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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

CAPA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITA9AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: No 243-2/2019 

MODALIDADE LICITAT6RIA: PREGAO PRESENCIALN。  011/2020 

REGISTRO DE PRECOS 

UNIDADE SOLICITANTE:Secretaria Municipal de Educa9o 

UNIDADE PARTICIPANTE: Secretaria Municipal de obras e Infraestrutura e Educa9ao. 

OBJETO: registro de pre9o para eventualpresta9ao de servios administrativos, servi9os 
de condu9白o de veiculos, servios de condu9白o de veiculos pesados, servios de 
manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, servios de assentamento de pavimenta9白o, 
servi9os t白cnicos de manuten9白o e cortserva9aode patrim6nio, servios de assentamento de 
pavimenta"o, servios t白cnicos de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, TODAS 
ATIVIDADES MEIO, nos termos da nstru,o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de lnfraestrutura e de Educa9白o 

DATA DA PUBLICAいO DO EDITAL:Edi9o n。  706, 12 de fevereiro de 2020 

DATA DA REALIZA9AO DA SESSAO PUBLICA:27 de fevereiro de 2020 

CRIT亡RIO DE JULGAMENTO:MENOR PRECOPOR LOTE 

VENCEDOR(ES): COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, 

inscrita no CNPJsob o n。 22.331.020/0001-88, nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 com 

um valor total de R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e noventa e sete mil 

quatrocentos e quarenta reais) 

VALOR GLOBAL: R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e noventa e sete mil quatrocentos 

e quarenta reais) 

DATA DA HOMOLOGA9AO:04 de maio de 2020 

RESUMO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 243-2/2019 
EXERCiCIO 2020 

FASE CONCLUSIVA 

PじITUk 46 MUHICIPALcoes Praa da Bandeira. 02 - CENTRO - Po6es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

さ壷“"“電多  

PROCESSO ADMINISTRATIVO No243-212019 

OBJETO: presta9ao de servi9os administrativos, servi9os de condu9ao de veiculos, 
servi9os de condu9ao de veiculos pesados, servi9os de manuten9ao e conserva9o 
de patrim6nio, serviCos de assentamento de pavimentacao, servicos t白cnicos de 
manuten9ao e conserva9aoae patrimonio, servi9os ae assentamento de 
pavimenta9o, servi9os t白cnicos de manuten9白o e conserva9ao de patrim6nio, 
TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9ao normativa 02/2018 TCM/BA 
para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educa9o  

AUTUA9AO 

Aos 23 (vinte e tr's) dias do m's de dezembro de 2019, autuo o oficio 

requisit6rio da secretaria e os documentos que adiante se ve. 

略  
Samanta de Ara自jo Silva 

Chefe de Gabinete do Prefeito 

Decreto No043/2017 

Pびど6賛  Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 
ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA"O 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Po96es-Ba, 23 de Dezembro de 2019 Pogões-Ba, 23 de Dezembro de 2019. 

MEMO no286/2019 MEMO n° 286/2019 

Ao Ao 

Setor de Licita"o 
Prefeitura - Nesta 
Setor de Licitação 
Prefeitura - Nesta 

ASSUNTO: Abertura de registro de pre9o ASSUNTO: Abertura de registro de prego. 

Prezados Senhores, Prezados Senhores, 

Estamos solicitando elabora9白o de edital para abertura de registro de pre9o para 

futura e eventual contrata9ao de empresa especializada de servios administrativos, 

servi9os de condu9白o de veiculos, servi9os de condu"o de veiculos pesados, 

servi9os de prepara●o e distribui●o de alimentos, servi9os de manuten,o e 

conserva"o de patrim6nio, servi9os t白cnicos de manuten戸o e conserva"o 

patrimonial para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educa頭o, 

conforme data9bes or9ament白rias especificada abaixo 

Estamos solicitando elaboração de edital para abertura de registro de preço para 

futura e eventual contratação de empresa especializada de serviços administrativos, 

servigos de condução de veiculos, serviços de condução de veiculos pesados, 

servigos de preparação e distribuição de alimentos, servigos de manutengão e 

conservação de patrimônio, servigos técnicos de manutenção e conservação 

patrimonial para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação, 

conforms dotagões orçamentarias especificada abaixo: 

UNIDADE 
ORÇAMENTARIA 03.06.01 - Fundo Municipal de Educação de Poções 

ATIVIDADE 
PROJETO 

/ 2.034 — Manutenção da Educação Basica 
2.036 — Manutenção dos Serviços Técnicos Administração — 
FUNDEB 40% 

ELEMENTO 
DESPESA 

DE 
3390.39.00 — Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica 

FONTE 01 — Receitas e Transferências de Impostos — Educação 25% 
19 — Transferência de FUNDEB 40% 

Rua da Itlia, 148 1 Centro 
e-mail: smecp@oi.com.br  Tel./fax: (77) 3431-5815 / 5816 
Rua da Italia, 148 - Centro 
e-mail: smecp@oi.com.br  Tel./fax: (77) 3431-5815 / 5816 
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Secretrio de Educa"o Secret rio de Educação 

p. 

嵐  PREFEITURA MUNICIPAL DE POdES 
ESTADO DA BAHIA 

411りー・,ー／ 	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA戸O 

paps-Asa PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
11Ise ESTADO DA BAHIA 

Qoanando earo o loon/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

1 1000 HORA 
Prestação de serviços 
administrativos 

2 800 HORA 
Prestação de serviços de 
condu "o de veículos 

3 200 HORA 
Prestação de serviços de 
condu "o de veículos 

4 17.600 HORA 
Prestação de serviços de 
preparação e distribuição de 
alimentos 

5 55.600 HORA 
Prestação de serviços de 
manutenção e conservação 
•atrimonial 

6 2.800 HORA 
Prestação de serviços 
técnicos de manutenção e 
conserva 5o 	atrimonial 

Valor Tortal do Lote I 

At、nciosamqnte, At ncios 	nte, 

. • 

Rua da Itlia, 148 Centro 
e-mail: smecn@oi.com.br  Tel.ノfar (77) 3431-5815/ 5816 
Rua da Italia, 148 - Centro 
e-mail: smecp@oi.com.br  Tel./fax: (77) 3431-5815 / 5816 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHI 

AO SETOR DE CONTABILiDADE 

SECRETARIA MUNICIPAL. DE FINANCAS 

De acordo coin a solicita9含o da Secretaria Municipal de Educa9百o, determino que Vossa Senhoria 

informe quanto a existencia de recursos or9ament自rios capazes de atender a respectiva despesa 

presta9ao de servios administrativos, servi9os de condu9吾o de veiculos, servi'os de condu9ao de 
veculos pesados. servi9os de manutenvao e conserva9ao de patrim6nio, servi9os de assentamento de 
pavimenta‘含o. serviりos tecnicos de manuten9ao e conserva9aode patrim6nio, servi9os de assentamento 
de pavimenta9ao, servi'os tecnicos de manuten弾o e conserva9甘o de patrim6nio. TODAS 
ATI\'IDADES MEIO, nos termos da instruao normativa 02:2018 TCM!BA. para atender as Secretarias 

de lnti'aestrutura e de Educa恒o. 

GahinじLe do Prelcito. 23 dc dezembro de 2019 

Pびど6UN4CPPALes Pra9a da Bandeira 02 - Centro - PoF6es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

乏三A 

DO SETOR CONTABIL 

PARA: GABINETE DO PREFEITO 

Senhor Prefeito, 

Tendo em vista os relevantes motivos apontados no vosso expediente, informamos que o 
pleito ali apresentado deve ser atendido, com a urgencia solicitada, posto que h白  
disponibilidade financeira e or9ament白ria com a lei Orament白ria Anual e Compatibilidade 
com o Plano Anual e Lei de Diretrizes Or9amentria, sendo que a despesa decorrente da 
presente solicita9白o ser白  custeada pela UNIDADE ORCAMENTARIA, conforme segue 
abaixo 

UNIDADE: 03.06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 

ATIVIDADE: 2034 1 MANUTEN9AO DA EDUCACAO BASICA 

2 .036 - MANUTEN9AO DOS SERVI9OS TECNICOS ADMINISTRAいO- FUNDER4O% 

DESPESA: 339039 1 OUTROS SERVI9OS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 

FONTE: 01 - RECEITA E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCACAO 25% 
19 - TRANSFERENCIAS FUNDE 40% 

Po96es, BA, 27 de dezembro de 2019 

Atenciosamente 

r 
、 , 、／ ' , ノ’ 』 	 丁  ’1 

Justavo uorrelab IIva 
Setor Cont白bil 

Pじと6U Cles Pra9a da Bandeira, 02 Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

fluM 	り  

 

GABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete do Ike feito 
Para: Procuradoria Jurldica 

O Prefeito Municipal de Po96es - BA no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s 

analisar o pedido das unidades solicitantes: Secretaria Municipal de Educa恒o. considerando a 

necessidade de presta恒o de servivos administrativos, servi9os de condu9ao de veiculos. 

servi9os de condu9ao de veiculos pesados. servivos de manuten9ao e conserva9ao de 

conserva恒ode patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta恒o, servi9os tecnicos 

manuten早ao e conserva9ao dc patrim6nio. 1ODAS ATIVIDADES MEIO. nos termos 

instru9ao normativa 02/2018 1CM/BA. para atender as Secretarias de lnfraestrutura e 

kduca中o. solicita analise e parecer tccnico consultivo, informando a modalidade apropriada. 

de 

da 

de 

Segue lermo de Referncia para elaboraゆo da minuta do Edital e seus Anexospara o 

deferimento, referente ao processo administrativo nい243-2/2019 

Aguardamos a sua aprecia恒o e aprova戸o se em consonancia 

Gabinete do Prefeito. 03 de janeiro de 2019. 

S 

Pじど6菅s 

 

Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



難 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
篇黒島  ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURIDICO 

Assunto: Processo Administrativo n。243-2/2019 
Objeto: Registro de Pre9os para eventual presta頭o de servi9os 
administrativos, servi9os de condu車o de veiculos leves e pesados, manuten車o 
e conserva9五o de patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta車o, 
servi9os t6cnicos de manuten9ao e conserva車o de patrim6nio, todas as 
atividades meio, nos termos da instru9ao normativa n 02/2018 TCM/BA, para 
atender as secretarias de Infraestrutura e Educa95o. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. 
AUSENCIA 	DE 	IRREGULARIDADES 
PROCESSUAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE 
DE ADESAO MODALIDADE LICITATORIA 
PREGAO PRESENCIAL. SISTEMA DE 
REGISTRO DE PRE9OS. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 
EDUCA9AO. 

Versa o presente parecer acerca do requerimento formulado pelo 
gabinete do prefeito, que requer analise acerca da regularidade juridicoーformal 
do procedimento do processo administrativo n。  243-2/2019, que visa a 
realiza車o de procedimento licitat6rio para a eventual presta車o de servi9os 
administrativos, servi9os de condu車o de veiculos leves e pesados, manuten更o 
e conserva9ao de patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta車o, 
servi9os t6cnicos de manuten車o e conserva車o de patrim6nio, todas as 
atividades meio, nos termos da instru車o normativa n 02/2018 TCM/BA, para 
atender as secretarias de Infraestrutura e Educa頭o 

Antes de adentrar no m6rito do presente edital licitat6rio, vale 
fazer alguns esclarecimentos a respeito do processo. Inicialmente 6 importante 
afirmar que a Constitui9o Federal em seu art.37, XXI, tornou o processo 
licitat6rio conditio "sine quanon" para contratos que tenham como parte o 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po9oes/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5605 



*0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

TC- ESTADO DA BAHIA 

Poder P白blico, relativos a obras, servi9os, compras e aliena96es, ressalvados os 
casos especificados na legislac5o. Toda licita車o deve ser pautar em principios e 
regras previstos no texto constitucional. Diante disso salienta iviarcio i-'estana 
(in, Direito administrativo brasileiro. 2. Ed. Rio De JANEIRO: Elisevier, 2010): 

"permitem que o interprete e o aplicador do Direito no caso concreto, 
mais das vezes, possam, a partir da sua luminosidade, solucionar 
quest6es que, sob a 6 tica dogmtica, poderiam apresentar aparente 
perplexidade". 

