo podenr compor o Corrselho Administrativo e Fiscal'

parentes entÍe si até o 20 (segundo) grau, êm linha reta ou colateral, bem como,

aíins ou conjugues:

Parágrafo Terceiro - Os adminrstradoÍes. eleitos serão pessoalmente

responsabilizados, por obngaçóes que contraírem em nome da Cooperativa, se

agir com culpa ou dolo;

C0l,Fã'iL r,,i ;'.'t A ORlGlNAt
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AGENTES ECOLOGICOS - COOPERTRAGE
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Parágrafo QuaÍto - A Cooperativa responderá pelos atos quo se rsfêre ao
parágrafo anteÍioí. se os houver rãtiíicâdo ou deles logrado proveito, e os

coopêrados responderão solldariamente pelos prejuízos resultântês;

Parágrafo Quinto - Os que participarem de ato ou opêração social, em que se

oculta à natureza Ca Sociedade, podem ser declarados, pessoalmente

responsáveis, pelas obrigaçoes em nome dela coÍ.rtraida.

Art. 45o - Além do impedimento disposto no parágrafo único, do artigo 31o deste
Estatuto, não pod€m fazer parte do Conselhc Administrativo e Fiscal:

| - os condenados por crime conÍirmado em segunda instância recursal;

ll - aqueles que tenhãm acesso a cargos públicos:

lll - os acusados de crimes contra o patrimônio. a dignidade sexual, a Íé pública,

a administração 0ública praticado por particular e o meio ambiente, poÍquanto

pêrdurar o processoi

lV - os eliminados ou destilurclos de cargos da cooperativa.

Parágrafo Primeiro - O Cooperado, nas operaçôes em que tiver interesse oposto

ao da CoopeÍativa, rrão poderà participar das deliberações, cumpÍindo-lhe acusar

seu impedimento.

Parágrafo Segundo - Os componentes do Conselho Adminishativo, do Conselho

Fiscal, assim como os Liquidantes, equiparam-se aos administradores das

sociedades anônirnas, para efeito de responsâbilidade criminal;

Parágrafo Terceiro - Sem prejuízo da ação que possa câber a qualquer

cooperado, a Cooperativa, por seus darigentes ou representada pelo cooperado

escolhido em Assembleia Geral, terá direito de aÉo contra os administradores,

para promover a sua responsabilidade.
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Art. 46o - O Conselho Administrativo rege-se pelas seguintes normas:

l- Em caso de impedimento do Presidente, será representado pelo Secretário e,

na ausência deste, pelo Tesoureiro,

ll- Reúnem-se ordlnâriamente uma vez poÍ mês e extraordinarismente sempre

que neces§áno, poÍ convocação do Presidente:

lll. As deliberaçôes serào tomâdas pela maioria dos votos dos presentes,

reservado ao Presidente o exercicio do voto de desempate.

lV- As deliberações das reuniôes seÉo registrâdas em livro próprio, que após,

lidas e aprovadas serão assinadas pelos membtos do Conselho Administrativo e

Fiscal e os gue estiverem presentes.

Parágrafo Primeiro - No impedimento poÍ prazos inferiores dê até 90 (noventa)

dias, o Presidente será substituído pelo Secretário;

Parágrafo Segundo - No impedimento dc Presidente por prazo superior a g0

(noventa) dias, o Secrêláíir, assumirá, e na vaga dêste o Tesourêiro. O Conselho

Administrativo convocará uma Assembleia Gêral Extraordinána para substituição

do cargo em vacâncie, que será preenchido por um dos membros que compõe o

Conselho AdministÍativo;

ParágraÍo Terceiro - Se Íicar vago, por qualquer têmpo, cargo do Conselho

Administrativo e Conselho Fiscal, na ausência de suplentes, deverá o Presidente

ou, na Íalta deste. os denrais membros, convocar Assêmbleia GeÍal E)draordinária

paÍa substituiçáo do(s) cargo(s) em vacánciâ;

Parágrafb Quarto - Os substitutos ocuparâo o cargo somente até o final do

mandato de seus antecêssores.
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Parágrafo Quinto - Perderá automalicamente o cargo de membro do Conselho

Administrativo, o membro quê, sêm justificativa, faltar 03 (três) reuniôes

consecutivas ou a 06 (seis) durante o ano.

Art.47o - Compete ao Conselho Administrativo ou Direloria, dentro dos limites da

Lei e deste Estatuto, alendidas as decisões ou remmendações da Assembleiâ

Geral, planejar e traÇaí normas para as operações e serviços da Coopêrativa e

controlar os resultados.

Parágrafo Primeiro - No desempenho de suas íun@es, cabe, enúê outras, as

seguintes alnbuiçóes:

a) Programar as operaçoes e serviços, estabelecendo qualidade e fixando

quantidades, valores. prazos taxas, encargos e dêmais condiçôes

necessárias a sua aíeriçáo:

b) Estabelecer, em instruçóes ou regulamento, sânçôes ou penalidadês a

serem aplicadas nos casos de vrolação ou abuso cometidos contra

disposições da Lei deste Estatuto orr das regras de relacionamento com a

Cooperativa, que venham a ser expedidas de suas reuniôes, ou

estabelêcidas no Regimento lnterno;

c) Avaliar e providenciar o monlantê de recursos financeiros e dos meios

necêssários ao atendimento das operações e serviços;

d) Fixar as despesas de administração, em orçamento anual que indique a

fonte de Íêcursos para a sua cobertura:

e) Estabelecer parcerias ou Çonvênios com entidades pÚblicas ou píivadas;

f) Fiscalizar as normas de disciplina e ,'egras para o bom funcionamento das

operaçóés;

@
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g) Encaminhar as propostas de captação de recursos, à aprovação da

Assembleia Geral:

h) Estabelecer as normãs e Regimento lnterno de funcionâmento da

Cooperativa,

i) Conkâtar, quando se fizer necessário, um serviço independente de

auditoria. para o fim e conforme o disposto no Artigo 112 da Lei n.

5.741m.
j) Estabelecer as normas de contÍole das operaçôes e serviços verificando,

mensalmente, o estado econômico financeiro da Cooperativa e o

desenvolvimento das operaçôes e atividades êm geral, atÍavés de

balancetes da contabilidade e demonstrativos especíricos;

k) Prestar contas mensalmente aos cooperados das operações e atividadês

em geral e os Íespectivos resultados, justificando o valor rateado, a seí

recebido por cada cooperado;

l) Deliberar sobre a admissão, e quando da exclusáo de coopêrados,

encaminhar à apreciação da Assembleia Geral;

m) Deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral;

n) AdquiÍir, alienar ou onêrar bens móveis ou imóveis da Cooperativa, bem

como ceder rlireitos e procuração, conl a expressa autorização da

Assembleia Geral ExtrâoÍdinária. conÍorrne este Estatuto;

o) Zelar pelo cumprirnento das Leis do Cooperativismo, do Regimento

lnterno, da Cooperativa, e outras aplicáveis, bem como pelo bom

atendimento da legislação trabalhista e fiscal:

p) Comunicar âo cooperado pelo não cumprimento, da Lei do Estatuto,

Regimento lnterno e demais resoluçôes.
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q) Propor ê submeter à Assembleia Geral, Extraordinária, alteraçáo, ou

reforma deste Estatuto Social; conforme AÉ.29 ê Art. 30 deste Estatutoi

r) Contratar serviços jurídicos, contábeis e de pessoal.

Parágrafo Segundo - As normas estabelecidas pelo Conselho Administrativo

serão baixadas em foÍma de resolução ou instruçôes pelo Regimento lnterno

da Cooperativa.

CAPITULO VIII

DA DIRETORIÂJ PRESIDENTE

Art.48o - Ao Presidente cabe, entre outras as seguintes airibui@es:

a) Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as do Conselho

Administrativo. bem como fiscalizar a execução de todas as resoluções

tomadas;

b) Supervisionar a Administração Geral da Cooperativa, juntamente com os

membros do Conselho Administrativo;

c) Acompanhar a vida financeira da Cooperativa e assinar os cheques

banúrios em conjunto com o Tesoureiro;

d) Assinar em conjunto com o Diretor Secretário ou outro membro, designado

pelo Conselho Administrativo, contratos e oulros documentos;

e) Apresentar a Assembleia Geral ordinária:

' Relatório da Gestão;
-BalanÇo;

q

@

!,r"tm;Hs rurilG,NAr

da let no 3966/03

freta -&_tt1_t_&A^,
?,'J,Iff,i?fl iJflr,:^1,:íft,;:

E

.àf

,e

»

+

tl



0É uNr4o
04

FL
ESTATUTO DA COO PERATIVA DE TRABALHO DOS oa

AGENTES ECOLóGICOS - COOPERTRAGE

Folhe 25 de 37

' Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência

das contribuiçõês para cobertura das despesas da Cooperativa e o parecer do

Conselho Fiscal;

f) Representar, ativa e passivamente, a Cooperativa, em juÍzo ou fora dela;

h) Elaborar o Plano Anual de atividade da Cooperativa;

OA DIRETORIA/ SECRETÁRIO

Art. 49o - Compete ao Secretário:

a) Substituir o Presidente em suas faltas e nos seus impedimentos conÍorme

artigos anteriores;

b) Lavrar as alas das reuniôes da Diretoria e da Assembleia Geral.

c) Organizar e gerir os trabalhos do Conselho Administrativo/ Diretoria,

recebendo e ordenando êxpêdientes;

d) Redigire assinar a conespondência social;

ê) Mantêr em dia o registro dê cúoperados e controlê de presenças;

f) Encaminhar ao Conselho Administrativo/Diretoria as proposks de

admissão de novos cooperados;

g) Assinar cheques e outros documentos dê giro financeiro em coniunto, com

o Presidente;

h) Manter em dia a escrituÍa dos seguintes livros: Livro de inscÍição dos

cooperados, Livro de Ata da Assembléia Geral, Livro de Atas das reuniôes

do Conselho Administrativo, Livro de lnventário dos bens da Cooperàtiva:

i) Fornecer ao Diretor Tesoureiro, a rêleçâo de novos cooperados, a Íim de

cobrança de mensalidade e taxas administrativas;

c0irí;_iii: ilüii,l ri ilRlGlNA[
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DA OIRETORIA/ TESOUREIRO

Art, 50" - Compete ao Tesouíêiro:

a) Substituir o Prêsidente e o Secíetário nas rêspêctivas faltas ê ou

impedimentos, confoÍme artígos anteriores;

b) Organizar e supervisionar â rotina de recebimentos e de pagâmentos,

bem como dos competentes registros;

c) Elaborar o orçamento anual das receitas ê dêspesas, submetendo

aprovaçâo do Conselho Administrativo/Diretoria e Fiscal e da Assembleia

Geral;

d) Movimentar contas bancárias, emitir e endossar cheques, assinando-os

em coniunto com o Presidente;

e) Assinar o recibo das mensâlidades e das taxas administrativas dos

cooperados:

oo
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j) Promover a convocação dos cooperados para as Assemblêias Gerats e

reuniôes do Conselho Administrativo/Diretoria, bem como, providenciar as

publicações na imprensâ, quando necessárlas e ou determinadas pelo

presente Eslatuto;

k) Apresentar ao Conselho Administrativo/Diretoria, no Íim de cada exercicio,

o demonstrativo do movimento da secretaria para a orgânizâção do

relatório anual;

l) Elaborar normas para constar no Regimento lntemo da Cooperativa,

especialmente aquelas referentes à sua área.

»
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0 Prestar contâs dos saldos e demais dados financeiros. nas reuniõês do

Conselho Administrativo/Diretoria;

S) Elaborar as normas para o serviço de controle financeiro que deverão

constar no Regimento lntêmo;

h) PropoÍ ao Conselho Adminislrativo/Direto a, o vâlor da contribuição, a

título de taxa administraliva a ser descontada, dos cooperadosi

i) Propor ao Conselho AdministrativoiDiretoria e a Assembléia Geral as

medidas que julgar convenientes para facilitar a arrecadaÉo e aumentar

as rendas da cooperativa;

j) Controlar e ÍiscalizaÍ as guardas dos bens patrimoniais da Cooperativa.

CAPíTULO IX

DO CONSELHO FISCAL

AÉ. 5'lo - O Conselho Fiscal será constihrído de 03 (três) membros efetivos,

eleitos anualmente pela Assembléia Geral s€ndo permitída apenas a reeleição de

1/3 (um terço) de seus membros.

ParágraÍo Primeiro - O membro do Conselho Fiscal, não pode exercer cargo no

Consêího Administrativo.

Parágrafo Segundo - Não podem Íazer parte do Conselho Fiscal, alem dos

inelegiveis já enumerados no Estatuto, os parentes dos diretorês, até 2'

(segundo) grau, em linha reta ou colaleral, bem como os parentes entre si, até

esse grau. afins ou cÔnjuge.
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Art. 52o - O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamenle 01 (uma) vez por mês e

extraordinaÍiamente sêmpre quê nscessário, com â participaçáo dos 03 (três)

membros.

Parágrafo Primelro - Em sua primeira reunião, escolheÉ, enlre sêus membros

efetivos, um Coordenador, que terá a incumbência de convocar as reuniões e

dirigir os trabalhos, além de, indicar um dos Conselheiros, a cada reunião, para

secretariar.