Isso posto,6 necess白rio, primeiramente, definir o Sistema de Registro 

de Pre9os, previsto pela Lei n。  8.666/93 e regulamentado pelo Decreto n。  
7.892/13. Lei n。  8.666/93: 

Art. 15. As compras, sempre que possivel, devero: 

I - atender ao principio da padroniza9ao, que 
imponha compatibilidade de especifica96es t6cnicas e de 
desempenho, observadas, quando for o caso, as condi6es de 
manutenq吾o, assistencia t6cnica e garantia oferecidas; 

II - ser processadas atravs de sistema de registro de 

pre9os; (...)§ i。  O registro de pre9os ser' precedido de ampla 
pesquisa de mercado. 	§ 2。  Os pre9os registrados sero 
publicados trimestralmente para orienta車o da Administra9吾o, na 

imprensa oficial.§ 3。  O sistema de registro de pre9os ser' 
regulamentado por decreto, atendidas as peculiaridades 
regionais, observadas as seguintes condi96es: 

I - sele恒o feita mediante concorrncia; 

II - estipulag5o prvia do sistema de controle e 
atualiza9ao dos pre9os registrados; 

III - validade do registro n五o superior a um ano. 

§ 4。  A existencia de pre9os registrados n5o obriga a 
Administra9ao a firmar as contrata96es que deles podero advir, 
ficando-lhe facultada a utilizaq吾o de outros meios, respeitada a 
legislagho relativa a s licita96es, sendo CNPJ N。  22.938.757/0001- 
63 assegurado ao benefici自rio do registro prefer6ncia em 
igualdade de condi96es, (grifo aposto). 

Decreto n。  7.892/13: 

Art. 10 As contrata96es de servi9os e a aquisi9ao de 
bens, quando efetuadas pelo Sistema de Registro de Pre9os - SRP, 
no a mbito da administra車o publica federal direta, authrquica e 
fundacional, fundos especiais, empresas p丘blicas, sociedades de 

Pa da Bandeira02 - centro-Po9eslBa ・  Fone(77)3431 ・  5800 ・  Fax (77)3431-5505 

、  



響 PREFEITURA MUNICIPAL DE PO加ES 
一g畿二〔 ， ESTADO DA BAHIA 
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economia mista e demais entidades controladas, direta ou 
indiretamente pela Uniao, obedecero ao disposto neste Decreto. 

Art. 2。  Para os efeitos deste Decreto, s'o adotadas as 

seguintes defini96es: 

I - Sistema de Registro de Pre9os - conjunto de 
nrocedimentos para registro formal de preqos relativos ' 
presta車o de servi9os e aquisi中o de bens, para contratagoes 

futuras; 

II - ata de registro de pregos - documento vinculativo, 
obrigacional, com caracteristica de compromisso para futura 
contrata恒o, em que se registram os pre9os, fornecedores, 6 rgaos 
participantes e condi96es a serem praticadas, conforme as 
disposi96es contidas no instrumento convocat6rio e propostas 
apresentadas; 

III -6 rg五o gerenciador - 6 rgo ou entidade da 
administra9'o phblica federal respons'vel pela condu恒o do 
conjunto de procedimentos para registro de pre9os e 
gerenciamento da ata de registro de pre9os dele decorrente; 

lv -6 rgao participante -6 rgao ou entidade da 
administra中o p自blica federal que participa dos procedimentos 
iniciais do Sistema de Registro de Pre9os e integra a ata de 
registro de pre9os; e 

V -6 rg五o n言o participante -6 rg'o ou entidade da 
administra9ao p丘blica que, nao tendo participado dos 
procedimentos iniciais da licita9ao, atendidos os requisitos desta 
norma, faz ades'o a ata de registro de preqos. 

Inegveis sho as vantagens dos registros de pre9os え  s aquisi96es da 

Administra車o P自blica, mormente o fato de que o planejamento 6 principio da 
Administra車o P丘blica, expresso no inciso I do art. 6。  do Decreto-lei n。  200, 
de 25 de fevereiro de 1.967, sendo, extremamente valorizado, como prtica de 
sua concre9五o, que a Administra9ao utilize, para suas contrata96es, o sistema 
de registro de pregos. 

Isso posto, o sistema de registro de pre9os dever自  ser fomentado pela 
Administra車o Publica, a fim de aprimorar o planejamento na a rea de compras 
dos 6 rgao e entidades phblicos. 

De acordo com o que disp6e o artigo 23,§§ 10 e 70, da Lei 8666/93, 
tem-se que: 

Pa. da Bandeira02 - centro-Poc6es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

博  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 

臨器 
 

ESTADO DA BAHIA 

Art. 23. Asa III do a器豊ades de licitao a que se referemtetior sero determinadas em轟cisos Ito dos 

seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratago: 

§10 As obras, servi9os e compras efetuadas pela Administra95o 
serio divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem 
t6cnica e economicamente viveis, procedendo-se a licita"o com 
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponveis no 
mercado e a amplia車o da competitividade sem perda da 
economia de escala 

しJ 

§ 70 Na compra de bens de natureza divisivel e desde que nao 
haja prejuizo para o conjunto ou complexo,6 permitida a cota9o 
de quantidade inferior h demandada na licita車o, com vistas a 
amplia9ao da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo 
minimo para preservar a economia de escala. 

No tocante ao tipo de licita9ao sugerido (menor pre9o por lote), vale 

ressaltar que o art. 23,§ i。, da Lei n.。  8.666/93, aqui aplicado subsidiariamente 

por for9a do disposto no aft. 90, da Lei n。  10.520/02, estatui o seguinte 

Art. 23 {omissis}. 

§ 10 As obras, servigos e compras efetuadas pela 
Administra95o serao divididas em tantas parcelas quantas se 
comprovarem t'cnica e economicamente vi'veis, 
procedendo-se h licita9ho com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponveis no mercado ea 
amplia9'o da competitividade, sem perda da economia de 
escala 

Considerando que at6 ent五o o procedimento nao apresenta 
irregularidades que possam macular o certame e segue os preceitos legais que 
regem a mat6ria, opino pelo prosseguimento do processo licitat6rio em seus 
ulteriores atos, na modalidade Pregao Presencial - Menor pre9o por lote. 

E o parecer, salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, 07 de Janeiro de 2020. 

YANNE MACEDO OS 
ASSESSORA JURIDICA - O4BBA 51735 

Pa da Bandeira02 - Centro・Po9oes/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHI 

了‘'"'''""' 

(;ABINETE DO PREFEITO 

Do: Gabinete tio Prefeito. 
Para: Comissao de Licita‘白o. 

O Prefeito Municipal de Po96es - 13A no uso de suas atribui96es legais informa que ap6s 

analisar o pedido das Secretaria Municipal de Educa9ao. j自  consultado o Setor Cont自bil e corn 

base no parecer emitido pela Procuradoria Juridica que define o PREGAO na sua forma 

presencial como modalidade apropriada e REGISTRO DE PREぐOS para contrata9ao do 

objeto: prestaりao dc servi9os administrativos. serv ios de condu頭o de veiculos, servi9os de 

condu車o dc vciculos pcsados. servi9os de manuten恒o e conserva恒o de patrim6nio, servi9os 

de assentamento de pavimenta恒o, servios tcnicos de manuten9ao e conserva9aode 

patrim6nio, servi9os de assentamento de pavirnenLa'ao. servi9os tecnicos de manuten9ao e 

consena'ao de patrim6nio. lODAS AIIVIDADES MEIO, nos termos da instru9ao normativa 

02/2018 1CMjBA. para atender as Secretarias dc ltiti'aestrutura e de Educa9o. 

\utorizo a Comissao proceder a abertura do procedimento Legal de licita叫o com base na 

legisla、ao vigente apontado no parecer jurdico Lei 10.520/02. Lei n。  8.666/93. Decreto Federal 

n 1 7・ 892/13 e Decreto Municipal n。  016/2017 e 229/2018. oriundo do processo administrativo 

n2432/20 19 e seus anexos 

Gabinete do Prefeito, lo de janeiro de 2020 

Pびど6菅s 

  

Pra9a da Bandeira. 02 - Centro Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



Di'rio Oficiar do 

MUNICIPIO Po96es 農需品de 2020 
4-Ano -N.671 

嵐 MUNICPIOEstado既黒coES 

PORTARIA N. 002/2020 

De 02 de janeiro de 2020. 

Designa o pregoeiro e membros da equipe de apoio, no 白  mbito 

do Municipio de Po"es - BA e d白  outras provid白ncias. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui"es legais e tendo em vista o disposto no Decreto 016 de 02 de janeiro 

de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1。. Designar o servidor JOAO PEDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

Chefe do Departamento de Licita96es e Contratos, Org白o vinculado 白  Secretaria 

Municipal de Administra9白o e Planejamento, para exercer as atribui"es de 

pregoeiro, no 白  mbito do Municipio de Po96es - BA 

Pargrafo 自  nico. Com  a finalidade de auxiliar o pregoeiro no desempenho 

das suas fun"es, designa-se equipe de apoio, composta pelos seguintes 

servidores: 

~ - H白lio Pereira Lima, matricula 4463; 

II - Keli Cristina Lima Santos Gomes, matricula 1804; 

Ill - Celeste Meira Pereira, matricula 1659; 

IV - Marl自cia Teixeira Rocha, matricula 4775 

Art. 2。. Ao servidor ora designado como pregoeiro s白o atribuidos todos os 

poderes para processar, de forma regular, as licita96es na modalidade de preg白o, 
devendo, para tanto, se valer da equipe de apoio 

 

P fliT 賛  
41・・“,ー・  ,・“ノ  

Praa da Bandeira, if 02, Bairro centro. Po9'esー  Bahia, CEP 45.260-000, 

CERTIFICAいO DIGITAL: FEZ8M+J2FK2NRQgJLMvpj0 
Esta edi"o encontra-se no site oficial deste ente 



Dirio Oficial do W鵬”o Po96es 7 de Jane晋冨彊合  
5-Ano -N.671 

MUNICIPIO DE PO9OES 
Estado da Bahia 

 

Art. 3。. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria 

001/2019, assim como todas as disposi加es em contr自rio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 
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PORTARIA N・  002/2020. 

De 02 de janeiro de 2020. 

Designa o pregoeiro e membros da equipe de apoio, no a mbito 

do Municipio de Po"es - BA e d自  outras providencias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribui96es legais e tendo em vista o disposto no Decreto 016 de 02 de janeiro 

de 2017, 

RESOLVE: 

Art. 1。. Designar o servidor JOO PEDRO RIBEIRO DO NASCIMENTO, 

Chefe do Departamento de Licita96es e Contratos,6 rg百o vinculado 白  Secretaria 

Municipal de Administra9白o e Planejamento, para exercer as atribui加es de 

pregoeiro, no 白  mbito do Municpio de Po96es - BA 

Pargrafo" nico. Com  a finalidade de auxiliar o pregoeiro no desempenho 

das suas fun96es, designa-se equipe de apoio, composta pelos seguintes 

servidores 

~ -~ H白lio Pereira Lima, matricula 4463; 

II - Keli Cristina Lima Santos Gomes, matricula 1804 

Ill - Celeste Meira Pereira, matricula 1659; 

IV - Marlロcia Teixeira Rocha, matricula 4775 

Art. 2。. Ao servidor ora designado como pregoeiro s白o atribuidos todos os 

poderes para processar, de forma regular, as licitac6es na modalidade de preg白o, 
devendo, para tanto, se valer da equipe de apoio 
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Art. 3。. Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando a Portaria 

001/2019, assim como todas as disposi96es em contr自rio 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE 

Po96es - BA, 02 de janeiro de 2020 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N。 229/2018. 