ParágraÍo Segundo - Na ausência do coordenador, os trabalhos serâo dirigidos

por um membro, que será eleito entre os presentes.

Parágrafo Terceiro - As deliberações serão tomadas. por maioria simples de voto

e constarão de um Rogistro, lavrada em livro próprio, que após lida e aprovada,

será assinada pelos membros do Conselho Fiscal, presentes na reunião.

Art. 53o - Oconêndo 02 (dois) ou mais cargo em vacância no Conselho Fiscal

poderá o Conselho de Administraçâo, convocar a Assêmblêia Geral

Exrâordinária, para devido pÍeenchimento.

AÍt. 54' - Compete ao Conselho Fiscal:

a) Fiscalizar a contabilidadê dã coopêrativa, emitindo pareceres sbre os

respectivos balancetes, demonstraüvos mensais, e tamtÉm sobre o

balanço e relatório anual, apresêntado pelo Conselhor

Adminiskativo/Diretoria :

b) Participar das Assembleias Gerais, apresentando as conclusõês de seus

trabalhos, as irregularidades constatadas e prestando os esclarecimentos

que forem solicitados:
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c) Acompanhar os relatórios slaborados pelo Conselho

Administrativo/Diretoria, emitindo neles, os respectivos pareceres, com as

conclusôes de seus trabalhos e as iÍregulaÍidâdes constaladas:

d) Verificar se, as operaçôes realizadas e os serviços prestados, em se

lratando de volume, qualidade e valor, corresponde a previsôes feitas e

conveniências Econômico-Financeiras da Cooperativa;

e) Acompanhar o desempenho dos trabalhos do Conselho de

Administração/Diretoria e dos Cooperados, veriÍicando sê Bxistem,

exigêncías ou deveres a cumprir, perante os órgãos fiscais e

cumprimentos das leis que regem o Cooperativismo;

f) Convocar Assembleia Geral ExtraordináÍia, desde que, irÍegularidades

graves sejam detectadas, aceitas por todos os mêmbros efetivos do

Conselho Fiscal, e após apresentadas ao Conselho

AdministrativoiDiretoriâ e, em conformidade com os Artigos anteriores

deste Estatutoi

Parágrafo Único - Para exame e veriÍicação dos Livros, contas e documentos

necessários ao cumprimento dê suas atribuiÉês podêrá o Conselho Fiscal

contratar a assessoria de técnico especializado e valer-se dos relatórios e

informações de serviÇos de auditoria extema, ficando as despesas, por conta da

Cooperativa.

CAP|TULO X

DO PROCESSO ELEITORAL

e
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Art. 55o ' As eleiçôes para os caÍgos do conselho Administrativo/Dirêtoraa e do

Conselho Fiscal realizam-se em Assembleia Geral Ordinária, através de chapas

completas e distintas, pa"a cada um dos Conselhos, ficando vedada à

participação de candidaturas individuais.

Art. 56o - A elêição dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho

Fiscal deve ser realizada em votação distinta.

Art. 57'- O voto deve ser secreto, em caso de inscrição de mais de uma chapa,

sejâ para o Conselho Administrativo ou para o Conselho Fiscal.

Art, 58o - O Edital que convoca as eleições para o Conselho

Administrativo/Diretoria e Conselho Fiscal deverá- ser publicado em órgão da

imprensâ locâl ou aÍixado na sede da Cooperativa em local visÍvel e de fácil

acesso por todos, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, nos termos da Lei

vigente.

Art. 59o - A inscriÇão das chapas concorrentes ao Conselho

Administratívo/DiÍetoria e ao Conselho Fiscal deverá ocorrer, no periodo

compreendido, entre a data da publicação do Edital até 05 (cinm) dias antes da

realizaçáo da êleição.

Art. 600 - A inscrição das chapas do Conselho Administrativo/Diretoria e do

Conselho Fiscal realizar-se-á na sede da Cooperativa, nos prazos estabelecidos,
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r]llnforrÍre CONS ari' 32
oa lel no 3666/03

nata l*l-&lJL *,
Deni, de Connpras e LlcitÍftes
FreÍeitura l/iiinlr:lral cte U\.'4.

o.
"o/

q

tu

q
+r"

t
v



g. FLS
o,

ge Utr t40

o

l-
ESTATUTO DA COOPERÂTIVA DE TRABALHO DOS

AGENTES ECOLÓGICOS - COOPERTRAGE

Folha 31 de 37

êm dias úteis, no horário comercial, devendo sêr utilizãdo, o Livío de Registro de

lnscrição das Chapas.

Art.61o

Conselho

t.

n.

ill.

- As chapas conconentes ao Conselho Administrativo/Diretoria e

Fiscal, deverâo apresentar:

Relação nominal dos concorrentes com o respectivo número de

inscrição constante no livro de Matrícuta da Cooperativa:

A indicaçâo de 02 (dois) fiscais, para acompânhâr â votâÉo e
apuração;

Autorização por escrito de cada candidato para a sua inscrição.

Declaração individual de elegibilidade e de não inclusão no disposto do

garágraío único do Art. 52o e no parágrafo primeiro do Art. 56' da Lei

5764171.

Art. 620 - Após registro, não será admitida a substituição do candidato, sâlvo em

caso de morte ou invalidez comprovada até a realização da Assembleia Geral que

elegerá os membros dos Conselhos.

Art. 630 - Nas cédulas que elegerão os membros que compôe: a chapa do

Conselho Administrativo/Diretoria e a chapa do Conselho Fiscal devem constar os

nomes dos membros que concorrem, e quando, houver mai§ de uma chapa

inscritã, seja para eleiçáo do Conselho Administrativo/Dlretoria ou para a eleiçáo

clo Conselho Fiscal, em cédula única.
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CAPÍTULO XI

DOS FUNDOS, OO BALANçO, DAS DÉSPESAS, DAS SOBRAS E PÉRDAS

Aít, o - A Cooperativa é obrigada a constituir:

l. O Fundo de Reserva destinado a rêparar perdas ê atender ao desenvolvimento

de suas atividades constituído de 10% (dez por centro) da Sobras Liquidas do

Exercício;

ll- O Fundo de Assistência- Técnica Educacional e Social (FATES) destinado à

prestação de assistência aos associados, seus familiares e aos empregados da

Cooperaliva, constituído de 05% (cinco por cento) das Sobras Líquidas apuÍadâs

no Exercicio.

lll- O Fundo lnterno Social (FlS), cuja constituição poderá ser fuita através de

sobras, aportes Íinanceiros Íeitos pela dirêtoria no ano exercício da coopêrativa,

dêvolução do fundo de reserva e/ou contribuição mênsal dos cooperados, sendo

que a dêstinação e montante será a distribuiçáo anual aos cooperados, conÍorme

estabelecido no Regimento lntemo da Cooperativa e podêrá ser ãlterado por

proposta do Conselho Administrativo à Assembleia Geral dos cooperados,

sempre que for conveniente.

Art. 65' - Além da taxa de 10% (dez por cento) das Sobras Liquidas no Balanço

do exercício rêverterfi cm fâvor do Íundo de Reserva ou Reserva Legal:

I- Os créditos nâo reclamados, decorridos 05 (cinco) anos;

ll- Os auxilios ê doãçôes sem destinaçáo especial.
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Art 66" . O Balanço Geral, incluído o confronto de receitas e despesas, será
levantado, sempre, no diâ 31 de dezembro de cada ano, sobre o período de 01 dê

.iânêiro até 31 de dezembro. Ainda será levantado o balanço geral das operações
da sociedadê incluindo o dêmonstrâtivo das sobras e perdas apuradas no

exercicio da cooperativa.

ParágraÍo Primeiro - Os resultados serão apurados separadamente segundo a

natureza das operaçdes ou serviços.

Parágrafo Segundo - As despesas administrativas serâo rateadas na propo.ção

das operaçôes, sendo os respectivos montantes computados nas apuraçôes

referidas neste artigo.

ArL 670 . As sobras Líquidas apuradas no exercício. depois de deduzidas as

taxas para o fundo de reserva indivisivel, serão rateadas entre os cooperados_

Art.68o - Os prejuízos de cadâ exercício, apuÍados em Balanço, serão cobertos

com o saldo do fundo de Reserva e demais Reservas que possam ser utilizadas

para tal ,im.

Parágrafo Único - Quando c Fundo de Reserva for insuficiente para cobrir os

p§uízos referidos neste artigo, esse será rateado entre os cooperados.

CAPíTULO XII

q

&
Í--"
I

t_
DOS LIVROS

Art. 69" . A Cooperativa deverá ter os seguintes livros:

l- Matricula;
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ll- Atas Assembleias Gerais;

lll- Atas do Conselho de Administração;

lV. Atas do Conselho Fiscal;

V. Presença dos associados nas Assembleias Gerais;

Vl- Registro de inscrição de Chapas;

Vll- Oukos Livros Fiscais e Contábeis obrigatórios.

Parágrafo Único - E facultada a adoção de livros, em folhas soltas ou fichas,

inclusive emitido por processamento eletrônico de dados.

Art. 70o - No livro de matrícula os cooperados serão inscritos por ordem

cronológica de admissáo, devendo constar:

l. Nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissáo e residência do associado;

ll. A data da sua admissão e quando for o caso, de sua demissão a pedido,

eliminaçáo ou exclusão;

lll. A conta coÍrente das respectivas quotas-partes do Capital Social.

CAPiTULO XIII

DA DTSSOLUÇÃO E L|QU|DAçÃO

Art. 710 - A Cooperativa poderá ser dissolvida voluntariamentê, por deliberação

da Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, desde que 20

(vinte) cooperados não se disponham a assêguraÍ o número mínimo de

cooperados e o Capital Social mínimo.
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AGENTES ECOLóGICOS - COOPERTRAGE

Art. 73' - Os liquidantes, investidos de todos os poderês normais de

administraÉo, devem proceder a liquidação confoÍme o disposto na legislação

cooperativista.

Aí.74o. Os Íundos referidos neste Estatuto são indivisíveis entÍe os cooperados,

mesmo no caso de liquiclação da cooperativa, atendendo-se à legislação em

vigoÍ.

CAPÍTULO XIV

DAS DTSPOSIÇÔES eenals E TRANSITÔRIAS

Art.75o - A Cooperativa deverá registrar-se na Organização das Cooperativas p{

Brasileiras ou na entidade estadual.
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A?1,72. Quando a dissolução for deliberada pela Assembleia Geral, esta

nomeará um liquidante e um Conselho Fiscal composto dê três membros para

procederem a sua liquidaçâo.

ParágraÍo Único - A Assembleia Geral, nos limites de suas atribuiçôes, poderá

em qualquer época destituir os seus liquidantes e os membros do Conselho Fiscal

designando seus substitulos.

Art.760. O mandato do Conselho Administrativo/Diretoria e do Conselho Fiscal

encerrar-se-á na Assembleia Geral Ordinária. a ser realizada até o último dia de

vigência deste mandato, conÍorme o disposto neste estatuto.
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AGENTES ECOLOGICOS - COOPERTRAGE
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Arl' 77o'os casos omissos serão resorvidos pelo conselho Administrativo/
Diretoria e o conselho Fiscal, de acordo com a lei, os princípios doutrinários, e a
doutrina do cooperativismo, sem preluÍzo do espírito da cooperativa, sujeitos à

homologação da Assembleia Geral.

Art. 78o - Fica eleito o foro da Comarca dê União da Vitória, Estado do paraná.

União da Vitôria, Paraná, 24 de janeiro de 202e.