De 12 de setembro de 2018. 

 

Altera o Regulamento do Sistema de Registro de Pre9os 

previsto no art.15 da Lei n。  8.666, de 21 de junho de 1993 no 

Municipio de Po"es - BA e d白  outras provid白ncias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE POCOES - BA, no uso da competncia 

prevista no art. 30, inciso II da Constitui9白o Federal, bem como das atribui96es de 

que trata a Lei Organica do Municiplo e para cumprir o disposto no artigo 37, inciso 

XXI, da Constitui,o Federal, corn observ白ncia do disposto na Lei n。  8・ 666/93, 

DECRETA 

Art. 1。. 0 Sistema de Registro de Pre9os, visando 白  aquisi9白o de bens e 

de servi9os no 白  mbito municipal, obedecer 白  s normas fixadas neste decreto 

Art. 2。. Para os efeitos deste decreto s白o adotadas as seguintes 

defini6es 

I - Sistema de Registro de Pre9os - SRP: conjunto de procedimentos para 

registro formal de pre9os relativos 白  presta9白o de servi9os e aquisi「o de bens, para 

contrata96es futuras 

li - Ata de Registro de Pre9os: documento vinculativo, obrigacional, com 

caracteristica de compromisso para futura contrata9白o, onde se registram os pre9os, 

fornecedores, 6 rg白os participantes e condi96es a serem praticadas, conforme as 

disposi"es contidas no instrumento convocatrio e propostas apresentadas; 

Ill - Org白o Gerenciador: equipe da Administra9白o respons自vel pelo 

gerencianiento do Sistema de Registro de Pre9os, inclusive a condu"o da licita"o; 

IV - Org白o Participante: secretaria, Org白o ou entidade da Administra9白o 

Poblica que participa dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preos e 

integra a Ata de Registro de Pre9os 

Pra'a da Bandeira, n' 02, Baino centTo, Po es - Bahia, CEP 45.260-000. 
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Art. 3。. Ser自  adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de 

Pre9os nas seguintes hip6teses 

~ -~ quando, pelas caracteristicas do bem ou servio, houver necessidade 

de contrata96es frequentes; 

II - quando for mais conveniente a aquisi"o de bens com previs白o de 

entregas parceladas ou contrata9白o de servios necess自rios 自  Administra9白o 

P自blica para o desempenho de suas atribui6es; 

川  - quando pela natureza do objeto n白o for possivel definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administra"o P"blica 

Pargrafo ロ  nico. Poder ser realizado registro de preos para contrata"o 

de bens e servi9os de inform自tica, obedecida a legisla9白o vigente, desde que 

devidamente justificada e caracterizada a vantagem econ6mica 

Art. 4. Caber白  ao Org白o Gerenciador a pr白tica dos atos de controle e 

administra9ao do Sistema de Registro de Pre9os, em especial 

~ - convidar, mediante comunica9白o interna, correspond6ncia eletrnica ou 

outro meio eficaz, as diversas secretarias para participarem do Sistema de Registro 

de Pre9os; 

II - consolidar todas as informa96es relativas 白  estimativa individual e total 

de consumo, bem como promover as devidas adequa加es com vistas 自  defini 白o 

das especifica96es tcnicas ou dos projetos b白sicos para atender aos requisitos de 

padroniza9白o; 

川  - realizar ampla pesquisa de mercado visando aferir os pre9os 

efetivamente praticados antes da realiza9白o do certame e ap6s, trimestralmente, 

para aferir a compatibilidade dos pre9os registrados com os efetivamente praticados; 

IV - obter a concord白ncia das secretarias participantes em rela9白o 白  s 

especifica96es e aos quantitativos do objeto a ser licitado ou o projeto b白sico, 

quando for o caso 

V - realizar o procedimento licitat6rio respectivo; 

VI - indicar os fornecedores, sempre que solicitado, obedecendo a ordem 

de classifica9ao e os quantitativos de contrata9白o definidos pelos 6 rg白os 

participantes do Sistema de Registro de Pre9os; 

Pra9a da Bandeira, n' 02. Sain'o centro, Po'es - Bahia, CEP 45.260-000 
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VII - providenciar os trmites relacionados 自  efetiva9白o da contrata戸o, 

quando solicitada e autorizada pelo gestor do contrato e informar ao gestor sobre a 

contrata9自o realizada; 

VIII - conduzir os procedimentos relativos 白  revis白o dos pre9os registrados 

e 白  aplica9白o de penalidades, observado o disposto nos arts. 17, 18 e 20 deste 

decreto; 

IX - publicar trimestralmente, na Imprensa Oficial do Municipio e divulgar 

por meios eletr6nicosos pre9os registrados para utiliza9白o dos 6 rg白os participantes 

Art. 5。. Caber ao Orgao Participante 

I - manifestar interesse em participar do Sistema de Registro de Pre9os, 

informando ao Org白o Gerenciador a sua estimativa de consumo e suas pretens6es 

quanto 白  s especifica96es t白cnicas ou quanto ao projeto b白sico, conforme o caso; 

II - assegurar que todos os atos para sua inclus豆o no Sistema de Registro 

de Pre9os estejam devidamente formalizados e aprovados pela autoridade 

competente; 

Ill - manifestar ao Org百o Gerenciador sua concord白ncia com o objeto a 

ser licitado, antes da realiza9白o do procedimento licitat6rio; 

IV - manter-se informado sobre o andamento do Sistema de Registro de 

Pre9os, inclusive em rela9白o 白  s altera"es porventura ocorridas, com o objetivo de 

dar correto cumprimento 白  s suas disposi96es; 

V - indicar o gestor do contrato; 

VI - conduzir os procedimentos relativos 白  aplica9白o de penalidades 

decorrentes do descumprimento de cl白usulas contratuais 

Art. 6。. Alm das atribui"es previstas no artigo 67 da Lei n。  8.666193, 

caber ao gestor do contrato 

I - consultar o Org白o Gerenciador quando da necessidade de contrata9白o 

a fim de obter a indica9白o do fornecedor dos quantitativos a que este ainda se 

encontra obrigado e dos pre9os registrados; 

Pra'a da Bandeira, n' 02, BaIrro centro, Po96es - Bahia, CEP 45.260.000 

CERTIFICAいO DIGITAL: VCOKFQJWMUEKWIF+HIOPEW 

Esta edi"o encontra-se no site: www.pocoes.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 



I )izric ( ) l'icia Ao 

MUNUCIPIO Po96es 
Quana 何「a 

19 de Setembro de 2018 
5 - Ano X - N. 256 

" 轟  MUNICIPIO DE PO9OES 
Estado da Bahia 

 

II - assegurar-se de que a contrata9白o a ser celebrada atende aos seus 

interesses, sobretudo quanto aos pre9os registrados, informando ao Org白o 

Gerenciador eventual desvantagem quanto 自  sua utiliza9白o; 

Ill - encaminhar ao Org白o Gerenciador solicita9白o e autoriza9白o para a 

eletiva"o da contrata9白o; 

IV - zelar pelo cumprimento das obriga96es contratualmente assumidas; 

V - informar o Org白o Gerenciador quando o fornecedor no atender as 

condi加es estabelecidas no edital ou recusar-se a entregar a mercadoria ou a 

prestar o servi9o 

Art. 7。. As licita96es para o Sistema de Registro de Pre9os sero 

realizadas nas modalidades Concorr白ncia ou Preg白o, do tipo menor pre9o, nos 

termos das Leis n。  8.666/93 e n。  10.520/02 e ser白o precedidas de ampla pesquisa 

de mercado 

Par白grafo 自  nico. Excepcionalmente poder白  ser adotado, na modalidade 

de concorrncia, o tipo t白cnica e pre9o 

Art. 8。. 0 edital de licita9白o para registro de pre9os contemplar no 

minimo 

- a especifica9白o/descri9白o do objeto, explicitando o conjunto de 

elementos necess白rios e suficientes, com nivel de precis白o adequado, para a 

caracteriza9白o do bem ou servi9o, inclusive definindo as respectivas unidades de 

medida usualmente adotadas; 

II - a estimativa de quantidades a serem adquiridas no prazo de validade 

do registro; 

Ill - as condi96es quanto aos locais, prazos de entrega, forma de 

pagamento e, complementarmente, nos casos de servi9os, quando cabiveis, a 

frequ己ncia, periodicidade, caractersticas do pessoai, materiais e equipamentos a 

serem fornecidos e utilizados, procedimentos a serem seguidos, cuidados, deveres, 

disciplina e controles a serem adotados; 

IV - o prazo de validade do registro de pre9o; 

V - as secretarias participantes do respectivo registro de preo; 
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VI - os modelos de planilhas de custo, quando cabiveis, e minutas de 

contratos, se for o caso 

VII - as penalidades a serem aplicadas por descumprimento das 

condi96es estabelecidas 

Pargrafo 自  nico. O edital poder自  admitir, como critrio de adjudica"o, a 

oferta de desconto sobre tabela de pre9os praticados no mercado, nos casos de 

pe9as de veiculos, medicamentos, manuten"es e outros similares 

Art. 9。. 0 objeto da licita9白o poder自  ser subdividido em lotes, quando 

t白cnica e economicamente vivel, de forma a possibilitar maior competitividade, sem 

perda da economia de escala, observados a quantidade minima, o prazo e o local de 

entrega fixados no edital 

Pargrafo" nico. No sil白ncio do edital n白o ser admitida cota9白o de 

quantidades inferiores 白  s demandadas na licita9白o 

Art. 10. Ao pre9o do primeiro colocado podero ser registrados tantos 

fornecedores quantos necess白rios para que, em fun9白o das propostas 

apresentadas, seja atingida a quantidade total estimada para o item ou lote, 

observando-se o seguinte 

I - o pre9o registrado e a indica9白o dos respectivos fornecedores ser白o 

divulgados em6 rg白o oficial da Administra"o e ficar白o disponibilizados durante a 

vig白ncia da Ata de Registro de Pre9os; 

II - quando das contrata96es decorrentes do registro de pre9os dever ser 

respeitada a ordem de classifica9白o das empresas constantes da Ata de Registro de 

Pre9os; e 

Ill 一  os6 rg白os participantes do registro de pre9os dever白o, quando da 

necessidade de contrata"o, recorrerem ao Org白o Gerenciadorda Ata de Registro 

de Pre9os, para que este proceda a indica9白o do fornecedor e respectivos pre9os a 

serem praticados 

Pargrafo" nico. Excepcionalmente, a critrio do Org白o Gerenciador, 

quando a quantidade do primeiro colocado n巨o for suficiente para as demandas 

estimadas, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior, 
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devidamente justificada e comprovada a vantagem, e as ofertas sejam em valor 

inferior ao m白ximo admitido, poder白o ser registrados outros pre9os 

Art. 11. Homologado o resultado da licita9ao, ser白  elaborada a ata de 

registro de pre9os, na qual ser白o registrados os pre9os e os fornecedores de bens 

ou prestadores de servi9os, com observ含ncia da ordem de classifica9白o, as 

quantidades e as condi6es a serem observadas nas futuras contrata96es e os 

6rg白os participantes 

§ 1。. 0 licitante que, convocado para assinar a ata, deixar de faz6-lo no 

prazo fixado, dela ser excluido 

§ 2。. Colhidas as assinaturas, ser白  providenciar白  a imediata publica"o da 

Ata de Registro de Pre9os e, se for o caso, do ato que promover a exclus白o de que 

trata o pargrafo anterior 

Art. 12. 0 prazo m白ximo de validade do registro de pre9os ser de um 

ano, contado a partir da data da publica9白o da respectiva ata, computadas neste as 

eventuais prorroga96es 

§ 1。 A prorroga9白o da vigencia da ata ser白  admitida quando a proposta 

continuar se mostrando mais vantajosa e satisfeitos os demais requisitos desta 

norma, inclusive o limite m白ximo de vigencia 

§ 2。 As contrata96es decorrentes do Sistema de Registro de Pre9os ter白o 

sua vig'ncia estabelecida conforme as disposi6es contidas nos editais e 

respectivos instrumentos de contrato, observado, no que couber, o disposto no art. 