&

Presidênte

VALDIR ALVES CORDEIRO

CNH : 01 0'l 2035009/DETRAN-PR

Çlnç*l-- [) '\.-,L.ro
Secretário

Rosilene Ribeiro

RG: í 0.970.985-9/SSP-PR

-úi\r eriL, üüiii A üíll,üINAL
cênforme CONS art.32
Ca lei n'8666/93

aea fu le_\il_._,
ü.rpi. de Compras e Uaitffies
riíC f31", t r: lri;r1i.'1p1.;. ;jVÂ, n a

lt

@

$_-
{f"

I



t40
ôo

ESTATTITO DA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS FLS

AGENTES ECOLOGICOS - COOPERTRAGE

Tesoureiro

Antonio Wilson Estoqueiro

RG: 4.837.566-9/SSP.PR

Advogado

nderson Douglas Moleri
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERo DE tNscRÇÃo
í8.867.389/0001-32
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAÇÃO
CADASTRAL

NOME EÀ'PRESARIÂL

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS . COOPERTRAGE

TiLILO OO ESrÂ8E
COOPERTRAG

LECIMENTO (NOME OÊ ÊANTASIA)

E DEi/!AIS

E DESCRIÇ DÀ AT VIDADE ECO
38.39{-99 - Recuperação de materiais não especificados anterioímente

c E DESC DAS ATIVIDAOES ECON ICAS SECUN
38.1'l-4-00 - Coleta de Íesiduos náo-pêrigosos
46.87-7-0í - Comércio atacadista de residuos de papel e papelão
46.87-7{2 - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e papelão
46.87-7-03 - Comércio alacadista de residuos e sucatas metálicos
47.85-7-99 - Comércio varejisla dê outÍos artigos usados

cÔDrGo E DESCRtÇÀo oa NATU 0cA
214-3 - Cooperativa

R FELIX OURDYN
NUMERO

144
COMPLEMENTO

84.605-790
BAIRRO/D SÍRIÍO
CRISTO REI

MI.JNIC

UNIAO DA VITORIA PR

ENDEREÇO ELEÍRÔNICO
cooPERTRAGE@OUTLOOK.COM

TELEFONE

l42l3522-349s

ENIE FEDERATtvô REspoNsÁvEL (€FR)

S Tt] DATA DA SITUAÇÀO CADASTRÀL

09/08/2013

À,IOÍIVO DE S TU

sITUAÇÃo ESPEcIAL DAÍA DA S ÍUAÇÀO ESPECIAL

17 10812022 16:28

Página: 1/'l
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09/08/2013

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB n. 1 .863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 1710812022 às í6:28:40 (data e hora de Brasília).
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÂO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉB|TOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEOERAIS E À DIVIOA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLoGICOS - COOPERTRAGE
CNPJ: í8.867.389/000í.32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadê do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

constâm débitos administrados pela secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspênsa nos termos do art. 1s1 da Lei no s.i72, de 25 de outubro oe isoo -
código Tributário Nâcional (crN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para Íins de certiÍicação da regularidade Íiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da uniâo (DAU) na procuradoria-GêÍal da Fazenda
Nacional (PGFN).

conÍorme disposto nos arts.205 e 206 do crN, este documento tem os mesmos êfeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no câso de ente fêdêralivo. pârâ
tôdos os órgãos e fundos públicos da administraçâo direta a ele vinculados. Refere-se à situaçâo do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 9.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceilaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternel, nos
enderêços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidáo emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.7S1, de2l1\l2Oj4.
Emitida às 'Í4:51:04 do dia 0610912022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05103/2023. /
Código de controle dâ certidão: C4BF.9AE5.6233.i 6FC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secrêtaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda NacióÀat

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍUDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: cooPERATlvA DE TRABALHO Dos AGENTES Ecolocrcos - coopERTRAGE
CNPJ: í8.867.389/000.1 -32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacionar cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é cerlificado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados peta Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em Dívida Ativa da união IDAU) iunto àProcuradoria-Geral dâ Fazenda Nacional (pGFN).

Esta certidão é válidâ para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federâtivo, para
todos os órgãos e fundos pÚblicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situaçào do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange- inclusive as contribuiçôes sociais próvistas
nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 9.212, de 24 de julho de .l 

991 .

A âceitação desta certidão está condicionada à verificação de suâ autenticjdade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

certidão emitida gratuitamente com base na portaria conjunta RFBiPGFN no 1.7s1, de2l1otzo14.
Emitida às 14:58:05 do dia 2210312022 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 1810912022. /
Código de controle dâ certidão: D7.l3.D8Cí.ADC4.B4B2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.02778200í-96

Certidão fornecida para o CNpJ/l\,4F: í 8.867.389/000í -32
Nome: cooPERATlvA DE TRABALHO Dos AGENTES EcoloGrcos - coopERTRAGE

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos ainda não
reglstrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da F azenda, constatamos não existir pendências em nome do contnbuinte acima identiÍicâdo.
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os eslabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não lributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 0410112023 - Fornecimento GÍatuito /.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda. or.oov. br
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Ennido via lõtemet Públicâ (06/09/2022 15:32:5a)
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Data: 08/09/2022 T6h4omrn

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA À/UNICIPAL DE UNIÃO DA VITORIA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Número

1í083
Validêde

08t10t2022

oÉ uNlÁo
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COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS - COOPERTRAGE CNPJ: 18867389000132

Sem débitos pendentes alé a presente data

ComprovaÇão Junto à

Mensagem

Certificamos, para fins de-direito, que consultados os registros do sislema tributário da Fazenda
Muncipal, na presente data NÃO CONSTAM DEBTTOS TRtBU1ÁR|OS VENCTDOS retativos à inscrição
abaixo caracterizada.

A Fazenda À/unicipal se reserva o direito de cobrar outros débitos que venham a ser constatados
posteriormenle, mesmo se referentes a perÍodos compreendidos nesta certidão.

Código de Contrôle

A validâde do documento pode ser consultada no site da prefeiturâ por meio do código de controle informado
http://uniaodavitoria.pr.gov.br/

Uniâo da Vitória (PR), 08 de Setembrc de 2022
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Ruá DÍ c@ M..hádo 205-cálb
Uniãó dâ Vnóná (PR) - CEP 8,í605515 - Ê@e 12352112ú

Página 1de 1

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS

Nomê i Razão Social

Aviso

Finalidade

fr
@



Pr.Ílr a I i

:a::! lilirl làrti _l

)::I,,.,, .-a 1,.;E_i;:i l

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRJABÀ]..HISTÀS

Nome: cooPERATrvA DE TRABÀLHO Dos AGENTES Ecol,ocrcos - coopERTRAGE
(MATRI Z E EIL]AIS )

CNPJ: 18. 867. 389/0001-32
Certidão n": 29448629 / 2A22
Erpedrcão: A6/ 09/2A22, às t5:12:53
Validede: A5/03/2A23 - 180 (cento e oitenta) dias. contaoos cla data
de sua expedição. /

Certifica-sê que COOPERÀTM DE TRÀBÀI,HO DOS ÀGENTES ECO,.OGICOS -
COOPERTRAGE (rr.ÀTRI Z E FILIÀIS) | inscrito(a) no CNPJ sob o n"
18.867.389/0001-32, NÃO CONSTÀ como inadimplente no Banco Nacionaf de
Devedores Traba]hl stas ,

Certidãô emitida com base nos arts. 642-A e 883-À da ConsolidaÇão
das I-eis do Trabafho, acrêscêntados pelas Leis ns." 12.440/2071 e
13.461 /2071, e no ALc: 0L/2022 da CGJT, de 21 de ;aneiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão sãô de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
â todos os seus estabelecimentos, agências ou fifiais.
A aceitaÇão desta certidão condiclona-se à verificação de sua
autenticidade no portaf do Tribunal Superior do Trabalho na
fnternet (http: / /www. tst. jus.br).
Certidào emitída gratuitamente.

IlrFoRtíÀÇÃo TMPoRTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedorês Trabalhistas constam os dados
necessários à identificaÇãÕ das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigaçôes
estabelecidas em sentença condenatórla transitada em julgado ou em
acordos j udlciais trabalhistas, j-nclusive no concernente aos
recolhimentos p r e v I d e n c i á r i o s , a honorárlos, a custas, a
emolumentos ou a recolhj-mêntos determinados em ]ei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Mlnistério Público do
Trabalho, Comissão de ConcifiaÇão Prévia ou demais títufos que, por
drsposição fegal, contiver força executiva.
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Voltar Imprimir

Cá,Í,XA
cArxA ECoNôrrIcA FEoERÂL

Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

Validadê:03/09 /2022 a 02/10/2022

Certificação Número: 202209 O3O 4 460097 5 66408

Informação obtida em 06/09/2022 14:48:12

Inscrição: 18.867.389/ooo1-32
Razão SocialfopERArrvA DE TRABALHo Dos AGENTES ECoLoGICos coopERr
ENdETêçO: AV PA.ULA FREITAS SN SALA / SAO SEEASTIAO / UNIAO DA VITORIA / PR/ 84600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de carantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança dequaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS,

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov. br
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PARANÁ
6OVERNO DO ESTADO
s€cFFÍ^Êra @ o€s€NvotúMENro

5LÉIEÚiAVÊI E DO ÍURÉNO

^olrÂ 
E ?Ettl

Sôcrctânã d. EEr,do do Os.nvolvrh.nlo SuÉr.ntav.tê dô Turtimo - SEDESÍ

LICENçÂ AMBIENTAL SIMPLIFICÂDA

16.371,319-5

180931

t 1/05/2030
Agúá e Terâ, com bâE ná aób€nlâl e demâE nomás e lerúo em ústâ o 6nldo no epediêôte p.olocolão eb ô no 16371 31$5 6^.-dê las - Li@nça afrb'e.lalSimplificadâ .âs codiçôes ê restnçóês âbáro espedncadãs

,_ loExnFlc^çlO O0 EI|PREEIIOEDOn

í8.667.369/0001-32 COOPERATIVÂ ÔE TRABÂLHO DOS AGENÍES ECOLÔGICOS. COOPERTRAGE

Ruâ Felix Durdyn, 144

Crislo Rei

Armâzênam.nto temporárao c lrânsbordo dê resíduos sótados

São Sebastiáo

r. DEllrFlcAçIo 0o EtpiEExollaE{To

Iri.s.r . mÉLti:.ç& d. r.ü@ .óIdo. ..o pêrt6.q d.& it
c4ri.n:d.. UÍr Grit !.aur.!6. xulE
492349.2 - 7 102653.2

lguaÇ!

Uniáo da Vilóna/PR

L,nião da Vtóriâ/PR

84.600-000

84 605 790
r. c^R^crEiisÍc^s oo EnriEENDiüÉllTO

3.2 E úEtÍaS UOrnoos

Elluente de esgoio sâniiário

Humâno ê Empreendimento 005

0,01

Reulilização/recuperâçáo extêmâ
Reutili2âçaorecuperação eíêrnâ
ReurilizaÉo/recupêraqão eíema
ReutilizêÉo/recuperaçáo extema
ReutilizâÇãorecuperâção exrêrna
ReuiilizãÇãohêcuperaÉo extemâ

3.. coNDrÇóES p^R^ L^NçaMÉ!Ío oE ÊFruElrEs
a)pHenke5ag

b) temperaluÍa. rnÍêíor â 40"c. sendo que â veriãÉo de lemperaiurâ do corpo Íeceptor não deverá êxcêdêrâ 3.c no limite dá zonâ de misluía

c) maleriais sêdimentiveis: âlé I mul em tê§lê de t hora em cone lômhoff. Pârâ o lánçarnenio em tâgos e tâgoas, cuia vetocidadê de ciGrtação seja pràticamenle nuta, osmateaiais sedihêntáveis deveráo estâr viriualmênte âusentes

d)regime dê lânçámênto côm vaáo márimã dê âté 1,5 v6z â vazáo médiâ do periodo de atividade diária do sg6nte poluador, exc€lo n(§ casos pêrmíidos pslâ ãutoridâdê

200140, Merais
200125 Óeos e gordurâs âtimeniares
200101 - Pêpêle cáíráo
200139 - Plástcôs
200136 - Produlos etetroetetrônicos e seus componênles Íora de uso não âbrânqido em 20 01
200102 - Vidro

Ôb6&r,c,fl.çesúãÂ§êsóes.

l^Tj"-13:"9-9: y!!9dldo de Licênçe Ambiental srmphÍicáda, (LAS) parâ aüvrdade de rnagem e cômêrciâtização de resÍduos §ótidos não peogosôs ctasse , êm nome decooPERATlvA oE TRASÂLHo Dos AGENTES Ecotoctcos - cóopentneóÉ, rúi'iJa na n,,a retix o,rdyn. n'í44, crisro Rêi, Municipio dê uniáo da viióíiâ. Esradodo Paráná. nas coordênâdâs Gêográfic2s 22 J - UÍM, E 492349.4 e N 7102653.2. 
- --

2- A. presente Llcençá Ambiental simpliÍicêda (LAS) foi adíninistÍativámênte eínitidâ dê âcordo com o que êstâbetecem os Artigos 30, tnciso Il da Resotuçáo CEMA no
19:i391'g ": 1^ 3"lnc,sovda ResoluÉo CEMA o7o de ol de outubro dê 2009 qr" 

"rtonr" " 
op"r"çao píopriámenre dlá dâ aravidâdo, devêndo s€Í obs..vadosngorosámenle durarte sua operação os itens âbaixo ltstâdos:

3. Deverão sêr rmplementádas todás âs medidas de conÍole ambienlal proposras no prâno de controre Âmbienlsl - pcA.

produlos químicos em geral e oulros evenluais, quaisqu€r sejâm, deverão sêr dotados de dispositivos de contenç.ão ádequaaü, insút.ao" nos rocais onde á refêridasopera(r6s lor€m realizâdas e/ou ondê os msncionados 6quipamenlos eslivêr6íÍ instalados. para quê em casos de vãzamentàs, estês tiquidos perman6çam conÍnados nos

5. Os rêsíduos sólidos gerados e relacionados à atividad€ desenvolvde. quaisquer sejâm e êm quetquer época, com â ínatidâdê d€ evitar dânos ambiêntaas, dsvêrão sêr
convênienlementê ãrmazênados e reutilizâdô§ ôo própno local e/ou, enc€minhados a lêrceiros p;Ía ;6utlizâÉo e/ou dêstinação linâlâdequáda, eín êmprêêndtmêntos ealividâdes dêvidânente licenciâdôs por este instituto p3ra â .eâtizaçáo dos rêíêridos serviçps_

6. A manúençáo e lavageh dos cáminhôes dêvêráo ser obrigatoriamenl€ realizadas êm prestadores dê serviço devidamêntE ticenciâdos para tátÍinatidade.

7. Os conduloíês dos veiculos deveÍào seí âdequadameírle lreinados pâíe â anvidade e conhêcer, detathâdâmênle, lodos os itens de soguÍançe e srnâlizaÇão que
obrigaloíiamente, deveáo estâr disponíveis êm lodos os veÍculos

8. Fic€ proibido o lánÇamento no meio ambiênle (solos, corpo híd.ico)de êfluênte e resldúo dâ atividâde em questáo, uma vez que tais náo foram previstos no procêsso.