57 da Lei no 8-666/93 

Art. 13. Os fornecedores de bens ou prestadores de servi9os incluidos na 

Ata de Registro de Pre9os estar白o obrigados a celebrar os contratos que podero 

advir, nas condi96es estabelecidas no ato convocat6rio, nos respectivos anexos e na 

pr6pria Ata 

Art. 14. A exist白ncia de pre9os registrados n白o obriga a Administra"o a 

firmar as contrata96es que deles podero advir, ficando-lhe facultada a utiliza9白o de 
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outros meios, respeitada a legisla9百o relativa 白  s licita96es, sendo assegurado ao 

benefici白rio do registro a preferncia de contrata9百o em igualdade de condi6es 

Art. 15. A Ata de Registro de Pre9os, durante sua vig'ncia, poder ser 

adenda por qualquer Secretaria do Municipio, ou ainda por quaisquer6 rg白os ou 

entidades da Administra9白o Publica Municipal, mesmo que seja pertencente a outro 

municipio da federa9白o brasileira e que n白o tenha participado do certame licitat6rio, 

mediante anu白ncia do Org白o Gerenciador, desde que devidamente comprovada a 

vantagem 

1。  Os entes que n白o participaram do registro de pre9os, quando 

desejarem fazer uso da Ata de Registro de Pre9os, dever白o manifestar seu interesse 

junto ao Org白o Gerenciador da Ata, para que este indique os possiveis fomecedores 

e respectivos pre9os a serem praticados, obedecida a ordem de classifica9白o 

§ 2。 Caber ao fornecedor benefici自rio da Ata de Registro de Preos, 

observadas as condi6es nela estabelecidas, optar pela aceita"o ou n白o do 

fornecimento, independentemente dos quantitativos registrados em Ata, desde que 

este fornecimento n白o prejudique as obriga96es anteriormente assumidas 

§ 3。 As aquisi96es ou contrata96es adicionais a que se refere este artigo 

nao podero exceder, por secretaria,6 rg白o ou entidade, a cem por cento dos 

quantitativos registrados na Ata de Registro de Pre9os 

§ 4。 Quando o edital prever o fornecimento de bens ou presta9白o de 

servi9os em locais diferentes, 白  facultada a exigencia de apresenta,o de proposta 

diferenciada por regio, de modo que aos pre9os sejam acrescidos os respectivos 

custos, vari白veis por regio 

§ 5。 O quantitativo decorrente das ades6es 白  ata de registro de pre9os n白o 

poder白  exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado 

na ata de registro de pre9os para o O rg白o Gerenciador e 6 rg白os participantes 

§ 6。 Ap6s a autoriza9白o do Org白o Gerenciador, o6 rg白o n白o participante 

dever efetivar a aquisi9白o ou contrata9白o solicitada em at noventa dias, 

observado o prazo de vig白ncia da ata 

§ 7。 Compete ao 6 rg白o n白o participante os atos relativos 白  cobran9a do 

cumprimento pelo fornecedor das obriga96es contratualmente assumidas e a 
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aplica9白o, observada a ampla defesa e o contradit6rio, de eventuais penalidades 

decorrentes do descumprimento de cl白usulas contratuais, em rela"o 白  s suas 

prprias contrata96es, informando ao Orgao Gerenciador 

§ 8。  E facultada aos 6 rg白os, entidades ou secretarias municipais 

pertencentes outros municipios da federa9白o brasileira a ades白o a ata de registro de 

pre9os deste Municipio 

§ 9。E permitido aos 6 rg白os, entidades ou secretarias municipais 

pertencentes a este Municipio, a ades白o a ata de registro de pre9os gerenciada por 

quaisquer 6 rg白os ou entidades municipais, distritais, estaduais ou da Unio, 

mediante anu白ncia do Org自o Gerenciador 

Art. 16. A contrata9白o com os fornecedores de bens ou prestadores de 

servios registrados, ap6s a indica9白o pelo Org白o Gerenciador, ser formalizada 

portermo de contrato ou instrumento equivalente, nos moldes previstos no edital 

Par白grafo 自  nico. O termo de contrato ou equivalente observar as 

disposi96es contidas na Lei n。  8.666/93 

Art. 17. Quando o pre9o registrado tornar-se superior ao praticado no 

mercado, o Orgo Gerenciador dever白  

~ -~ convocar o fornecedor do bem ou prestador do servio visando a 

negocia9白o para a redu9ao de pre9os e sua adequa"o ao mercado; 

II - liberar o fornecedor do bem ou prestador do servi9o do compromisso 

assumido, e cancelar o seu registro, quando frustrada a negocia9白o, respeitados os 

contratos firmados e as disposi96es contidas no artigo 17 deste Decreto; 

川  - convocar os demais fornecedores ou prestadores de servios, visando 

igual oportunidade de negocia9o 

Par白grafo 自  nico. N白o havendo 白  xito nas negocia加es, o Orgo 

Gerenciador cancelar o bem ou o servio objeto do pre9o negociado 

Art. 18. 0 fornecedor do bern ou prestador do servi9o ter seu registro 

cancelado quando 

~ -~ descumprir as condi96es da ata de registro de pre9os; 

Pra'a da Bandeira, n。  02, Bairro centro, Po"es - Bahia, cEP 45.26O-00, 

CERTIFICA9AO DIGITAL: VCOKFQJWMUEKWIF+HIOPEw 

Esta edi●o encontra-se no site: www.pocoes.ba.io.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 
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山  
II - recusar-se a celebrar o contrato ou n白o retirar o instrumento 

equivalente! no prazo estabelecido pela Administra9白o, sem justificativa aceit白vel; 

Ill - n白o aceitar reduzir o seu pre9o registrado, na hip6tese deste se tornar 

superior 白  queles praticados no mercado; 

IV ・  for declarado inid6neo para licitar ou contratar com a Administra9白o 

P自blica 

V - for impedido de licitar e contratar com a Administra9白o 

Pargrafo 自  nico. O cancelamento do registro, assegurados o contradit6rio 

e a ampla defesa, ser白  de iniciativa do Org白o Participante ou do Orgao Gerenciador, 

e, ao final, ser formalizado por despacho da autoridade m白xima da Administra"o 

Art. 19. 0 fornecedor do bem ou prestador do servio poder solicitar o 

cancelamento do seu registro de pre9o na ocorrencia de fato superveniente que 

venha comprometer a perfeita execu9自o contratual, decorrente de caso fortuito ou 

de for9a maior devidamente comprovados 

Art. 20. Aplicam-se ao Sistema de Registro de Pre9os e 白  s contrata96es 

dele decorrentes as penalidades previstas nas Leis Federais no 8.666/93 e no 

10520/02, conforme o caso 

Art. 21. A composi 白o do Org白o Gerenciador ser definida por portaria 

Art. 22. Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposi96es 

em contr白rio 

Registre-se, publique-se, cumpra-se 

Gabinete do Prefeito, Poゆes - BA, 12 de setembro de 2018 

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal 

Pra9a da Bandeira, n' 02, BaIrro Centro, Po'aes - Bahia, CEP 45260400 

CERTIFICA9AO DIGITAL: VCOKFQJWMUEKWIF+HIOPEW 

Esta edi'o encontra-se no site: www.pocoes.baio.org.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 
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Licita96es 

AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL ・  No 011/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal n。  
8.666/93, Lei Federal n。  10.520/2002, Decreto Municipal n。  016/2017, 229/2018, Lei 
Complementar n。  123/2006 e 147/14, torna pロblico que ser白  realizado o Preg白o Presencial n。  
011/2020, tendo como objeto o registro de pre9o para futura e eventual contrata弾o de empresa 
especializada na presta9ao de servi9os administrativos, servios de condu,o de veiculos, 
servi9os de condu9合o de veiculos pesados, servios de manuten"o e conserva9百o de 
patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta"o, servios t白cnicos de manuten9白o e 
conserva9白o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9白o normativa 
0212018 TCM/BA, para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educa9白o, do municpio de 
Po96es - BA, que ser自  realizado no dia 27 de fevereiro de 2020, 白  s O9h3Omin, na sede desta 
Prefeitura. 	Aos 	interessados 	o 	Edital 	estar白 	白 	disoosicao 	no 	link 
nno・llwww・00coes・ba・Io・orq.br/transparencia/IicitacoesNovo 	 e/ou 
http:ノ/www・ transDarencia・  pocoes・ ba ・qov・ br/transDarencia/diario mais informa96es junto ao setor 
competente, estabelecido 白  Rua It白lia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba, das O7hOOmin 白  s l3hOOmin. 
Os demais atos deste processo ser白o publicados no Di白rio Oficial do Municipio. Po96es/BA, 12 de 
fevereiro de 2020. Prenoeiro: Jon Pedrn Riheirn i-In NJコ rimnntr 
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12 de Fevereiro de 2020 

AVISO DE LICITAGAO PREGAO PRESENCIAL ・  N。  011/2020 

A Prefeitura Municipal de Po96es - Bahia, em conformidade com o disposto na Lei 
Federal n。  8.666/93, Lei Federal n。  10.520/2002, Decreto Municipal no 01 6/2017, 
229/2018, Lei Complementar n。  123/2006 e 147/14, torna publico que ser realizado o 
Pregao Presencial n。  011/2020, tendo como objeto o registro de pre9o para futura e 
eventual contrata9白o de empresa especializada na presta9白o de servi9os 
administrativos, servios de condu9ao de veiculos, servi9os de condu9ao de veiculos 
pesados, servios de manuten9ao e conserva9ao de patrim6nio, servi9os de 
assentamento de pavimenta9ao, servi9os t白cnicos de manuten9ao e conserva9ao de 
patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9ao normativa 02/2018 
1CM/BA, para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educa9ao, do municipio de 
Po96es - BA, que ser白  realizado no dia 27 de fevereiro de 2020, 白  s O9h3Omin, na sede 
desta Prefeitura. Aos interessados o Edital estar白  白  disposi9ao no link 

p 	http://www.pocoes.ba.io.orc.br/transparencia/licitacoesNovo  e/ou 
w 	nttp:Ilwwwiransparencla.pocoes.Da.gov.Dr/transparencia/aiario mais iniorma9oes 

junto ao setor competente, estabelecido 白  Rua It白lia, no 146 B, Centro, Po96es-Ba, das 
O7hOOmin a s l3hOOmin. Os demais atos deste processo ser白o publicados no Diario 
Oficial do Municipio. Po96es/BA, 12 de fevereiro de 2020. Pregoeiro: Joao Pedro 
Ribeiro do Nascimento. 

AVISO DE CHAMAMENTO PUBLICO/CREDENCIAMENTO 001/2020-FMS 

O Municipio de Po96es - Bahia, em conformidade com o que disp6e a Constitui o da 
Rep"blica, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n。  8.080/1990 e n。  
8.142/1 990; Decreto Municipal N. 374 de 10 novembro de 2017: as normas gerais da 
Lei n。  8.666/1993 e suas posteriores altera96es, torna pロblico aos interessados que 
est procedendo ao chamamento pablico a fins de CREDENCIAMENTO tendo como 
objeto: Contrata9白o de empresa e/ou pessoas fisicas para presta9白o de Servi9o na 
Confec9ao de Pr6teses Dent白rias, conforme Poltica Nacional de Saude Bucal ー  

一 	Laborat6rios Regionais de Prtese Dent白ria (LRPD), em car白ter comolementar ao 
w 	sistema unico ae sauge, com inicio a partir do dia 1310212020, das 8:00h a s 14:OOh, na 

sede da Secretaria Municipal de Saude, sito a Rua Cardeal da Silva, N. 75. Centro, 
Po加es-Ba, CEP 45.260-000 - Departamento Administrativo e Financeiro, aos 
cuidados do(a) Presidente da Comiss白o Especial de Credenciamento. O edital estar白  
disponivel no di白 rio oficial do municipio no link: 
http 】 Hwww.pocoes.ba.io.org.b「ltransparencia/HcitacoesNovo e/ou 
http:ノノwww.transoarencia・00coes・ba・ gov.br/transoarencia/djario. Jorge Luis Santos 
Lemos二  Secret白rio Municipal de Sa白de/Gestor do Fundo Municipal d5Sa自de. Po96es, 口Aー,つInつIつ(1つn 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL no 011/2020 PREGÃO PRESENCIAL n° 011/2020 

DATA/HORA DO CERTAME: 27/02/2020 DATA/HORA DO CERTAME: 27/02/2020 09:3Ohs (nove horas e trinta minutos). 09:30hs (nove horas e trinta minutos). 

  

OBJETO: Registro de pre9o para futura e eventual contrata9白o de empresa especializada 
na presta9白o de servi9os administrativos, servi9os de condu"o de veculos, servios de 
condu"o de veiculos pesados, servios de manuten"o e conserva"o de patrim6nio, 
servios de assentamento de pavimenta9白o, servi9os tcnicos de manuten"o e 
conserva9合o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos temias da instru9ao normativa 
02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de lnfraestrutura e de Educa9白o, do 
municipio de Po96es - BA. 

OBJETO: Registro de prego para futura e eventual contratagdo de empresa especializada 
na prestação de servigos administrativos, servigos de condução de veiculos, servigos de 
condução de veiculos pesados, servigos de manutengão e conservaç.ão de patrimônio, 
servigos de assentamento de pavimentação, serviços técnicos de manutenção e 
conservação de patrimônio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instrução normativa 
02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educação, do 
municipio de Poções - BA. 

EMPRESA: CNPJ: 

ENDEREÇO: NÚMERO: 

BAIRRO: CIDADE! UF: CEP: 

E-MAIL: 

TELEFONES: FAX: 

PESSOA PARA CONTATO: 

CARGO NA EMPRESA: 

Recebemos da Comiss白o Permanente de Licita戸o - CPL, c6pia do Edital e seus anexos, 
do Preg白o Presencial n。  011/2020, para o objeto acima referenciada. 

● Po加es - BA 	de 	 de 2020 

Recebemos da Comissão Permanente de Licitação - CPL, copia do Edital e seus anexos, 
do Pregão Presencial n° 011/2020, para o objeto acima referenciado. 

• 
Pogões - BA 	de 	 de 2020. 

Assinatura 

Nome Legivel: 

Identidade: 

Assinatura: 

Nome Leg Neel: 

Identidade: 

ESTE COMPROVANTE DEVERA SER REMETIDO AO SETOR DE LICITACOES E 
CONTRATOS, PELO E-MAIL licitapmo2ol7tkimail.com  PARA EVENTUAIS 
COMUNICACOES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSARIO. 

ESTE COMPROVANTE DEVERA SER REMETIDO AO SETOR DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS, PELO E-MAIL licitaomp20170amail.com  PARA EVENTUAIS 
COMUNICAÇÕES AOS INTERESSADOS, QUANDO NECESSARIO. 

OBS: N'o nos responsabilizamos por esclarecimentos de eventuais alterac6es deste 
edital e seus anexos tendo em vista a aus'ncia da comprovac白o de retirada do edital. 

OBS: Não nos responsabilizamos por esclarecimentos de eventuais alteracães deste  
edital e seus anexos tendo em vista a ausência da comprovação de retirada do edital. 

● • 

CPF CPF: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

EDITAL DE LICITA O 
PREGAO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N。 011/2020 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 243-2/2019 

O MUNICiPIO DE POC6ES, ESTADO DA BAHIA. por seu Pregoeiro Oficial Sr Jo白o Pedro 
Ribeiro do Nascimento, designado pela Portaria n。  00112019, no uso de suas atribui96es, 
toma publico, para conhecimento de todos os interessados, que far realizar licita"o na 
modalidade de PREGAO PRESENCIAL PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRE9O, do 
tipo Menor Pre9o por LOTE, conforme descrito neste edital e seus anexos, de conformidade 
com as Leis Federais n。  10.520 de 17 de Julho de 2002; Lei n。  8.666 (e suas altera加es 
posteriores) de 21 de junho de 1993; Lei Federal n。  10.520102, que regulamenta o Preg白o; 
Decretos Municipais ns。. 016/2017, 229/2019 e a Lei Complementar n。  123 de 14 de 
dezembro de 2006, alterada pela Lei n。  147 de 07 de agosto de 2014. 

Secretaria solicitantes: Secretaria Municipal de Educa9喜o. 

● Local e data da sessao: Os envelopes contendo a Proposta de Pre9os e os Documentos de 
Habilita"o definidos no objeto deste Edital e seus Anexos devero ser entregues as 09:30 
horas e trinta minutos (horrio local) do dia 27 de fevereiro de 2020, na Sala de 
Licita加es da Prefeitura Municipal de PO9OES ・  BA localizado na Rua Itlia, n。  146 B, 
Centro, Po"es-Ba, sendo aceito o envio pelos Correios, at' a data e hor自rio acima citado. 

NAO SER TOLERADO ATRASO DE PARTICIPANTES AP6S FINDADO O 
CREDENCIAMENTO. 

1. DO OBJETO e DAVGENCIA 
1.1.A presente licita"o tem por objeto: REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS, SERVICOS DE CONDU9 O DE VEICULOS, SERVI9OS DE 
CONDUいO DE VEICULOS PESADOS, SERVICOS DE MANUTEN9AO E 
CONSERVAいO DE PATRIM6NIO, SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAAO, SERVICOS DE ZELADORIA E SERVICOS T亡CNICOS DE 

a 	MANUTEN9AO E CONSERVAAO DE PATRIMONIO , TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS 
' 	TERMOS DA INSTRU9AO NORMATIVA 0212018 TCM!BA, PARA ATENDER AS 

SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE EDUCAいO, DO MUNICPIO DE POCOES ・  
BA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDUCA O DO 
MUNICIPIO DE POC6ES - BA, conforme especifica96es do Mexo I Termo de Referncia 
deste Preg白o Presencial para Sistema de Registro de Pre9o. 
1.2. O licitante dever observar que durante o prazo de vig'ncia da Ata de Registro de 
Pre9o/Contrato, os valores cobrados da municipalidade nunca podero ser superior ao 
pre9o de balc白o para os demais consumidores, ou seja, fica desde j' estabelecido que 
dever conceder para a Administra9自o P"blica os mesmos descontos praticados com os 
demais consumidores. 
1.3. As quantidades descritas s百o estimativas m自ximas para fornecimento durante 12 (doze) 
meses, com entregas em periodos alternados e quantidades definidas de acordo com as 
necessidades deste Municipio. 
1.4. Os itens ou servi9os objetos deste edital devero atender 白  s exigencias minimas de 
qualidade, observados os padres e normas baixadas pelos 6 rg白os competentes de controle 
de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, etc., atentando-se a contratada, principalmente, 
para as prescri96es contidas no art. 39, VIII, da Lei n。  8.076/90 (C6digo de Defesa do 
Consumidor). 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

1.5. Os itens cujo a expectativa de Contrata9白o seja de at白  R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais) 
ser Exclusivo para Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Pode - EPP. 
1.5.1. No momento do Inicio da Fase de Lances Verbais, sero informados pelo Pregoeiro, 
quais os itens que atendero o item anterior na disputa entre as empresas licitantes. 
1.5.2. Caso nao haja a participa9ao de Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Pode 
ー  EPP, os itens exclusivos para os mesmos serao aberto a livre concorr白ncia. 
1.6. 0 prazo de vig白ncia e execu9白o da Ata de Registro de Pre9o ser白  de doze (12) meses1 
contados da assinatura da data de sua 

2.1. As despesas decorrentes da contrata9ao da presente licita9白o correro a cargo do 
Usu白rio da Ata de Registro de Pre9os, cujos Programas de Trabalho e Elementos de 
Despesas constaro nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, 
observada as condi96es estabelecidas neste edital e ao que disp6e o artigo 62, da Lei n. 
8.666/93 e altera96es. 

● DM $ 4 $SP APAJI
3.1. Somente ser admitida a participa o neste certame, de pessoas jurdicas, que 
comprovem com documentos de reaistros ou autorizac6es leciais que explorem ramo de 
atividade compatvel com o objeto desta licita9白o e atenderem as exig6ncias do edital e seus 
anexos. 
3.2 Estaro habilitadas a participar desta licita9白o as empresas que apresentarem a 
documenta9白o comprobat6ria da sua habilita9白o jurdica, qualifica9白o econ6mico-financeira e 
regularidade fiscal, nos moldes definidos neste edital. 
3.3 As licitantes participantes arcar白o com todos os custos decorrentes da elabora,o e 
apresenta"o de suas propostas. 
3.4. N自o ser自  admitida nesta licita9白o a participa9白o de empresas enquadradas em quaisquer 
das hip6teses a seguir elencadas 
a) que se encontrem sob falncia, concordata, concurso de credores, dissolu,o ou 
liquida"o; 
b) em regime de cons6rcio, qualquer que seja sua forma de constitui 含o: controladoras, 
coligadas ou subsidirias entre si; 
c) que, por quaisquer motivos, tenham sido punidas com suspensao e/ou impedimento Dor 
Org白o da Administrac白o do Municipio de POCOES/BA, ou. tenha sido declarada inid6nea 

- 	pela Administra9ao Pロblica nas esferas Municipal, Estadual ou Federal, desde aue o ato 
. 	tenna siao puDiicacio na imprensa oficial, contorme o caso, pelo 6 rq白o alie o Draticou 

enquanto peraurarem os motivos determinantes da puni o; 
d) estrangeiras que nao atuem no Pas; 
e) Empresas de propriedade de agente poltico e/ou de seus familiares. c6niucies 
companneiros ou parentes em iiniia reta, colateral ou por afinidade, ou por adoc台o. at白  o 
terceiro grau, inclusive ao Ire1eito, do Vice- Preteito, de Secretrios Municipais, Vereadores 
ao municipio ae VUYULSIU/k 
3.5. Sob pena de inabilita悼o ou desclassificac白o, todos os documentos aoresentados 
devero referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de pre9os. 
3.6. As empresas ter巨o o prazo de at' 02 (dois) dias" teis anteriores a data de abertura 
da licita9ao para tirar duvidas sobre o edital. 

麟~瞬鶴臓顧舞纏麟嚇豊譲一一舞  事蕪難I 
4.1. No inicio da sessao, cada empresa licitante poder白  credenciar apenas um representarf, 
o qual dever白  identificar-se junto ao Pregoeiro, quando solicitado, exibindo a respectiva 
c6dula de identidade ou outro documento de identifica9白o. 
4.2. Caso a empresa se fa9a presente por meio de seu representante leqal, este dever se 
identificar e apresentar ao Pregoeiro uma Carta de Credinciamento (Anexo II) com firmn 
reconhecida, para praticar todos os atos referentes 自  licitaco. ou documento de'Prnctirnr.うn 

麟篇i 

事舞鯛篇  
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sara formulac白o de propostas (lances verbais), oferta de descontos para recebimento de 
intima96es, notifica96es, desistencia ou n白o de recurso e para a pratica aos aemais atos 
inerentes ao certame. 
4.3. C6nia do Contrato Social para comprovaC白o do ramo de atividade que a empresa exerce 
e aos socios・ lしAbU MA4M MLにflMI1MU I' U し'JT.4 I lt% I、ノ  小ノし’ハI..・ ’、「’、‘ニロct' Iハハ  パ  
u LTIMA ALTERACAO). 
4.4. Fazendo-se representar a licitante pelo seu s6cio-gerente, administrador eleito, 
diretor, proprietrio ou assemelhado, dever apresentar c6pia simples do ato de 
constitui9ao da empresa, bem como documento com foto ou ato de investidura que 
habilitem o representante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 
assumir obriga96es em decorrncia de tal investidura. 
4.5. DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 
4.5.1. O representante legal e/ou procurador dever identificar-se exibindo c6pia de 
documento oficial de identifica9自o que contenha FOTO. 
4.5.2. Os documentos que credenciam o representante dever白o ser entregues 
seDaradamente dos envelopes de numeros 01 e 02. 