L O câmrnháo em hipotêse alguma deve pêímanêcer €stacionado com resíduos eh seu iniêíior.

10. Os níveis de pressõês sonoras kuidos) d6corr6n!ês da âtividadê desenvolvida no local devêrão estar 6m confoímidâde com squetes precôni2âdos p€ta resoluç.ao
CONAMA n".001/90.

11. Na êvenlualidade de acidentes côrn es rêíêndas ca.gas noiadâmente nos cãsos em que devido á vazamêntos advenham riscos de poluição ambienlat, d€ntr€ out.as
autôridades ênvolvidâs, de imediâto, êste lnstituto Água € Teía dêveÍá sêr iambém rnÍormado.

7,00 kg
0,50 t

200.00 k9
300.00 k9

8.00 kg
250.00 kg
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12 Âs medidás necessênâs â conlen'iô dê vâzâmênlos. hmpeza de rodoMas e ourras áÍeâs evenruâ,,nênie, âtingdas, rêparâÉo de dânos âmbrenr.a.s. Íecorhimenro, RuàQurnrino Bocâruvâ' 12 | cenrro I un'Iã; dâ v,ro'iãÀÀ I #ôãiãõüa#i;;il;:I";;:H"rào rinâr de carqas s nisrradâs s;r,ão. râÍrbem. de rorar ,esponsâbirioade oafi["f'll";i: i,XTf.k"l?1"§E'- 
* **o"oi e do oestinatáriá' cãÀã' '-*üât L*4" 

" "t'i'; "",rã.'ra1ã. " 
io"p.ã!o q,u *"" ro. 

""t"r"r"aro, no

'Í3' os resíduos sólidôs gêrâdos e relacionados à alvjdade desênvokidâ, quârsquer serám e êm quatquêr épocâ, com a íjnâridade de evirar danos âmbienrais, deveÉo sêrconv€nienlemente armâzenâdos e reutilizados no pÍópno locâl e/ou, êncamrntrados a'tlrcerros para reutilizaÇão ê/ou destinâçáo Ílnêl adequâoa, em êmpreêndimenlos eârividades devidamênre licenciados por este instilrto p"r" u o"riãao Já" ;"i;à-"" ;;õ".
14' Os esgotos sanilários deverão ser ênsminhados parâ Íossa séplic€ - sumidoulo, conÍorme NBR 't3969/s7 e NBR 7229ls3 bem coíno, iodâs as ediÍicâÉes, de quaisquerêspécies, ficâm obigadas â efeluâr a ligâção â rede àr"tor" au 

""óoro", 
qr"nààlàr'õãü'ã,0" 

-^roÍme L€i Esraduâr 1331/01, íeguramênrada pero De crcto s711n2.
15. É terminantemente proibida â queima â éu âbe(o de quatquer trpo dê mâteriat no tocêl.

1 6 É ônus do responsável técnico a exêcuÉo das alividades de modo a não gerar dânos âmbientais e oo côntrá têr@i.ôs

l3;â;:ffi"#"tii: 
*enç3 nào impedirá exigências íuluras, decofentes do avânço tecnolósico ou da modifcaçâo das condiÇôes âmbientais, conforme oecreto Estaduâi

20' As amphâÇóes ou alterãÇoes nos DÍocêssos dê produçao ou volumes produzidôs, ora licenciados. de conformidáde com o e§tabêtecido peta Resôtuçáo CEMA n" 105, 17de dezembío de 2019. ênselârão novos trcencjamentos. p;évto de anstataÇáo; d" ;É;#;;;" 
" 

prrte amptiada ou alerada.

21' De âcordo com o previsto no Aítiqo 4' Párágrafo 3' Resolução cEMA 105/2019, deverá sêÍ rêquer dâ a Renovação dêsta licenç.a iunto âo orgão âmbientât compêientecom ântêcedência de 120 (cento e vinte) dias dâ exprraÇáo de ;eu prazo de vaÍOaae nesia nom,naOa.

u.ir. .ri. vllón . rr rr. {.io rr. 20m

Súmulâ dessâ lcença deverã ser publicada no Orário Oíiciat do Estado ê em iôrnat de grande
cÍculaÇão locál ou rêgional, no pÍâzo máximo de 30 (t.inta) diâs, nos terrnos da resotu+ão CONAMA
no 006/86. - Esta LICENÇA Al\.4BIENTAL SIMPLIFICADA, tem a validâde aciÍnâ mencionadâ. devendo
êm sua renovaÇão ser so icitadâ âo lnslituto Águâ e Terra com antêc€dênciâ minima dê 120 (cênio e
vinlê)diâs Ouaisqueí alteraçõês ou expânsóes nos procêssos dê prôduÇáo ou votumês produzidos
pela ndústria e alleÍaçoes ou erpansôes no empreendimênto. dêverão ser licenclados pelo lnslituto
Asua e Íerra. Esla LICENÇA Al\,IBIENTAL SIMPLIFICADA deverá ser aÍixada em locâl visível.
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ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MLNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA
SECRETARIA MUT'ICIPAL DE SAUDE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

MÂRCIA REGINA FER
Gostor dâ Vigi

LtcENçA SANITÁRn N. 202200010000236

VEI{CttrtEt{TO; 04l OA t 2023

Razão §octat: COOPERATTVA DE TRABALHO OOS AGENTES ECOLOGTCOS.. COOPERTRAGE
Nome Fântaliâ: coopERATtvAbE TRABALHo Dos AGENTES EcoLoctcos -, COOPERTRAGECNPJ: 13.8ô7.3A9/0001-32
lnlcrlçâo lrunlcipal: 12737Endereço: Ferax ourdyn, 144-CÍistoRêi - unrao Da vrtoria/pR - g460$790

ATIVIOAOES LICÊNGIADAS:

3811.#00 - Coleta ds íesiduos nâo-peÍigosos

OBSERVAÇÂO: LICENÇA SANITÁRIA E}úITIDA OE FORMA SIMPLIFICADA. CONCEdid. NOS tETMOS dAResoluçáo no 1o34l2o2o da sEsA/PR. o tornecin 
"niJ 

àã"Lránç, sanitária simptifcada náo jseôra oeslabelecimonto ds atend.r a regisração vigente. senáã pr."iür o" Íscarizaçâo, a quarquêÍ t'mpo, poraAutoridade sanitária compstente, ;b.p;a d"" rpÉ"à;;; laãftr-" pr"rista" nâ L6i Estâduar n., 13.331, da 23de novembro 2001, íegutâmenlâda petà Decreto Êrt"ãràr ,r !.iíi, de 23 de maio de 2002_

LOCAL E DATA: Uniao Da VitoÍiâ, 03- dê Agosto de 2022 
.

Códlgo de Aut6nticidadê: A29BBC27016B3DDA49BC719CZFB97SB0
Endêtêço para Validação: https:/iwww.sjevisa.ro.r.pr,.goo"bitãrisalvalidsrlicenca

0.,

OEPARTA EA/TO UUIITCIPAI DE VIGIUIICIA §4 rÁRA
RUA CEL- JoÁo GUALB|.RTa 3fi. cÊNrRo

CEP846OO-2|O - FO.,IE í42) 3522-t7r5
o " mail' ytgia n Çids d nilâ fl a @ un id odd vitulb, pr, gto v. br

UMÃO OA VITÓR/A . PR

vÁLtDA En Íooo ÍERRtróRlo NÁctoilaL
ESTE DOCUIiENTO OEVE SER FIXAOO EM LOCAL VI§iVEL AO PÚBLrcO (ÂRÍ.íô6 - LEI ,I3.33í/2001)

+rÊt

Página: 01,01

@



19108120221513 https'j/www.emprêsafacil.pr'gov.br/sigÍac,l/procê§so/imprime-modelo/tipo_alvara/1/cod_alvâra/172gzogs/co_protocolo/pRp2

rl i i r...

Empresa}l)fácil

+3Ê(

Número; 12737

Nome Fantasia:

Razão social: cooPERAT|VA DE TRABALHo Dos AGENTES ECoLoctcos - coopERTRAGE
CNPJ: 1 8.867.389/0001 -32

lnscrição Municipal:

Atividade Principal: 3839-4/99 - RecuperaÇão de materiais não especiÍicados anteriormente (Exerce no
endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4687 -7loz - Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto
de papel e papelão (Exerce no endereço), 4687 -7103 - Comércio atacadista de resíduos ê sucatas
m-e-tgl§os (Exerce no endereço), 3811-4lOO - Coleta de resíduos não-perigosos (Não exerce no endereÇo),
4687-7101 - comércio atacadista de resíduos de papel e papelão (Exerce no enàereço), 47gs-7 tgg -
Comércio varejista de outros artigos usados (Exerce no endereço1

Município: União da Vitória Endereço: RUA FELIX DURDYN, 144, CRTSTO REI

CEP:84605790

Local e data: União da Vitória, terça, 23 de novembro de 2021

DANIELE BORGES DE LIIVA
Secretaria Àrlunicipal de Finanças

Observação

TiORARIO DE FUNCIONAI,IÉNTO DAS 08:00 ÀS 20:00 {DE SEGUNDA A SABADO, EXCETO DOt\,4tNGOS E FERIADOS)

Código de Autênticidade: 21Q71oNYAD

"EfuIITIDO PELO FUNCIONÁRIO DARIO OSNY HANSCH'

Esse documento deverá permanecer exposto em local visÍvel no estabelecimenlo empresarial

q,
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t Licnâ:CI,CB. CERTIFICADO DE LICE\CIA]\IENTO DO CORPO DE BO]\{BEIROS - C.CB
A Seçâo de prevençâo.":.,:Í-1".'#'J',';:3l,l.iÍ3111;lÍ." 

Bombeiros Miritar do Estado do paranálicencia a edificaçào estabelecimenro eventorárea de risco 
"u"i*o 

q,r'"tiriauar. por esrar em confornridade com alegislaçào de pr.cvenção conra incêndio e a desastres em vigor:

ffiúlorrna-
1r'to,,rcFaniusiá: côopÉÂiffi r LALH-o q"§

llcPFrcNpJ: I 8. s67.i89/ooo3_02

icódigo da Alividadc Econôrnica (CNAE), I'

E,iiitl-ll 
FoRNECIMENTo DE ALIMENToS PREpARADos PREPoN.DERANTEMENTE PARA j;

l82Il3-00.SERVlÇosCoMBlNADosDEEScRITÓRIoE^PoIoADMrNISTRÁTIVo
'Logradouro: P.{UL^ FREIT^S \úmcro: 49g6

ia.i'", sÀô siseliroõ "ü:r"i"fr: 
LNÍAo DA vrroRÍA_pR ji

ao\lB\ tE \ t\L I \t)to L .\ t)ES\S-t Rl S
PREVENÇÀo I

Arca Total: 100.00 ,rr:
Área Vistoriada: 200.00 nrr

lOcupaçào: C-l - COMERCIO COM BATXA Capí:À nF rurÊxrnrn, 
^

ICAPACidA<IC dC PúbIiCO: 50 PESSOASBAIXA 
CARGA DE INCÊNDIO (ATÉ 3OOMJ/M1

lUso dc GI P

lProjeto Técnico NIB:

OBSERVÁÇÕES

Lsre doc

(, Corpu Lle tsurrbürn,\ Nt,truÍ podeÍá ulc.rtr

trnenro ti'i (mit'do mêdiànle rntbnndçi-E\ dc.laradd5
rça pcrdc à v.rlidâde. a quatqucr tcnr
çà(' c ci'mhâte a urcê|dio c a dcsasl

lduâl nô 19..149. d.5 d( àhrl

nràr» alrrraçôes quê implique,n eln in.

çrio,cstnbclecrnrcDldtirea (le íisco cr.n

r=õffi:--:
onformidade com â legislâçâo

to a quâlqu$ lempo.

t\cumcnro clnrrido clcirotricamcnrc p.lo Sisrcm. prcvFogo.
A àúrcnri.idade d.w ser confimrad!.o ênde.eçr sw.prevfogo.pr.gov.br rrrovés.rorinr .ü.i;t*, e.rrcnri",,rrae r*uúêÍr{§ "

ffi
IlRll.,

{bril de 2023LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 7 de

Núrtrero autcnticidade: 5feS8c08.839073íld. B8e t9a96.99iia 749b_ I Página I de I
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COOPERTRAGE - COOPERATIVÂ DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua Félix Durdyn, í44, Cristo Rei _ União da Vitória _ pR
CEP 84605-790 Fone: (42) 3S22-3495

CNpJ: 1 8.867.389t0001 _32

À
Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de União da Vitória/pR
REF.: Chamamento público no 00612022

Prezados Senhores:

o signatário da presente, João Gabriel de christo, carteira de ldentidade no
1.208.886-8 e CPF no 249.77A.059-9í, Representante Legal, em nome da
Cooperativa de Trabalho dos Agentes Ecológicos _ bOOpenfnaAe,
declara sob as penalidades cabíveis:

(í) DECLARAMOS, que concordamos na íntegra, e nos sujeitamos aos termos
do Edital, bem como às estaberecidas no Termo de Refeiência, nos projetos
Básicos dos Lotes 1 etou2, na minuta do Termo de contrato e nas',planilhás de
Custos e Preços" e com todos os demais Anexos e documentos componentes
do Edital.