. 	de acordo com modelo estabelecido no Anexo lii. A mesma aevera ser apresentaaa 
FORA dos Envelopes de n自meros 01 e 0 2. 
4.5.4. Cada credenciado poder representar apenas uma empresa licitante. 
4.5.5. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEl, Microempresa - ME ou 
Empresa de Pequeno Pode - EPP, a comprova9白o desta condi 言o ser efetuada mediante 
apresenta"o de declara9白o de que a empresa est白  excluida das veda加es constantes do 
pargrafo 4。  do ad. 3。  da Lei Complementar n。  123/2006, (Mexo VI)・  
4.5.6. Certidao Simplificada expedida pela Junta Comercial (Conforme Instru9自o Normativa 
n。  103, art. 8。  do Departamento Nacional de Registro do Com6rcio, de 30/04/2007, publicada 
no DOU de 22/05/2007). 
4.5.7. A apresenta9白o da certidao referida no item 4.5.6 dever白  ocorrer quando do 
credenciamento, sob pena de nao aplica9ao dos efeitos da Lei Complementar n。  147/2014. 
4.5.8. A certid白o dever白  ter sido emitida nos 90 (noventa) dias imediatamente anteriores 白  
data prevista para o recebimento dos envelopes contendo "Proposta" e" Documenta9白o", sob 
pena de nao aceitabilidade 
4.5.8.1. Observa9白o: A consulta de optante pelo Simples Nacional n白o substitui a Certid白o 
da Junta Comercial; 
4.5.8.1.2 Ser白  dispensado da apresentac白o da Certidao da Junta Comercial, o Micro 

- 	empreenaeaor inaiviauai, que apresentar o ueruucacio as じonclicao ue Micro emoreendedor 
inaiviauai (ししMヒI), aeviaamente Aulenticaco por Uartono competente. 
4.5.9. A aus'ncia da comprova9言o dos Itens anteriores 4.5.5. e 4.5.6. impedir apenas o 
licitante de fazer jus aos beneficios da Lei n。  147/2014, caso o mesmo apresente os 
demais documentos exigidos para o credenciamento, poder participar das demais 
fases, assim como direito de ofertar lances verbais e manifestar inten9旨o de recorrer, 
assim como na aceita9言o t自cita das decis6es tomadas a respeito da licita9言o. 
4.5.10. A aus6ncia do credenciado representante da empresa licitante, em qualquer 
momento da sess巨o, importar preclus白o do direito de ofertar lances verbais e manifestar 
inten戸o de recorrer, assim como na aceita9白o tcita das decis6es tomadas a respeito da 
licita9自o. 
4.5.11. 0 licitante presente que nao puder praticar atos em seu nome por conta da 
apresenta9白o de documenta9白o defeituosa ficar impedido de participar da fase de lances 
verbais, de negociar pre9os, de declarar a inten9ao de interpor ou de renunciar ao direito de 
recurso, ficando mantido, portanto, o pre9o apresentado na proposta escrita, que h白  de ser 
considerada para efeito de ordena9ao das propostas e apura9白o do menor pre9o. 
4.6. DAS SITUAOES ESPECIAIS NO ATO DO CREDENCIAMENTO: 
4.6.1. Na hip6tese dos documentos que comprovam a regularidade da outorga de 
credenciamento (estatuto, contrato social, etc.), assim como a declara9白o de que cumpre 

' 	 ’ 	 ● 	 『 	 , - - 	- -- - 	- 
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credenciamento que, por equivoco, estejam dentro do envelope de "Habilita9白o", podero ser 
retirados do respectivo envelope, pelo prprio representante, que proceder ao novo lacre do 
mesmo. 
4.6.2. 0 Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poder conferir os documentos referentes ao 
credenciamento antes da abertura da sess巨o e lan9ar o respectivo carimbo de "confere com o 
orig旧司”. 

誉藩可ミ二篇二電篇麟鷲難三篇 fH煮熱難誤縄麗ミ言浮かド ‘ 」に各トし」無舞難lh寒轍輔轍灘麟麓鍵嚢難誓糞麟  
5.1. Sero admitidos envelopes enviados por remessa postal, desde que devidamente 
identificados dentro das normas estipuladas no presente EDITAL, lembrando que a 
aus6ncia de representante implica a decad6ncia dos direitos a s etapas de lances, 
negocia9白o e recursos. 
5.2. A reunio para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Pre9os e 
os Documentos de Habilita戸o ser p"blica, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com 
este edital e seus anexos, no local e hor自rio determinados no pre白mbulo deste edital. 
5,3. Declarada aberta a sess白o pela Pregoeiro, o(s) representantes(s) da(s) licitante(s) 

- 	entreoar(o) os envelooes contendo a(s)p r000sta(s) de preCos e os documentos de 
W 	habilita9ao, Mo sendo aceIta, a partIr desse momento, a aamissao ao novos iicutantes. 

5.4. 0 envelope da Proposta de Pre9os dever白  ser apresentado fechado (lacrado), contendo 
em seu exterior as seguintes informa96es: 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PRECOS 
MUNICIPIO DE PO9OES 
PREGAO PRESENCIAL N2 011/2020 
RAZO OU DENOMINAAO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDERE9O COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E・MAIL. 

5.5. 0 envelope dos Documentos de Habilita戸o dever白  ser apresentado fechado (lacrado), 
contendo em seu exterior as seguintes informa9es: 
ENVELOPE 02 1 DOCUMENTOS DE HABILITAAO 
MUNICIPIO DE POCOES -BA 
PREGAO PRESENCIAL N9 011/2020 
RAZAO OU DENOMINAAO SOCIAL E No DO C.N.P.J. DO LICITANTE. 
ENDERE9O COMPLETO DO LICITANTE, TELEFONE E E-MAiL. 

5.6. Inicialmente, ser白  aberto o Envelope 01 - Proposta de Pre9os - e, ap6s, o Envelope 02- 
Documentos de Habilita弾o. 
5.7. Os documentos apresentados pelas licitantes nas propostas de pre9os e nos documentos 
de habilita9白o quando redigidos em lingua estrangeira, s6 tero validade quando 
acompanhados da respectiva tradu"o realizada por tradutor juramentado ou consularizado. 

6.1. A Proposta deve ser apresentada, conforme instru96es abaixo: 
6.1.1. 0 Envelope n。  01 - PROPOSTA COMERCIAL, dever白  conter a proposta 
propriamente dita, redigida em portugu白s, de forma clara e detalhada, sem 
emendas ou rasuras, devidamente datada, assinada ao seu final e rubricada nas 
demais folhas, contendo ainda: 
a) Raz白o social, endere9o completo, no do CNPJ/MF e no da Inscri9白o Estadual 
e/ou Municipal da proponente, no telefone, e-mail e dados banc白rios; 
b) Numero deste Preg白o; 
c) Nロmero do item, quantidade estimada, unidade de medida, conforme modelo 
ANEXO V川．  
c.1) Quando o crit白rio de julgamento for o de "menor pre9o por lote" ou "menor 
pre9o global" somente ser aceita a proposta que contemple a totalidade dos 
quantitativos do lote. 
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e) A Proposta de Pre9o dever ser preenchida conforme o modelo disposto neste 
edital (ANEXO VIII). 

6.2. A proposta impressa deve apresentar suas p白ginas numeradas, e a ロ  ltima assinada pelo 
representante legal da empresa, sem emendas, acrescimos, borres, rasuras, ressalvas, 
entrelinhas ou omiss6es, salvo se, inequivocamente, tais falhas n白o acarretarem les6es ao 
direito dos demais licitantes, prejuzo 白  Administra'o ou n白o impedirem a exata 
compreens白o de seu conteロdo; 
6.3. Prazo de efic自cia da proposta, o qual nao poder自  ser inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, a contar da data de sua apresenta9自o. 
6.4. A proposta que omitir o prazo de validade ser considerada como v白lida pelo periodo de 
60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresenta9白o. 
6.5. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que n白o tenham causado a desclassifica"o da mesma por 
caracterizar pre9o inexequivel no julgamento das propostas, sero considerados como 
inclusos nos pre9os, n白o sendo considerados pleitos de acr白scimos, a esse ou qualquer 
ttulo, devendo os produtos/servios serem fornecidos sem onus adicionais. 

	

- 	6.6. A n自o identiflcac白o na Pr000sta do nome do resDons白vel a baixo da assinatura nao 

	

' 	constitui motivo ae aesciassiiica9ao aa iicitante, contuao esta iniorma9ao aevera ser iorneciaa 
na fase de julgamento; 
6.7. A apresentacao das propostas implicar na plena aceitacao por parte da licitante, 
das condi加es estabelecidas neste edital e seus anexos, e, no pleno reconhecimento de que 
n自o se enquadra em nenhuma das situa"es impeditivas de participa"o a seguir 
enumeradas 
6.8. Inadimpl6ncia com fornecimento de itens junto ao Municipio, n白o configurando como tal 
as licitantes que solicitaram formalmente prorroga9白o de prazo e este foi devidamente 
acatado; 
6.9. Existencia de fato superveniente impeditivo de habilita"o, na forma do Art. 32,§ 2, da 
Lei 8.666/93 e altera加es posteriores, salvo se declarado; 
6.10. Exist6ncia em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos, 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condi●o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII, do art. 7。  da Constitui 白o Federal, inciso V, art. 27 da Lei no 8666/93; 
6.11. Exist白ncia em seu quadro de empregados, servidores publicos exercendo fun96es de 
gerncia, administra●o ou tomada de decis白o; 
6.12. Os valores ofertados devem ser comoatveis com os orecos atuais ロraticados no 

	

~ 	mercacio soD pena ce aesciassiticacao cia DroDosta. 
b・13. Nao sera aamitiaa proposta que apresente preos simbolicos, irrisOrios ou de valor zero, 
incompativeis com os pre9os dos insumos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, 
ainda que o ato convocat6rio n白o tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se 
referirem a materiais e instala96es de propriedade da prpria licitante, para os quais renuncie 
白  parcela ou a totalidade da remunera9o. 
6.14. Em nenhuma hip6tese poder白  ser alterada, quanto ao seu m白rito, 白  proposta 
apresentada, tanto no que se refere 白  s condi96es de pagamento, prazo ou quaisquer outras 
que importem em modifica戸o nos seus termos originais, ressalvadas 白  quelas quanto ao 
pre9o declarado por lance verbal ou 白  s destinadas a sanar evidentes erros materiais 
devidamente avaliadas e justificadas ao Pregoeiro. 
6.15. Sero DESCLASSIFICADAS as propostas: 
6.15.1. Que n白o atenderem as especifica96es e exig6ncias do presente edital e seus anexos 
ou da Legisla9白o aplic白vel; 
6.15.2. Omissas ou vagas, bem como as que apresentarem irregularidades capazes de 
dificultar o julgamento; 
6.15.3. Que impuserem condi6es ou contiverem ressalvas em rela戸o 白  s condi96es 
estabelecidas neste edital; 
6.15.4. Que apresentar servios/produtos que n白o atendam as descri96es dos objetos a 
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deste edital. 
7.2. Aberta sess白o, os interessados entregar白o os envelopes contendo a indica9白o do objeta 
e do pre9o oferecido, procedendo-se a sua imediata abertura e verifica9白o da conformidade 
das propostas com os requisitos estabelecidos nesse edital. 
7.3. Verificando-se, no curso da an自lise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
edital e seus anexos, a Proposta ser desclassificada. 
7.4. Ser classificada oelo Preaoeiro. a licitante oue aoresentar a or000sta de ruS SSO 

pLrere aqueias que tennam apresentaao propostas em vaiares sucessivos e superiores 
em at白  10% (dez por cento), relativamente 白  de menor pre9o. 
7.5. Quando n白o forem verificadas, no minimo, 03 (trs) propostas escritas de pre9os nas 
condi96es definidas no subitem anterior, O Pregoeiro classificar as melhores propostas 
subsequentes, at6 o mximo de 03 (tr6s), para que seus autores participem dos lances 
verbais quaisquer que sejam os pre9os oferecidos nas propostas escritas. 

- 	7.6. As licitantes classificadas ser白  dada oportunidade para disputa. Dor meio de lances 
w 	vercais e sucessivos, cie vaiores aistintos e aecrescentes, atraves dos seus representantes 

legais. 
7.7. 0 Pregoeiro convidar individualmente as licitantes classificadas, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais; 
7.7.1. Os lances devero ser formulados sobre o pre9o do Lote em valores distintos e 
decrescentes, inferiores 白  proposta de menor pre9o, observada a redu9言o minima entre os 
lances, ser comunicada no inicio da fase de lances. 
7.8 A seguir ser白o iniciadas as rodadas de lances verbais entre as licitantes convocadas 
a) A rodada de lances verbais ser repetida ate que se esgotem as ofertas por parte das 
licitantes; 
b) A convoca9白o para a oferta de lances pelo Pregoeiro ter como referencial os valores 
ofertados, iniciando-se com a licitante ofertante do maior pre9o e finalizando com a ofertante 
do menor pre9o, devendo o lance ofertado cobrir o de menor pre9o. A cada nova rodada ser 
efetivada a classifica9白o moment白nea das propostas, o que definir a sequencia dos lances 
seguintes; 
c) O primeiro lance verbal da sess自o dever白  ser de valor inferior ao da proposta escrita de 
menor pre9o e os demais lances dever白o cobrir o lance de menor valor; 

一 	d) A licitante que n白o apresentar seu lance na forma indicada na alinea acima. cuando 
e 	convocaco peio vregoe,ro, sera exciuiaa das prximas rodadas de lances, salvo se as demais 

licitantes tamb'm n百o oferecerem; 
e) Ap6s este ato ser自o encerrados os trabalhos da etapa competitiva, e ordenadas 白  s ofertas 
pelo critrio de menor pre9o; 
7.9. A desistncia em apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, implicar a 
exclusao da licitante da etapa de lances verbais e na manuten9白o da sua 自  ltima oferta, ou 
constante na sua proposta original ou do ロ  ltimo lance oferecido, para efeito de ordena"o das 
propostas. 
7.10. Caso n白o se realize lances verbais, serao verificados a conformidade entre a proposta 
escrita de menor pre9o e o valor estimado para a contrata9白o. 
7.11. O Pregoeiro examinar白  a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados 
pela proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito. 
t.iz.b enao aceitavei a proposta ae menor pre9o do Lote sera aberto o envelope contendo a 
documenta9白o da habilita弾o da licitante que a tiver formulado, para confirmac含o das suas  
condiC6es habilitatrias. 
7.13. Constatado o atendimento pleno 白  s exigencias editalicias, ser declarada a licitante 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste edital e seus anexos, Delo Precioeiro. 
1.14.b e a oferta nao Tor aceitavei ou se a iicitante nao atender as exig白ncias habilitat6rias, O 
Pregoeiro examinar自  as ofertas subsequentes e a qualifica9白o das licitantes, na ordem de 

7.1. M 	 logrando一se vencedora a empresa que aknde「白s exig6ncias logrando-se vencedora a empresa que atender 白  s exig6ncias 

' 
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as exigencias, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada o objeto 
definido no objeto. 
7.15. 0 Pregoeiro poder negociar diretamente com a proponente para que seja obtido pre9o 
melhor. 
7.16. Caso ocorra a apresenta"o de duas ou mais propostas originais ao incio do certame 
de pre9os iguais, observadas as especificaゆes t白cnicas e parametros mFnimos de 
desempenho e qualidade definidos neste edital, as licitantes classificadas se recusarem a dar 
lances e consequentemente persistindo a igualdade de pre9os ser白  adotado o crit6rio de 
desempate por sorteio na forma do art. 45, par自grafo 2。, da Lei no 8.666/93 e altera"es 
posteriores, na prpria sess白o. 
7.17. Ap6s o encerramento da fase de lances verbais, com a classifica9白o das propostas na 
forma prescrita neste edital, ser吾o devolvidos os envelopes fechados dos concorrentes 
desclassificados, contendo a respectiva documenta9白o de habilita9白o, desde que n白o tenha 
havido recurso ou ap6s sua denega9ao. 
7.18. N自o se considerar自  qualquer oferta de vantagem nao prevista no objeto deste edital e 
seus anexos. 
7.19. Nesta fase O Preaoeiro ooder自  convocar, a seu criterio, servidor t白cnico do Municioio de 
ruyutbfbs, para auxilia-lo na avaiia9ao e ooten9ao ao resuitaao e posterior aivulga9ao ao 
mesmo. 
7.20. No caso da sess白o do Pregao, excepcionalmente, vir a ser suspensa antes de 
cumpridas todas as suas fases, os envelopes devidamente rubricados no fecho ficaro sob a 
guarda do Pregoeiro, e sero exibidos ainda lacrados e com as rubricas dos participantes na 
sessao marcada para o prosseguimento dos trabalhos. 
7.21. Se a licitante vencedora se recusar a entregar o objeto licitado, as demais sero 
chamadas na ordem de classifica9ao para faz-lo, sujeitando-se a desistente 白  s penalidades 
estabelecidas na clusula 15 deste edital 

7.22. Em caso de participa"o de licitante que detenha a condi"o de Microempresa ou de 
Empresa de Pequeno Porte nos termos da Lei Complementar n。  147/2014, sero observados 
o seguinte 
a) Havendo alguma restri"o na comprova9白o da regularidade fiscal, ser自  assegurado o 

prazo de 05 (cincoIdias 自  teis cujo termo inicial corresponder白  ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogveis por igual perodo, a 
crit6rio da Administra9白o P自blica, para a regulariza9ao da documenta9自o, pagamento 
ou parcelamento do d6bito, e emiss白o de eventuais certid6es negativas ou positivas 
com efeito de certidao negativa; 

b) Permanecendo vicio na documenta9白o, a Comissao declarar白  a empresa inabilitada e 
proceder自  a abertura dos envelopes de documenta9白o das demais empresas 
obedecendo a ordem de classifica9白o; 

c) As microempresas ou empresas de pequeno porte podero sanear as irregularidades 
constatadas na habilita9白o apenas se apresentarem na sess白o todos os documentos 
previstos neste captulo, mesmo que contenham algum vicio. A aus6ncia de qualquer 
documento implicar na inabilita9白o do licitante; 

d) Ser assegurada preferncia de contrata9自o para as microempresas e empresas de 
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situa9ao em que as propostas 
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou at 5% 
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa 
que n白o estiver amparada por esta Lei complementar; 

e) A microempresa ou empresa de pequeno pode melhor classificada ter a oportunidade 
de apresentar novo lance de pre9o no prazo m白ximo de 05 (cinco) minutos ap6s a 
notifica9白o por parte do Pregoeiro, sob pena de preclus白o; 
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f) 	N白o ocorrendo a contrata9ao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma da alinea anterior, ser自o convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na 
ordem classificatria, para o exercicio do mesmo direito; 

9) 	No caso de equivalncia de valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se enquadrem no disposto na alinea "b", ser自  realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poder白  apresentar a melhor 
okrta; 

h) 	Na hip6tese da nao contrata9ao nos termos previstos na alinea "b", o objeto licitado 
ser adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.1 Os documentos de habilita9ao, que dever白o ser apresentados na sess自o pロblica, s白o os 
seguintes: 

鰍鵬軸界~”●●轟●瞬厘●~■，”~観熱鷺’”黒”鱗舞舞製憲夢‘h篇F尋護  事農n 霧丁…譲n舞書議義護舞造麟雄童霞三護嚢護議舞舞霧葉欝幕雄奉 hに い“喜奪緯“需  

8.1.1.1. C6pia preferencialmente AUTENTICADA de documento de Identidade dos s6cios 
- 	da emDresa' 
w 	a.ij serao consicieraaos cocumentos ce Iaemoaoe 

(I) as carteiras e/ou c白dulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Seguran9a, pelas 
Foras Armadas, pela Policia Militar, pelo Minist6rio das Rela96es Exteriores; 
(II) Cedulas de identidade fornecidas por Ordens ou Conselhos de Classe, declaradas v自lidas 
por Lei Federal, tais como: a CREA, do CRC, etc.; 
(Ill) a Carteira de Trabalho e Previdencia Social; 
(IV) a Carteira Nacional de Habilita9ao com foto, na forma da Lei n。  9.503/97: 
b) Reaistro comercial no caso de empresa individual; 
c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado e suas 
respectivas altera戸es, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades 
por a96es, acompanhado de documentos de elei9白o de seus administradores; 
c・1) Os documentos em apre9o devero estar acompanhados de todas as altera96es ou da 
consolida9ao respectiva; 
d) Inscric白o do ato constitutivo, no caso de sociedades civis acompanhada de prova de 
diretoria em exerccio; 
e) Decreto de autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizaC白o cara funcionamento exoedido nelo 
uraao competente. civanao a ativigage assim o exiair: 

~ 	T) ueruricaao aa uonaiCao ce Microempreendeaor inciiviauai (CUMLI). (Apresentar o 
aocumento prererenciaimente em via uriginai ou impresso na internet. 
g) No caso de sociedade cooperativa, ata de funda9白o e estatuto social em vigor, com a 
ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurdicas da respectiva sede; registro de que 
trata o art. 107 da Lei n。  5.764, de 1971, acompanhado de todas as altera96es ou da 
consolida9ao respectiva; regimento interno acompanhado de ata de assembleia que o 
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
Pessoas Juridicas da respectiva sede; al'm de apresentar ata de elei9白o de seus 
administradores. 
h) No caso de Organiza96es Sociais, al6m da documenta9自o anteriormente explicitada, 
apresentar CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assist白ncia Social) 

a) Certid自o de D'bitos Relativos a Crditos Tribut'rios Federais e 白  Dvida Ativa da 
Uni亘o - Consolidada de acordo com Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 02 de outubro 
de 2014, conjunta tamb白m com o INSS; 
b) Prova de Reaularidade para com a Fazenda P"blica Estadual do domicilio ou sede da 
empresa licitante (Certid6es da Dvida Ativa e Corrente); 

9) 
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c) Prova de inscricao no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas  relativo ao 
domicilio ou sede do licitante, pertinente e compativel com o objeto desta licita"o; 
d) Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal (Tributos da Divida Ativa), 
relativo ao domicilio com sede da licitante; 
e) Prova de inscricao no cadastro municiDal (alvar)、  relativo ao domicilio com sede da 
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual (caso a 
data de validade nao esteja inserido no referido documento, a empresa licitante dever 
anexar declara9白o emitida pelo 6 rgao emitente declarando a validade ou protocolo de 
emiss白o na qual conste a data de validade); 
f) Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 
(Certificado de Regularidade de Situa9白o - CR5). Ser aceito certificado da matriz em 
substitui 自o ao da filial ou vice-versa quando, comprovadamente, houver arrecada9白o 
centralizada; 
g) Certid昏o Negativa de D'bitos Trabalhista (CNDT)、  nos termos do Titulo VIl-A da 
Consolida9白o das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n。  5.452, de 1 de maio de 
1943." (NR)e Lei n。  12.440 de 07 de Julho de 2011; 

a 	8.1.2.1. A prova de regularidade dever白  ser feita por Certid白o NeQativa ou Certid百o Positiva 
- 	com eieitos ce Negativa; 

8.1.2.1.1. Considera-se Positiva com efeitos de Negativa a Certid白o de que conste a 
existencia de crditos n白o vencidos, em curso de cobran9a executiva em que tenha sido 
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa por morat6ria, ou deposito de seu 
montante integral, ou reclama96es e recursos, nos temos das leis reguladoras do processo 
tribut白rio administrativo ou concess白o de medida liminar em mandado de seauranca 
a.i・z.i.z. roaerao ser apresentadas as respectivas Certid6es descritas nos subitens "b" e 
"c" de forma consolidada, de acordo com a legisla,o do domicilio tribut自rio do licitante; 
8.1.2.1.2.1. Caso as Referidas Certid6es na qual se referem o item anterior, forem 
consolidadas, caber a empresa licitante apresentar junto com a documentac.o de 
naoiiuta9ao a comprova9ao necessarIa, anexando Declara9ao do Org言o emitente ou a 
Legisla9ao do domicilio tribut'rio que trata do assunto. 