(2) Que não existe no presente momento, pedido de falência por parte e em
nome desta empresa e que a mesma se submete à automática desclassificação,
caso tal venha a ocorrer durante o processo de chamamento.

DECLARAÇÃO UNtFtCADA

(3) Que não existe no presente momento fatos supervenientes impeditivos da
habilitação ou que comprometam a idoneidade da empresa nos termos do artigo
32, parágraÍo 20, e artigo 97 da Lei Federal no 8.666/í9g3, e suas alteraçôes, e
que esta Associação e/ou Cooperativa está ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

(4) Que cumpre ao disposto nos incisos XXX|ll do arl.70 da Constituição Federal
e inciso V do art. 27 da Lei Federal no 8.666/93, de que não emprega menor de
í8 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e náo emprega menor de í6
anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de í4 anos, na condição
de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal no 4.358, de 05
de setembro de 20Q2,que regulamenta a Lei no 9.584, de 27 de outubro de2002:

(5) Que a Associação e/ou Cooperativa não foi declarada inidônea por qualquer
esfera federativa e nem está suspensa do direito de licitar ou impedida de
contratar com o Município de União da Vitória/PR, enquanto durarem os efeitos
da sanÇão.

(6) Que assume total responsabilidade pela veracidade de todos os documentos
apresentados e informações prestadas e, em qualquer tempo, se compromete a
apresentar a documentação, quando a mesma for solicitada pela Comissão
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua Félix Durdyn, 144, Cristo Rei - Uniâo da Vitória - pR
CEP 84605-790 Fone: (42) 3522-3495

CNPJ: 1 8.867.389/0001-32

Uniáo da Vitória - PR, 20 de setembro de 2022

oo

Permanente de Licitação para diligências, e exime o ora contratante de qualquer
ônus civil e penal que lhe possa acarretar.

(7) Que todos os documentos que compôem o Edital foram colocados à nossa
disposição e que tomamos pleno conhecimento das condições ambientais,
técnicas, do grau de dificurdade dos trabarhos e dos demáis aspectos que
possam influir direta e indiretamente na execução do objeto do presente Edital.

(8) Que está Associação e/ou cooperativa retirou e analisou o Edital e seus
Anexos, que tomou conhecimento de todas as informaçôes e conOiçOÀs
necessárias para elaboração de nossa proposta comercial.

(9) Que assumiremos inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução
do Termo de Referência e/ou projeto Básico.

('10) Que estamos cientes que a inverdade rerativa às DECLARAÇÕES ora
prestadas sujeita a Declarante às penalidades legais, dentre elas a eiclusão do
certame licitatório.

(í 1) Que concordamos e estamos cientes que a superveniência de lei condiciona
as Partes o seu cumprimento.

JOA CHRISTO
, Presidente
êooPERTRAGE

d..,lÉ-

FLS ?

m,

.D



ôÉ UNric

COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRÂBALHO OOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua Félix Durdyn, 144, Cristo Rei - União da Vitória - PR
CEP 84605-790 Fone: (42) 3522-3r'.95

CNPJ: í 8.867.389/0001-32

DECLARAçÃO DE PLENA CAPACTDADE OPERACTONAL

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Uniâo da
Vitória/PR

REF.: Edital de Chamamento Público no 00612022

OBJETO: Conhatação de organizaçáo(ões) cooperativas e/ou associações de
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis para a execução de serviços
públicos de PROCESSAMENTO e COMERCIALIZAÇÃO de resÍduos sólidos
urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características
domiciliares ou equiparados, provenientes dos serviços de coleta seletiva pública
no Município de União da Vitória.

Prezados Senhores,

A Cooperativa de Trabalho dos ÁgenÍes Ecológicos - COOPERTRAGE

lnscrita no CÂIPJ soD o no 18.867.389/0001-32, com sede no endereço Rua

Félix Durdyn, 144, Cristo Rei, União da Vitória - PR, CEP 84605-790, nesle

ato representado pelo Senhor João Gabriel de Christo, portador do RG. n.o

1.208.886-8, e do CPF 243.778.059-9í, DECLARA expressamente que possui

infraestrutura para realizar a triagem dos resíduos recicláveis provenientes da

Coleta Seletiva no Município de União da Vitória/PR, bem como apresênta o

sistema de rateio entre os associados e cooperados.

DECLARAMOS ainda que, para todos os fins de direito, que possuímos plêne
capacidade operacional e administrativa para executar os serviços,
procedendo às contratações necessárias em tempo hábil, bem como efetuando,
quando necessário, as substituições ou complementaçôes no quadro de
pessoal, assumindo inteira responsabilidade pela perfeita e completa execução
dos serviços em objeto.

União da Vitória - PR, 20 de setembro de 2022

IEL DE CHRISTO
Presidente
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua Félix Durdyn, 144, Cristo Rei - União da Vitória _ pR
CEP 84605-790 Fone: (42) 3522-3495

CNPJ: 1 8.867.389/0001 -32

FLS
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RELAçÂO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEíCULOS

oBJETo: contratação de organizaÇáo(Ões) cooperativas e/ou associaÇões de catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis para a execuçâo de serviços públicos de pRocESSAMENTo
e COMERCIALIZAÇÃO de residuos sólidos uÍbanos potenciâlmente reutitizáveis e/ou recictáveis
secos, de ceracterísticas domiciriares ou equiparados, provenientes dos serviços dê coreta
seletiva pública no Município de União da Vitória.

A comissâo PeÍmanente de Licitação da prefeitura Municipal de uniâo da vitória/pR

REF.: Edital de Chamamento n.. 00612022

RELAÇÃO DE
VEÍCULO LEVE

EQUIPAMENTOS E VEíCULOS DE SERVIÇO (VEÍCULOS COLETORES E

União da Vitória - PR, 20 de setembro de 2022.

AO GAB
PFsidente

COOPERTRAGE

C

cARAcTERísncAS

Ouantided
ê (-1)

Oescrição Modelo Ano Potência
t'2)

Capacidad
e s 3

Observaçóe

Prense
EnÍardadeira

Hidráulica
Vertical

StollmeieÍ 60100 G 2020 15 CV,
triÍásico

De 180 -
275 k9 I
Força de

prensagem
de 28

tonêladas

Equipamento
próprio

EsteiÍa
Transporladora

Süddeutsche
elektromotorenw

erke bruchsal

RF53W O90L-
4

Sem
registro

0, r69953
CV

1400 - 83
rpm

Equipamento
próprio

550
Bolsâs dê

armazênâmênt
o

Big Bag Multi-
Polipropileno
(PP) de alta
resistência

2000 kg
Próprias da
cooperativa

Nome do Representante Legal

JOÃO GABRIEL DE CHRISTO

Data:

20t09t22

Empresa proponentel

COOPERTRÂGE

Assinatura do Reprêsentante Legal

JO HRISTO

+J"

(" 1) Esta relação deverá estar de acordo com o especificado nos projetos Bás,bos dos Lotes í
e 2 constantes no Termo de Referência deste Edital.
(. 2) Fomecer a potência em HP ou CV.
(' 3) Na coluna obseryaÇões indicar se os equipamentos, máquinas e velculos sáo próprios ou
alugados, alocados através de contrato de anendamento (leasing), ou a adquiir. p\.
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J JACOBS
lÍP 20220912

Laudo Técnico

Bolsas de armazenamento

Esteira transportadora

Prensa hidráulica

Laudo técnico de conformidade dos equipamentos da unidade de seleçáo e compactaçáo

de recidados sólidos, de acordo com com as Normas RegulamentadoÊs n" 11 e 12.

Validade: 19lsetJ2123 M,

,1

)

Êng. Ruy CaÍlos Jâcobs, CREÂ,/SP 0ôí192,O
Ehg. Rodrigo Cârlos Jaoob§, CREÀPR í09069/D

contato@jacob6êngenhada.com
R. Dêsemba.gador Matta 2198, C.urifit'a - PR / Av. Manoel Ribas 134, União da Vitó.ia - PR

Êr,"
1

uNr4o

o
;FLS

L

,

a0

A



J JACOBS

Sumário

ldentificação da Parte Contratante

Características do Equipamento

Obrigações do proprietário ou responsável legal

Plano de inspeçáo

Relatório de lnspeção

Análise técnica

Recomendaçôes Técnicas

Laudo técnico

Conclusão

Bibliografia

Responsáveis técnicos

LÍP 20220912
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Eng. Ruy CaÍlos Jacob6, CREÀSP O6,aÍ gZD
Eng. Rodrigo Carlos Jacobs, CREÀPR Í09069/D

contato@jacobseh genharia.com
R. Dêsembargador Motta 219E, Curitibâ - pR / Av. Manoel Ribas 134, União da MtóÍiâ - pR
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Identificação da Parte Contratante

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS - COOPERTRAGE
/rrf rt I a o 6^1 à.,.lltr^^a .t-
\Jr\tt_ J trJ.<ri) I . rrLri,r lrur, +-rÉ

Rua Félix Durdyn, 144, Cristo Rei, Uniáo da Mtória - PR, 8460t790

Solicitante: Laryssa V. Kaczoroski

Bolsas cie armazenamenio (Big Bag Mulii-way)

Fabricadas com tecido de Polipropileno(PP) de alta resistência e estruturadas para

suportar a carga máxima âté 2.000 kg, as bolsas sáo utilizadas no recebimento de máerial
reciclado de fornecedores de material a ser dassiÍicado e no manuseio do material já

classh-icado na unidade.

Eng. Ruy Cad06 Jscobs, CREÁ,/SP 06ztl92/D
Eng. Rodngo CadoÊ Jacob6, CREÀPR 1Og)ôg/D

contâto(Iiacobsengenhaia.com
R. Dêsêmb.rgador Molt 2198, Curiüba - PR / Av. Manoêl Riba6 ,3t, União da Vitóriá - PR
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2. Garacterísticas do-Equipamênto

A unidade de processamento e compac{açáo de resíduos conta com os seguintes

equipamentos:
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Esteira transportadora

Eíeira horizontal de transporte de materiais, crom as seguintes cârac{erííicas

Motor:

Fabricante:
Modelo:
Número de série:
Voltagern:
Potência:
Freqüencia:
Fator de potência

Rotaçáo:
Data de fabricaçáo:

Fabricante:
Modelo:
Núnrers de série.
Comprimento esteira:
Altura entrada de materíal:
Altura saída de malerial:
Largura da esteira:
Dáa de Íabricaçáo.

LTP 20220912

Süddedsóe elektromotorenwerke bruchsal
RF53W D90L-4
12744A0 D

20 bi#sico / 380 trifásico
125 W
50 Hz
0,79 cos phi

í400 - 83 rpm
s€m registro

sem registro
sem registro
serr registro
1í,0 m
0,80 m
0,80m
0,93m
sem registro

Esteira:

Eng. Ruy CaÍlos Jâcobs, CREtuSP 064192iD
Eng. Rodrigo Carlo6 Jacob6, CREÀpR 109069/D

6ontato@iacobsengenharia.com
R. Desembârgador Motta 2'lgE, Curitiba - PR / Av. Manoel Ribas 134, Uniâo da Mtória - pR
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Esteira transportadora: placa de identiÍicaçáo do motor
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Esteira transportadora: visáo geral

,t?

Esteira transportadora: imagem ilustrativa de desenho de montagem de modelo similar

,

I
Eng. Ruy Carlos Jacobs, CREÂ/SP 06,t'l92iD

Eng. Rodrigo Carlos Jâcobs, CREÀPR 109069/D
contato@jacobsengehharia.com

R. Dcaenba.§ad.r t otta 2193, Curiüba PR ,,Âv. l,.,anoe l Ribas í3,0, Uniáo da Vtória pR
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Prensa enfardadeira hidráulica vertical

Prensa fabricada pela Stollmeier para material sólido, de acionãmento hidráulico

alirnentedo por bornba elétrica, produzindo pacotes amarrados.

EspeciÍicacoes:

qr

Fabricante:

Potência:
Capacidade de fardo
Pressáo aplicada:
Data de fabricaçáo:

Grupo Stollmeier
Âní nn /:
15 cv tÍifásico
180 - 275 kg

estimado 15 ton
o210612020

n

Eng. Ruy Carlos Jâcobs, CREIr'SP 06.tí92/O
Eng. Rodrigo Cado6 Jacobs, CREÀPR '109069/0

contâto@jacob6engênharia.com
R. Dêsembargedor Mota 219E, Cuítiba - PR / Av. Manoel Riba6 13,t, lJniáo da Mtóriâ - PR

Prensa: placa de identiÍicaçáo
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Prensa em operaçáo

Eng. Ruy Carlos Jacobs, CREÂ,/SP 06/íí 92/D
Eng. Rodrigo CaÍlos Jacoh, CRÊÀPR 109069/D

oontato@.iacobsengenhariâ.com
R. Desembargador Mona 2'198, Curitibâ - PR / Av. Manoel RibÊ6 13,í, uniáo da Vftórie - PR
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3. Obrigaçóes do proprietário ou responsável lega!

As Normas Regulamentadoras No. 11 e 12 definem os princípios fundamentais e

medidas de proteÉo para preservar a saúde e a integridade física dos trabalhadores, e

eslabelece requisitos mínimos para a prevençáo de acidentes e doençâs do trabalho:

i. No comércio e na indústria de beneÍiciamento, transformaÉo,

movlmenta$o, manuseio e armazenamento materiais e;

ii. Nas fases de projeto e de utilizaçáo de máquinas e equipamentos, e ainda à

sua Íabricaçáo, importaçáo, mmercializaçáo, exposiçáo e cessáo a qualquer

título, em todas as atiüdades econômicas.

O empregador deve adolar medidas de proteçáo para o trabalho em máquinas e

equipamentos, capazes de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores.

Sáo consideradas medidas de proteção, a ser adotadas nessa ordem de prioridade:

a. medidas de proteÉo coletivâ;

b. medidas adminiírativas ou de organizaçáo do trabalho;

c. medidas de proteÉo individual.

4. Plano de inspeção

Náo foi encontrado registro de Plano de lnspeção do equipamento nem manuais do

fabricante.

Assim o plano de inspeçáo foi orientado pela experiência do proÍissional e pelo

definido nas normas citadas abaixo:

i. NR-1í Transporte, moümentaçáo, armazenagem e manuseio de materiais;

ii. NR-12 Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;

iii. NBR 12.100 de.2013 SegLuranç de máquinas - Princípios gerais de projeto

- Apreciaçáo e reduçáo de riscos

iv. NBR 14.'153 Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando e

coisa

Para a execuÉo da Apreciaçáo de Risc,os, coníorme Íeqúsíto 12.1.9 da NR-í2, Íoi

aplicado o máodo HRN (Hazard Rating Number). Nesse método o valor de cada índice é

realizado pela avaliaçáo do profissional legalmente habilitado no local de trabalho, conforme

as tabelas abaixo:

Ero. Ruy CaÍlos Jacobs, CREA,/SP 06,í192/D
Eng. Rodrigo Carlos Jacob6, CREÀPR í 09069/D

contato@jâcob6êhgenhada.com
R. De6embaroâdor Motta 2198, Curfiba - PR / Av. Mahoel Ribas 13,1, Uniáo da VÍtória - pR
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(FE) Frequência de Exposição

o,50

1,00

1,50

2,50

4,OO

5,@

Anuàlmênte

Mensalmente

Semestíelnlente

DiaÍiaín€nte

Em teÍmos de hoÍas

constânte

(DPH) Grau da Possível Lesão

0,1

0,5

1,0

2,O

4,O

8,0

10,0

12.0

r5.0

AÍrenhão or, êscoairçâo

DleceÍeÍnanto, (onê ou êoíeímidâde hve
fÍetuÍa levê de osÍos, dedos das mão5 ou d€dos dos pés

fíôtura Srave de ossos, m5o, búaço ou peÍna

P.da de I ou 2 d€dor des Ínãos ou do5 Ér
Amputação da pêína, m5o5. p€rda paÍcial dâ audição ou üsão
Ampurâç5o dê 2 peínas ou m3os, peÍda parcial da audição ou visâo €m âmbo5 ouvidos ou olhos

tnlermidad€ peÍm.n€nte ou cííti(ô

Íataldade

O Nível de Risco é calculado pela seguinte fórmula

Nível de Risco = PE x FE x MPL x NP

Pelo resultado obtido, classiÍica-se o risco do equipamento de acordo 
"o, " 

,"0"," df

Erg. Ruy Carlos Jacobs, CREA"/SP 0Élí 92/D
Eng. Rodrigo Carlo6 Jâcob6, CREÀPR .t09069/D

cohtalo@jaoob6cngcnharia.oom
R. De6embârgador Mottá 2198, Curitibá - PR / Av. Manoêl Riba6 .131. tJniáo da Mtória - pR
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LÍP 20220912

LO Probabilidade de Ocorrência

0,033

1,00

1,50

2,00

5,00

8,00

10,00

15,00

Quase impossível

Ahâmente impÍovável

lmpossível

Possívêl

Alguma chance

Provável

Muito provável

Ceneza

Pode o€oÍÍeÍ em extremas circunstâncias

Mas pode ocorrer

Imbora inroncebível

Mas não usual

Pode acontecer

5êm surpresâs

EspeÍado

Sem dúvida

Número de a mêrce do risco

t.o
2,0

4,O

8,0

12,O

I à 2 passoàs

3 a 7 p"ssoás

8 à 15 pessoas

16 a 50 pês5oas

Meis d€ 50 pesgoâs

abaixo:

UNIÁO at,

LF 5 o\

1



J JACOBS
LÍP 20220912

0a 1

1.1 as
5.1 a 10

10.1 a 50

50,1 a 100

100,1 a 500

500,1 a 1000

> 1000

Risco aceitável - considerar possíveis ações

Até 1 ano

Até 3 mese§

Até 1mês

Até l semana

Até l dia

AÉo imedieta

Parar atívidade

Considera-se que, quanto maior o risco obtido na análise, maior o número de

adequaçóes devem ser recomendadas, para resguardar a saúde e a integridade física dos

trabalhadores, indusive sendo considerados prazos de implantaçáo para as correçóes.

A Anotaçáo de Responsai:ilidacie Técnica (ART) é emiticia apenas quando o Nívei

de Risco calculado é considerado "Baixo". Nos casos em que considera-se risco igual ou

superior a "Signiícante", açóes devem ser lomadas para reduçáo do rism, sendo emitida a

ART somente após a comprovaçáo das mudanças.

5. Relatório de Inspeção

Realizado no dia 13l1gl2l22 a üstoria dos equipamentos: bolsas de

.ármazenamento, esteia trânsportadora e preÍls€l hidráulica, sendo relacionadÀs os itens

avaliados abaixo:

Bolsas de armazenamento

Eng. Ruy CaÍlo€ Jacobs, CREA,TSP 06,í192lD
Eng. Rodrigo Cados Jacobs, CREÂ/PR '109069/D

contato@Fcobsengênhana.com
R. Desembargador Molta 2198, Cuíliba - PR / Av. Manoel Ribas í34, União da Mtória - PR
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l.fítlúmeros de Oarslftação dc ( )

Muito baixo

Baixo

Alto
Muito Alto

Extremo

DESCRTÇÃO SIM NÃo PARCIAL NAO
APLICÁVEL

1 Os Big Bag sáo utilizados são reutilizáveis (multi
way)

X

2 ÂIltes do uso sáo inspecionados nas alÇas. x
Antes do uso sáo inspecionêdos nas regiáo.das
alÇas.

X

4 Os Big Bag descartáveis são inutilizados e o
material reciclado.

X

5 Os Big Bag reutilizáveis com desgasle sáo
descartados e o material reciclado.

X

4\," .-9'
',§.i"i',1

"l 
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Aceitável

lnaceitável

ITEM
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Esteire transportadora

O disposillvo de segurança identificado é um -hotÉio de acionamento deparada de
emergência.

Eng. Ruy CaÍlos Jacob6, CREtuSP 064192/D
Eng. Rodígo Carlo6 Jacob6, CRE JPR '109069/D

contato@jacob6engenharia.com
R- Desembargador Mota 2198, Curitiba - PR / Av. Mâhoel Riba6 134, União da Mtoia - pR

s

,

ITEM DESCRTÇAO SIM NAO PARCIAL NÃO
APLICÁVEL

1 Os comandos do quadro elétrico estáo
sinalizados/identifl cados?

X

2 Os comandos de operaçáo estão alimentados em
baixa tensão?

X

3 Os dispositivos de partida e parada possuem
redundáncia ao acionamento?

X

4 A inversáo do motor elétrico da máquina náo
causa acidenle ao operador?

X

5 Os componentes e circuitos intêrnos do quadro
elétrico possuem sinalizaçáo de identificação?

X

6 Não há acumulo de cabos elétricos no interior do
quadro elétrico?

x

7 Náo há acúmulo/guarda/depósito de mateíais e
obietos no interior do quadro elétrico?

x

I A chave geral da máquina dispôe de sistema para
bloqueio mecânico?

x

9 O quadro elárico está bloqueado com sisteme tipo
cadeado ou fechadura?

X

'10 O quadro elétrico possui as devidas sinalizaçôes
de risco?

x

11 A máquina possui elgum dispositivo de parada de
emergência?

X

12 A máquina possui o número suficiente de
dispositivos de parada de emerqência?

X

13 O dispositivo de parada de emergência possui
conetâ sinalizaÉo de identificêÇáo (portuouês)?

X

14 O dispositivo de parada de emergêncie está em
local visível e de Íácil acesso?

x

15 Os comandos de operação da máquina possuem
identificaçáo em Iíngua portuquesa?

X

to O acionamento da esteira é por moto reduton x
17 Os roletes de

adequados?
apoio e retomo da correia são X

lõ Os esticadores de coneia são adequados? x

«ú
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Prensa hidráulica

e
.P"

Eng. Ruy CaÍlos Jacobs, CREtuSP 064192/D

Eng. Rodrigo carlos Jacobs, oREÀPR í09069/D
contalo@jacob6engcnharia.com

R. Desêmbargador Motâ 2í9E, curitiba - PR / Av. Manoel Ribas í34, lJnião da Vttória'PR

ITEM DESCRTÇÁO SIM NÃO PARCIAL NÃO
APLICÁVEL

1 Os comandos do quadro elétrico estão
sinel izados/identmcedos?

X

2 Os comandos de operaçáo estáo alimentados em
baixa tensáo?

X

,l Os dispositivos de partida e parada possuem

redundância ao acionamento?
X

4 A inversáo do motor elétrico da máquina náo causa
acidente ao operador?

X

5 Os componentes e circuitos internos do quadro
elétrico ossuem sinaliza

X

6 Náo há acúmulo de cabos elétricos no inteíor do
adro elétrico?

X

7 Náo há acúmulo/guarda/depósito de materiais e
obietos no interior do quadro elétrico?

X

I A chave geral da máquina dispôe de sistema para

bloqueio mecânico?
x

9 O quadro elétrico está bloqueado com sistema tipo
cadeado ou fechadura?

10 O quadro el co possui as devidas sinalizaÉes de
ns 2

X x

11 A máquina possui algum dispositivo de parada de
ência?

X

A
dis

máquina possui o número suÍiciente de
itivos de arada de em ência?

x

13 O dispositivo de parada de emergência possui

coneta sinaliza o de identifi o es ?
X

14 O dispositivo de perada de emergência está em

local visível e de fácil acesso?
x

15 Os comandos de opêrâÉo da máquina possuem

identificacão em Iíngua portuq uesa?
X

12

a.

JACOBS

Os dispositivos de segurança identificados no equipamento sáo:

i. dispositivo de parada de emergência;

ii. dispositivodelntertravamento;
iii. bimanual;
iv. bloco hidráulico:
v. válvula de fluxo cruzado.

s"

@

de identiÍicaÉo?
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6. Análise técnica

Com base na inspeçáo foram relacionados os itens observados para cada

equipamento, e pela avaliaçáo dos processos foi realizada a Apreciaçáo de Riscos,

descritos a seguir:

- Manter regiíro dê manutenção dos equipamentos

Bolsas de armazenemenlo

Riscos identificacios t,E FE fuiPL NP iiNR

rompimento de alça 0'1 04 0,1 o1 n4

rompimento de bolsa 01 o4 0,1 01 0,4

Esteira transportadora

Avaliado que o painel elétrico náo atende aos requisitos da NR-12.

Coníatado que operadores trabalham em três pontos do equipamento: no início, no
mdo e no Íinal. Oe acordo com o requi§to 12.6.2,é necesúrio uma botoeira de emergência
por posto de trabalho, e evidenciado o dispositivo somente na posiçáo de saída da esteira.

Os riscos identiÍicados na operação da esteira transportadora sáo:

a. choque elétnco na operâÉo do painel elétíco

b. náo conseguir parar o equipamento imediatamente em situaçóes de

emergencla

c. contusáo durante operaçáo no cilindro de entrada de material

d. acionâmento involuntário durante procedimento de manutenÉo

@

,l

+4"
Eng. Ruy Carlos Jacobs, CREI'/SP 06,í192lD

Eng. Rodrigo Caío6 Ja6ob6, CREA,/PR 109069/D
cohtato@jacob6engehhaia.com

R. Dêsembargador Motta 2'198, Curitiba - PR /Av. Mahoel Riba6 13,t, tJniáo da Vrtória - PR

13
-a,Ol

la#

lÍP 20220912

Avaliado que no carregamento de resíduos a carga aplicada nas bolsas é de ate í00

kg, 20 vezes abaixo da carga limite de 2.000 kg.

Os riscos identiÍicados no canegam€nto€ moúm€ntaçáo das bolsas sáo:

a. rompimento da alça

b. rompimento da bolsa

Com base nos riscos identificados, foi realizada a apreciaçáo de risms, descrita

ebaixo:
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Com base nos riscos identiÍicados, foi realizada a apreciaÉo de riscos, descrita

abâixo

Riscos identificados PE FE MPL NP HNR

úoque elétrico 02
,)É

0,1 1 0,5

não conseguir parar equipamento 02 1,5 01 'I

contusác no canegamentc 01

acionamento involuntário durante

manutenÉo 01 01 0,5 1 0,5

Esteira transportadora: entrada de material

,!

I fi.

t
.}jt"

Eng. Ruy CaÍ16 Jaclbs, CREÂ/SP 06t I 92/D
Eng. Rodrigo Carlos Jacobs, CREÀPR í09069/D

cohtato@iacobsen genhaÍia.oom

R, Dê6embaroador Mottâ 2198, Curiüba - PR /Av. Manoel Riba6'134, Uniáo da Mtóíia - PR
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Esteira transportadora: Sistema acronamento

Eíeira transportadora: motor de acionamento

&

@
q

Êng. Ruy Carlos Jacobs, CRENSP 064'! 92/D
Êng. Rodrigo Carlo6 Jacob6. CREÀPR 109069/D

6ontato@jacob6ehgehharia.com
R Dcsêmhârgedor Môtla 2í98 Curitibã - PR /Av MáhoÊl Ribas í3,4 lj'|ião da Vitória - PR
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Esteira transportadora: painel elétrico (botóes de operaçáo e emergência)

Esteira transportadora: trabalho executado por colaboradores

m

.E
n
ü

Eng. Ruy Cados Jaoobs, CRENSP 0Ê1192/D
Eng. Rodrigo Carlos Jacobs, CREÀPR .l09069/D

cohtato@jacobsehgênharia.com
R. DesembârgadoÍ Mottâ 2198, Curiüba - PR / Av, Mâhoel Ribas 13,í, União da VitóÍia - PR +J"
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Prensa hidráulica Stollmeier

ldentiÍicados os seguintes itens na inspeçáo prensa:

i. sensor de segurança na porta de fechamento;

ii. maniÍold hidraulico com sinais leves de vazamento de oleo;

iii. acionamento por botoeira dupla em palnel de operação;

iv. painel elétrico com comandos em 24V religamento automático impedido em

caso de queda de energia, relé de segurança, chave geral lockout, sinaleiro

indicador de painel energizado, botáo liga / desliga, botáo de rearmê, botáo

emergência com trava e disjuntor;

Náo íoram ohservadr:s riscos na rotina de oneracão do eorrinamenlo

0

4,,
U

Eng. Ruy Caíos Jacobs, CREA,/SP 06,f192iO
Ehg. Rodrigo Carlos Jacobs, CREIJPR í09069/D

cohtato@jacobÊeh gehhaha.com
R. Desembargador Motta 2196, Curitjba - PR / Av. Manoel Ribâs 13,í, União da VitóÍia - PR
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Prensa: sensor de segurança da porta
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J JACOBS

Prensa: sistema hidráulico

Eng. Ruy carlos Jacobs, cREtuSP 064192/D
Enq. Rodriqo câíos Jacobs. CREÂJPR '109069/D

contato@jacobsen genharia.com

R. De6embargador Motta 2198, curiüba - PR / Av. Manoel Ribas í 3,1, uhiáo da Mtória - PR

LÍP 20220912
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Eng. Ruy Carlos Jacobs. CREtuSP oaal92/D
Eng. Rodrigo Cados Jacobs, CREÀPR '109069/D

cohtato@jaoob6engenhaía.com
R. Desembargador Motta 2'198, Curitibâ - PR /Av. Manoel Riba6 134, Uniáo da Vitória - PR +d"
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Prensa: painel elétrico de operaÉo

Pren-sa nainel eléJricn rle acjonamenln
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Prensa: interior do painel elêtrico de acionamento
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Eng. Ruy CaÍlos JacobÊ, CREA"/SP 06,í192lD
Eng. RodÍigo Carlos Jaoobs, CREÂPR 109069/D

contato(Uaoob6engenhâda.com
R. De6ernbargador Motta 2198, Cuitiba - PR /Av. Manoel Riba6 i34, União da VrtóÍa - pR
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7. RecomendaçõesTécnicas

AâêÂa.{^ na arralianãn tá.ni.ã eâ.t.,êrh ahaiva ac ranamanrlacÁcc rÁaninac

Bolsas de armazenamento

As bolsas devem ser inspecionadas antes de cada uso, em busce de rasgos e falhas

na malha do corpo e da alça.

Esteira transportadora

lnstalar painel elétrico de segurança conforme requisitos da NR-12, devendo conter:

i. tensáo do painel em 24Y;,

ii. siíema que impede o religamento automático em caso de queda de energia;

iii 
^hâ\rê 

nard lnz.k^r rt ..írrvl lÍr..âl nara aar{aadn /êiÊlÂryrâ r{a hlnnrrain\'

iv. sinaleiro indicador de painel energizado;

v. Botáo Liga / Desliga;

ü. Botáo de Rearme;

üi. Botáo Émergência com TÍava;

üii. Disjuntor;

lnstalar um dispositivo de parada de emergência no início da esteira transportadora.

lníalar um dispositivo de parada de emergência na metade da esteira, cerca de 5,5

metros entre início e Íinal.

Manter dispositivo de parada de emergência no Íinal da esteira.

Prensa hidráulica

Sem recomendaçôes para a prensa hidráulica.

m

Erg. Ruy Cados Jacobs, CREIúSP 06,í192/D
Eng. Rodrigo Carlo6 Jacobs, CRÉÂPR í 09069/D

contatoGUaoob6engêhhada.com
R. Desembargador Motta 2'198, Curitiba - PR /Av. Mahoel Ribas í3,t, Uhião da MtóÍia - pR *j(-
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8. Laudo técnico

Os equipamentos avaliados oferecem segurança aos usuários, podendo ser
.r:l:--J-^ J^..^--l^ ^^- ---..:J-- -- r1--:^--

Pru[orrrErrlE urnrz<r\rlrü, \tEvçt tv\J §st §çyutuo§ a§ I l-v\I I tc;t tua\^/(i§ tçvt ll\,ct§.

9. Conclusão

Após a avaliaçáo dos equipamentos no local de trabalho no dia 12lsell2O22, e

realizada a apreciaçáo de riscos, constatado que os equipamentos sáo seguÍos para a

operaçáo, devendo ser execúadas as recomendaçóes técnicas para aumento da

segurança na operaçáo.

Registrada a Anolação de Responsabilidade Técnica número 172O225013367

referente aos serviços executados, pelo engenheiro de segurança do trabalho Ruy Carlos

Jacobs, conforme documento em anexo.

,rt Et:t-t: - ---a: -rv. rJtur|\rgr orro

NR-11 Transporte, moúmentaçáo, armazenagem e manuseio de materiais;

NR-12 Seourança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos:

NBR 12.100 de 2013 Segurança de máquinas - Princípios gerais de projeto -
Apreciaçáo e reduçáo de riscos

NBR í 4. Í 53 Segurança de máquinas - Partes de sistemas de comando e coisa

Eng. Ruy Carlos Jacobs, CREÀ,/SP 06,1192/D
Eng. Rodrigo Carlo6 Jacobs, CREáJPR íOSO69/D

contâto@jacob6engenhaia.com
R. Desembargador Motta 219E, Clritiba - PR / Av. Manoêl Ribas ,l34. lJnião da Wória - pR
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1 1. Responsáveis técnicos

Situa{áo cxrrâ|.la d.a base de de.ros do CRÊA-SP die 16,0912022.

RêgisÍo (CREáSP) 1__l
Canería

EÍqêÍherÍo dê Sêguíarça do Tr*âlho

Énq*Ítr€ro l*êcá!íco

Sitr,tráo do Re$stÍo lerrvo

Responsâbddade Têcnrcâ Nenhuma Íesponsabilidade tecnEa lo encontrada.

Engenheiro de urança do Trabalho, Crea/SP O641921D

1910912022

Eng. Ruy CaÍlos Jacobs, CRENSP 06,t192/D
Eng. Rodrigo Carloe J.6obs, CREÂPR 109069/D

contato@iacob6engênhada.com
R. De6embargador Motta 2Í98, Curiüba - PR / Av. Mano.l Riba6 13,í, t,nião da Vltóda - PR

tÍP 20220912

Oaia da Consulta
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Visuaiizâçáo do prdissionai

Dados geíais

t,lonE

RODR|GO CARLOS JACOBS
Carlera

PR.l09069rD
s'rP
170832/l305

R€g6trdo eÍx

26,03r'2010
StuÇ& ô rqrsllo

Begd
Sênd ErúüÇo.tEtdo

gmNão

'l-itubs

Títuta

ENGENHEIRO IVIECANICO

Cd8çb

25/0412008

DrdcínáÉê

021092008

SrluaÉc

Regular

AlÍibui@es

EtúENHEIRO MECAAlICÔ

. R.sduç& do CoríÉ N.?21&1973 - Àrt. 12!

AndaÇôes

ART'sê&rrgoeFunçfo

$.

Rodrigo Carlos Jacobs

Engenheiro Mecânico, Crea/PR 109069/D

1910912022

Eng. Ruy Cados J8cobs, CREÂ,,/SP oaaí 92/D
EnO. Rodrigo Carlo6 Jâcobs, CREÀFR 109069/D

cortato@iacobsengenharia,com
R. De6embargador Moüâ 219E, Curitiba - PR / Av. Manoel Riba6 '13,1, Uniáo da Vltóía - PR

6)
,il

24

,//
! _ _r( _2 -q -- 7"



Pfuina ílt
ART de Obra ou ServiçoCREA.PR 17202250133 UN14o

Conselho R€gional de Engenhariã e Agronomia do Paraná

1. RêsFnÉvÊl Técni.o

RUY CARLOS JACOBS
Tilulo prcíissionâl:

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

2. Dâdo6 do contrâro

contrstaht : COOPERATIVÂ DE TRÀBALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS -
COOPERTRAGE

RUA FELIX DURDYN. 144

CRISTO REI . UNIAO DA VITORIÀ{:R 84605.790

contrsioi (Sem núrnero) cdebêdo etn: 1710912022

Valori R$ 2.500,00 Ílpo de cônhalãntê: Pessoa JuÍídica (Direito Privado) brasileira

lAvaliaçeo, Conduçao de sêrviço técnico, Laudol do máqulrás e êquipamentos (NR12l - seguronçà do têbdlho
Após a conclusão dâr âtlvldades té.nlcas o proflssionãl dêvêÍá pÍoaêdêÍ a beue dêsla All

s. obsrrvãçôês
Equipamentos: BIG BAG. ESÍÊlRA TRANSPORTADORA, PRENSA HIORAULICA STOLLMEIR.

Anotação de Responsàbilidadê Técnica - ART
Lei no 6.496, de 7 dê dêuembro de 1977

RNPi 2603404415

câneJrêi SP.64192/O

cNPJ:'18.867.389/000í.32

FLS

ôl

o
2

3. D.do. d. Obrô/Serviço

RUA FELIX DURDYN, í4,I
CRISTO REI - UNIAO DA VITORINPR M6O5-790

Drtr dâ lhlcloi 17l\gl2\22 PÍÊviião d. término: 1610912023 coordanadarGeogófic.t,.26,197367x-51,076351

Finalidadê; Comerciâl
proprrerárior COOPERATIVA OE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS - cNPJi t8.867.3E9r000í.32

COOPERTRAGE
/t- Ativid.dê Té.nlca

qoântidãdê

3,00

unldâde

UNID

7, fuslnaturàs

Documênto ôssinâdo eletroniaamêntê por RUY CÂRLOS IÂCOBS, registro Crêa-

PR SP-64192/0, na árêã restrita do proíissionâl com uso de login ê senhâ, na

dâta 17109/2022 e hoÍa 09h57.

COOPEiÀTIVA DITRÂ8ALHO DO§ ÂGEN]IS ECOLOGICOS. COOPERÍRÂGE. CI{PJ

l&a57.3a9/0@1-32

S.lhforlnaçõer
- Â ÂRT é válida .omlntê quândo 5ítadr, <ooíormc lniorúâfóal m
rodâÉ dêíe íormúlárlo ou coní€rln4la nô thê ws^r.crca"pr.ort ôr,

-^ âutenticidâd€ dEst€ docum.íto Pod. ..Í v€riffc.da no sit!
wwxr..rêã.pr.ora.br ou wuw.conlaa,ort.bt

- Â asãrda dâ üâ âsinadâ da ÂnÍ t.t a. t.rpon .bllid.dê do 9roâ..lo.td
€ do contrâtarnc coh o objêtlvo dr /oarriçtt í o vln(ulo coÍtrJtú.|,

Aaêsso nosso sitê tM /w,creâ pr,or8-br

Cenü.| d€ atendimento: 08oo 041 0067 EGREA.PR

valor da ARTi RS 88,78 Registradô em : 19/09/2022 valor Pago: RS 88,78 ílorro rxim.ro: 241010L72ü»§í1367

m

n

Â âúênti.idadê d.rta ART pod€ s.r vcrificada êm https://seMror.crêà pí.d9tílF,htco/.rt
lmpresso em' 20/0lrl2@2 1036:,17 WCIII+R

J
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& Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei no 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Página 111,

CREA.PR ART de Obra ou Servi
1720225073

RNP: 2603404415

Carte râ: SP-64192/D

Conselho Regional de Engênharia e Agronomia do paraná

l. RêsponsávelTécnico

RUY CARLOS JACOBS
Tílulo profssionât

ÉNGENHEIRO DÊ SEGURANCA DO TRABAI.HO

2. Dados do Contrâto

corrraranre COOPERATTVA DE TRABALHO OOS AcENTES ECOLOGICOS -
COOPERTRAGE

RUA FELIX OURDYN, 144

CRISTO REI . UNIAO DA VITORIA/PR S4605,790

Conrralo: (Sem número) Cetebrado emr 17t)gl2)22
V6lôr: R$ 2.500,00

cNPJ 18.867.389/0001-32

Tipo de conlraianle: Pessoa JUridba (Dirêito privado) brâsileira

\JttlÁ O

FLS

a4
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ôê

3. Dados da Obrà/Serviço
RUA FELIX DURDYN, 144
CRISTO REI - UNIAO DA VITORIfuPR 84605-790
Dat d. klício: 17l}gt2}22 pÍêvt3ão dê lérmtno: 16t}gt2l23 coordênada3 GcogÉfcas:
Finâlidâde: Comercial

Proprierário: COOPERATTVA DE TRABALHO OOS AcENTES ECOLOGTCOS _

COOPERTRAGE
4. Arividad€ Técnicà

[Avaliação, ConduÇão de serviço técnico, La uda) de máquinas e equipêmentos (NR12) - segurança do tnbatho
AÉs a conclusão dai âtiüdades técnicâs o proÍissional deverá proced$ ã àeixe destã ART

5. Obiervôçôes
Equipamentosr BIG BAG, ESTETRA TRANSPORTADORA, pRENSA HTDRAULTCA STOLLMETR

7. Assinaturâs 8. lnformações

-26,197367 x -51,076351

cNP,r 18.E67.389/000.t-32

Quantidãde
3,00

Unidâde

UNID

DocLrmento âSsinâdo eletroaicameít€ por RUy CARTOS lACOgS, registro Crea-pÂ
SP-64192/D, nâ áreâ restrita dô profissionãl com úso de login e senhâ, na data
17 109 nO72 e ho? 09h57 .

COOPTRAÍIVA DETRABALHO OO5 ÁGENTES ECOLOGICOS, COOPERTRÁGT- CÍ!P'
t8.867.3E9/@01-32

Ace.eo nosso site wvN.crea-pr.org.bí

CehÍ.lde atendimêntor 0800 041 CrO67 rCREA.PR

- A ARÍ é válidr rorÍêotê quàndo quit.dã, coníome iníomeçôer no
rodapé deÍt. íormolário ou.onÍêÉncia no 3tê ww\ ,.creã-p..olt.bÍ,
'^ aútêrti.id.dê dêsre documênto pode sêr verificadá no sire
www.s..-pr.ort.br ou w',rr..ônf êà.org.br

- Aguâdã da viá aisinede dâ ARTeni dê responsabilidad. do proÍt5io.âl
ê do rontratantê côm o obj.iivo dê documêntãÍo víncuto.ont atüãt.

at!q:l!4!!É

Velo. da ARTi RS 88,78

(

A autênti.idade dêlta A8T pode sêr vêrificâdã êm hrrpr://setuicos.crea,pr.oíg .brlpúbticolar
k'.,prctso en 17 /09 12022 lO,OLtAt CREÂ.PN

t

l,losso númeror 2410101720225OL3367
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il#lit':i
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interempresas

Pagamento efetuado
RS 88,78

Sobre a transaçào

Dâtâ de vencimento

Datâ dâ tmnsâção

HorárÍô

Descooto

Juíos

Mülta

Ácréscimo

Valoí total

VâloÍ originât

zTlosno2:t

t9lÍJfymz2

13b3t

RtO.@

R3 0,oo

Ra O,0(}

R3 0,oo

Ra 88,78

F3 8a,78

':r 1.,, l,_ : : r-;
1 04919t 2t oo0000887808129430101 17 210/225c,13l3f,1

1o1278459fl I91l t9.t2roooooo887830

ÂRT CoopêrtÍrgê

Quem pagou @\

Noma

Conta

Agênciâ

,.rstituiÇão

R.C. JâCO0A E CIâ.LTD^

tr35407ttt

oq,,

Banco haÍ

\
Quem recebeu

r. :',,,' CONSÊLHO nEG ENOET{HARIA E ÂGnO pR
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Benêílciário

CONSELHO REG ENGENHARIA E AGRON PR
Êhderoço do Bênefi ciário
DOUTOR ZAMENHOF,35,-ALTO DA GLORINCURITIBA

Pagador

RUY CARLOS JACOBS
Eõdereço do Pagadôr

Sâêador/Beneficiário Finât

!struÇôcs ffexto de Rêsponsabilí.tade do Beneficiãrio)
Guia referente a ART 17202250i3367
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

Datã D.cunre|to
17 t05t2022

Ol de Prúarêssani€n:o

19t09t2022 20225013367

li rar. Be,reí].:á i-
0373t0081294 1401017 2022501336_7

Aceile
SIM

Cêíeira
RG ÔUT

CPF/CNPJ

Vencinlento

Áulenlicação Mêán,ca " Recrbo do pêgâdoí

CPFJCNPJ

76.639.384/0001-59
UÊ

PR 80030-320

CPF/CNPJ

353.053.129-49

UF

00000-000

Valor do Docuntento

R$ 88,78
SúC CAIXA' 0600 726 Oí01 throhaçô€s, rêcraoàçôês. sr46stóês ê êt 9G)Para p€ssoas com d6fciénc€ âuditivâ ol., de íalâ:O gtl 226 2492
Otrldori€: 0800 725 747a

9É

c
2FLS

UNtÁO

CAf '.Á 104-0
PREFERENCIAL[/ENTE NAS CASAS LoTERICAS ATÉ O VALOR LIIVITE

GEN EA PR
DOUTOR ZAMENHOF,35,.ALTO OA GLORIA/CURIIIAA

17 t0912022

lJso do Banco

R
27 t09i2022

0373/0081294

14010172022501336-7

=)ValoÍ do Documento

88,78

') Outras DeduÇoês/Âbalrmenlo

+)Mora/Multa/Juros

+)Ouhos Acréscimos

76.639.384/0001-59
PR 80030-320

Guia reíeíente a ART 1720225013367

NÀO RECEEER APOS O VENCIMENTO

PâgadoÍ: RUY CARLOS JACOBS

EodeÍeçó: ,,-/
Bene,ioário Final

UF CEP

353.053.129-49

00000,000

CPF/CNPJ

q

Num Documenlo
202250133ô7

Espéciê Ooc
OUT srM

Oata do Processamõiid
19tO912022

G
Espéciê Àíoedâ

R$
o1dê Moeda

iltil1rililtililtilililil1tilililililiiltilil1tiltililililililiilililil1ililtilililililtiliilil/fl ilililtilil

27t09t2022

10490.8í290 430í0..1 17240 02250.133648 í 91210000008878
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COOPERTRAGE - COOPERÂTIVA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua Félix Durdyn, 144, Cristo Rei - Uniâo da Vitórie - pR
CEP 84605-790 Fone: (42) 3522-3495

CNPJ: 1 8.867.389/0001-32

gÉ uiJ/Ao

FLS
ol

o
;

ô4
'Ill

O abaixo assinedo, João Gabriet de Chisto ldentidade no 1.20g.gg6-g CpF no
243.778.059'91, residente e domiciriado na Rua Atamêda 02 (esquina com a Av.
Paula Freitas), número 05, na cidade de União da Vitória, Estado do paraná, CEp no
84604'020, na qualidade de Responsável Legal pera entidade cooperativa de
Trabalho dos AgeírÍes Ecológicos - COO4ERTRAGE, vem pela presente, INDICAR
a Vossas senhorias, a Profissional a qual será a Responsável récnica pelos serviços
do objeto a ser contratado, de acordo com as Resoluções no 2íg e no 317 do CONFEA
- Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, bem como o § 

.10 do artigo 30 da Lei
Federal no 8.666/1993, caso venhamos a ser contratados.

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

DECLARAMOS também, que esta organização está ciente e se comprometê a
apresentar ao Gestor do Contrato, no prazo de até 0S (cinco) dias corridos, a contar
da data de recebimento da Ordem de Serviço da Contratante, a ART (Anotaçáo de
Responsabilidade Técnica) relativa à execução dos serviços do objeto contratado, bem
como a ART de cargo e função da profissional indicada que atuará como Responsável
Técnica do objeto contratado, acompanhada de informaçôes relativas ao número de
inscrição junto ao CREA,/PR, comprovante de vínculo empregatÍcio, número da Cedula
de ldentidade (RG) e número do CPF/MF, bem como deverá ser apresentado prova de
registro e quitação da(s) ART(s) junto ao CREA.

DE CHRISTOJ

Nome: La ssa Vivian Kaczoroski
End R Ed rd de c I h 2 1 R D U ra d tó P Ro U a ua o a a o n to a arel n o a n
CEP:84601-012
PÍofissão: En nheira Ambiental CREA: PR 193648-D
RG: 12.683 310-0 CPF: 083.540.1'Í9-76

.,Presidente
cóopeRrnaoe

DECLARAÇÃO DE RESPONSABTLTDADE TÉCN|CA

À comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de união da
Vitória/PR

REF.: Edital de Ghamamento n.o 006/2022

Prezados Senhores,

União da Vitória - PR, 20 de setembro de 2022

0,
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COOPERTRAGE - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS AGENTES
ECOLÓGICOS

Rua Fétix Durdyn, 144, Cristo Rei _ Uniáo da Vitória _ pR
CEp 84605-790 Fone: (42) 3522_3495

CNpJ: 1 8.867.389/0001-32

DECLARAÇÃO DO RESpONSÁVel rÉcrutco AUTORTZANDO SUA
INCLUSÃO NA EQUIPE

A comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipar de união da
Vitória/PR

REF.: Edital de Chamamento público n.o 00612022

oBJETo: contrataçâo de organizaçâo(ões) cooperativas e/ou associações de
catadores de materiais recicráveis e reutirizáveis para a execução de serviços
públicos de PROCESSAMENTO e coMERCrALizAÇÃo de ràsíduos sóriáos
urbanos potencialmente reutilizáveis e/ou recicláveis secos, de características
domiciliares ou equiparados, provenientes dos serviços de coreta seretiva púbrica
no Município de Uniáo da Vitória.

À
Comíssão e Equipe de Apoio

Prezados Senhores,
Eu, Laryssa Vivian Kaczoroski, Engenheira Ambiental, residente e
domiciliado na cidade de lJnião da vitória, Estado do paraná, a Rua Eduardo
de Carualho no 21 , CÉP no 84601-012, portador do CpF no 0g3.il0.119-16 e
do RG no 12.63831A0, registrado no CREA sob no pR 193648_D, abaixo
assinado, AUToRlzo minha incrusão como Responsávet récnica pera
execução dos serviços inerentes ao objeto constante no Edital de Dispensa de
Licitaçáo em epígrafe.

União da Vitória - PR, 20 de setembro de 2022

§-.'..-orn l{o
LARYSSA VIVIAN KA oRosKr

EngenheiÍa Ambiêntal

Presidente
GOOPERTRAGE

ir1
c
;

FLS

J

tfp

HRISTO

q,

@

Í,



o
19t08/202215:25

CREA
SLF c

4

!!E--"*-

CONSELHO REGIONAL DÉ ENGENHARIA
E ÂGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de pessoa
Negativa de Débitos

Física e

o conserho Reqionar de Engenhara e Agronomia do paraná-cREA_PR, certifica oueo(a) profissionar abaixo êncontra-se regurarmeÃte .eg,st.aão(a)-nãs;;;.'á"'ii, ;:d:;":no 5.194/66 possibititando-o(a; a exerãer,ru piãnr.?ã''io-?rt ao Oo paa_aní, ckctrnscritaa(s) atflbuição(ões) constantes de seu reorstro.

Certidão no: LLO46B/ 2022

Nome Civit: LARYSSA VIVIAN KACZOROSKI
Carteíra - CREA-PR No :pR-193648/D
Regrstro Nacionâl : 1719961565
Registrãdo(a) desde : t5/O3/2021
Filiação : ABEL KACZOROSKI

^ . ..SILVIA APARECIDA HOEPERS KACZOROS(I
ua(à Oe Nascimento : t0/12t1996
Docume,1to de Ident,dade : 06529803902 Orgào Emissor : DETRAN UF : pRNaturalidade : UNIAO DA VfTORIA/PR

Título : ENGENHEIRA Al\4BIENTAL
CENTRO UNIVERSITARIO OE UNIAO DA VITORIA
Data.la Cotação de Grau : tg/02/2OZL
situação: nequtai- 

-'-- ' -Jtvztzvzr Diplomação :79/02/2027
Atribu ições profissionais :

Resolução do Confea *.". llr|ZOOO - Art. 20 de 22/O)/ZOOO do CONFEA.Lei Federat N.o s.194l1966 _ Art. 70 a" zittiitôà,i''

Res pon sa bilida de Técn tcaleuadro Técnjco:
77210 - K&M senvlços lróa
CNPI: 43688611000187
Desde: 07/07/2022 Carga Horária: 32 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Validade: L5/02/ZOZ3

CPF : 08354011976

72305 - COOPERATiVA DE TRABALHO DOS AGENTES ECOLOGICOS - COOPERTRAGECNPJ: 18867389000132
Desd e 30/06/2022 Carga Horária: 5 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.Não possui débito(s) referente a processo(s) a"-À..ãr"ãçao e/ou dívida ativapresente data. até a

Pa râ fins de: CADASTRO

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR(http://www. crea-pr.org. br), através do protocotô n.o iiilzÁpozz.
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