~麟覇瀬麟緯競撒繊繊臓験醐競熊鱒難綴難灘鷲麟麟麟麟舞麟ミ纏麟 hミミ諦麟舞事二  8.1.3.2. Certid白o negativa de falncia ou recupera9白o judicial, ou recupera"o extrajudicial, ou 
liquida"o judicial, ou de execu9白o patrimonial, conforme o caso, expedida pelo distribuidor 
da sede da Licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo de validade previsto na prpria 
certidao, ou, na omissao desta, expedida amenos de 90 (noventa) dias contados da data da 
sua apresenta9白o. 
a.2) Caso seja positiva a certid白o de recupera●o judicial ou extrajudicial, juntamente com a 
comprova9ao de que o respectivo plana de recupera9ao foi acolhido judicialmente, na forma 
do art. 58 da Lei n.。  11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilita9ao; 
a.3) A licitante em recupera9白o judicial ou extrajudicial, com plano de recupera9白o 
judicialmente acolhido, dever白, ainda assim, apresentar toda a documenta9白o de habilita9o 
exigida nesse Edital. 
8.1.3.3. Balan9o patrimonial e demonstra加es contbeis do ltimo exercicio social, j白  exigiveis 
e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situa9白o financeira da empresa, 
vedada a sua substitui戸o por Balancetes ou Balan9os provis6rios, podendo ser atualizados, 
auando encerrados h白  mais de 03 (trs) meses da data de apresentac白o da DroDosta. 
tomanao como ease a varia9ao, ocorriaa no perioao, ao iNLJiCヒ  UtNAL Ut PNtgUS ・  
DISPONIBILIDADE INTERNA - lOP ・  Dl, publicado pela Funda9ao Getロlio Vargas ・  FGV ou 
de outro indicador que o venha substituir. 
8.1.3.3.1. Observa96es: Ser白o considerados aceitos como na forma da Lei o Balan9o 
Patrimonial e Demonstra96es Cont白beis assim apresentados 
8.1.3.4. Sociedades regidas pela Lei n。  6.404/76 (sociedade an6nima): 

Publicados em Di白rio Oficial; 
Publicados em jornal de grande circula9白o; 
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Por fotoc6pia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicilio da 
licitante. 

8.1.3.5. Sociedades por cota de responsabilidade limitada (LIDA): 
Acompanhados por lotocpia dos lermos de Abertura e de Encerramento do Livro 
Dirio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante 
ou em outro 6 rg白o equivalente 

8.1.3.6. Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar n。  147/2014 ー  
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte: 

・ Acompanhados por fotoc6pia dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro 
Di白rio, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da licitante 
ou em outro 6 rg白o equivalente; ou declara"o simplificada do ltimo imposto de renda. 

8.1.3.7. Sociedade criada no exercicio em curso 
・ Fotoc6pia do Balan9o de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicilio dos licitantes nos casos de sociedades an6nimas; 

OBS ・  O BALANCO PATRIMONIAL. AS DEMONSTRACOES E O BALANCO DE 
a 	ABERTURA DEVERAO ESTAR ASSINADOS PELOS ADMINISTRADORES DAS 
W 	EMPRESAS CONSTANTE DO ATO CONSTITU11VO. ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL 

E POR CONTADOR LEGALMENTE HABILITADO. 
8.1.3.8. - Ser白o aceitos Balan9os Patrimoniais enviados atraves de SPED (Sistema Pロblico 
de Escritura"o Digital) e da ECD (Escritura"o Cont白bil Digital). 

8.1.3.9. ・  Prova de patrim6nio liquido de, no minimo, 10% do valor da proposta de pre9o 
apresentada pelo licitante, demonstrado atrav白s do Balan9o Patrimonial. No caso de licita9白o 
POR ITEM, quando a Licitante ofertar proposta para mais de um Item, o patrim6nio liquido 
exigido ser白  o resultante da soma de tantos quantos forem as propostas ofertadas para cada 
Lote 

8.1.3.10. Demonstra9白o de que possui os indices cont白beis a seguir com valores iguais ou 
superiores aos indicados abaixo: 

Indice de Liquidez Corrente maior ou igual a 1,00 (ILCと  1,00) 
ILC= AC 

PC 
Indice de Endividamento Geral menor ou igual a 1,00 (lEG S 1,00) 

lEG = PC + PNC  
AT 

Onde: 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
PNC = Passivo N白o Circulante 
AT = Ativo Total 

麟舞柳瞬難織議綱騒酵加躍驚hi，議舞襲麟奪霧雄舞 	 ，  
8.1.4.1. As empresas participantes dever言o apresentar: 
a) A licitante dever apresentar atestado(s) de capacidade t白cnica emitido por pessoa juridica 
de direito Pロblico ou Privado (caso o atestado for emitido por pessoa juridica de direito 
privado obrigatoriamente dever自  ter RECONHECIMENTO DE FIRMA em Cart6rio de 
Notas), o(s) Atestado(s) dever(ao) pertinente e compativel ao objeto da Licita9ao em 
questao; 
8.1.4.2. O(s) atestado(s) dever白(ao) ser emitido(s) em papel timbrado ou que identifique a 
pessoa jurdica declarante, com nome e cargo do signatrio. 
8.1.4.2.1. Nao ser白(ao) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu prprio nome, 
nem os que se retiram a periodos de testes, demonstra96es ou utiliza戸o n白o comercial, e 
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8.1.4.2.2. Os licitantes dever白o apresentar apenas atestado(s) e/ou certid白o(6es) 
necess自rio(s) e suficiente(s) para comprova9白o do exigido. 
8.1.4.3. Registro da licitante no Conselho Regional de Administra9昌o da Bahia - CRA- 
BA, ou Registro Secund自rio caso a licitante seja sediada fora do estado da Bahia e 
vencedora do Certame, devidamente acompanhado de comprova9'o da licitante 
possuir em seu quadro permanente, como empregado, como aut6nomo, como s6cio ou 
como Procurador, um profissional de nivel superior detentor de registro junto ao CRA- 
BA, dentro da validade e compativel com o objeto licitado. 

8.2.TODAS AS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR AINDA A DOCUMENTAいO 
COMPLEMENTAR ・  DECLARA9OES CONFORME OS ANEXOS IV E V (DENTRO DO 
ENVELOPE - 02). 
8.3 Todas as licitantes deverao apresentar dentro do Envelope n。  02, inclusive aquelas que 
se enquadram conforme a Lei Complementar n。  123/2006, os documentos especficos para a 
participa"o neste Pregao, devendo ser entregues numerados e sequencialmente, a fim de 
permitir celeridade na conferncia e exame correspondentes. 
8.4 Sob pena de inabilita9自o, todos os documentos apresentados para habilita9ao devero 
estar: 
8.4.1 Em nome da licitante, com numero do CNPJ e com o endere9o respectivo; 

a)Se a licitante for a matriz, todos os documentos devero estar em nome da matriz; ou 
b)Se a licitante for a filial, todos os documentos dever白o estar em nome da filial, exceto 
aqueles documentos que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz 

8.5 Os documentos necess自rios a habilita9白o podero ser apresentados em original, 
em c6pia autenticada por cart6rio competente, ou pelo Pregoeiro, ou em publica9巨o da 
imprensa oficial desde que apresentadas na sessao 由  s originais para conferncia pelo 
Pregoeiro, sendo que estas n白o devero estar no interior do envelope, ressalvada as 
hip6teses da apresenta9白o de documentos expedidos pela internet (desde que 
possibilite a averigua9ao completa pelo Pregoeiro). 
8.6. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre 
que tiver dロvida e julgar necess白rio. 
8.7. Nao ser白o aceitos protocolos de entrega ou solicita96es de documento em substitui弾o 
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos. 
8.8. Se a documenta9白o de habilita9ao nao estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste edital e seus anexos, O Pregoeiro considerar o proponente inabilitado. 
8.9. Poder' O Pregoeiro declarar qualquer fato formal, desde que n'o implique 
desobedi'ncia 白  legisla"o e for evidente a vantagem para a Administra9'o, devendo 
tamb'm, se necess自rio, promover dilig'ncia para dirimir a d"vida, cabendo, inclusive, 
estabelecer um prazo m自ximo de 48 horas para a solu9ao; 
8.9.1. Como resultado das dilig'ncias acima referidas, objetivando um juizo de verdade real, 
ser permitido, nos termos do inciso XIII, do Decreto Federal n。  3.555/00, a apresenta"o de 
documenta9白o atualizada e regularizada na pr6pria sessao, desde que a sua produ"o seja 
de fcil realiza9ao; 
8.9.2. A inclusao de documentos durante a sesso ser白  admitida desde que seja necess白ria a 
realiza9含o de dilig6ncia para apurar fatos existentes 白白  poca da licita9白o, concernentes 白  
Dr000sta de orecos ou habilitac白o dos participantes, por白m n白o documentados nos autos. 
8.10. Constatando atravs da diligencia o nao atenaimento ao esiaoeieciao, u vregoeiro 
considerar o proponente inabilitado e prosseguir a sess白o 
8.11. Caso sejam apresentadas certid6es sem a indica"o expressa do prazo de validade, a 
mesma nao ser aceita se a data de sua expedi9ao for anterior a 30 (trinta) dias da data da 
abertura do presente certame. 
8.12. Nao ser白o aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas. 
8.14. O Pregoeiro poder utilizar os sites oficiais de 6 rgaos e entidades emissores de 
certid6es para comprova9含o da regularidade do licitante 
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documentos passiveis de obten9ao por meio eletrnico, salvo impossibilidade devidamente 
justificada. 
8.16. 0 Pregoeiro n白o se responsabilizara pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletr6nicos, no momento da verifica9白o. Ocorrendo essa indisponibilidade e, nao sendo 
apresentados os documentos originais para a verifica9ao, a licitante poder ser inabilitada. 
8.18. Constatado o atendimento dos requisitos de habilita9ao previstos neste edital, a licitante 
ser habilitada e declarada vencedora do certame. 
8.19. A licitante declarada vencedora ter o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
apresentar proposta de preos atualizada, juntamente com a composi9白o de custos, conforme 
Anexo VII. 

9.1. Encerrada a fase de lance para o item, O Pregoeiro proceder 白  abertura do envelope 
contendo os documentos de habilitaC白o da licitante que apresentou a melhor or000sta 
veriricanao sua reguianciace ou aquela que sagrou-se vencedora da fase de lances verbais. 
9.2. Caso a licitante classificada em primeiro lugar seja inabilitada, O Pregoeiro examinar a 

	

一 	habilitaC白o das licitantes com as ofertas subseauentes e a aualificaco 

	

' 	aestas, na oraem ae ciassutica9ao, ate a apura9ao de uma que atenda aos requisitos do 
Edital. 
9.3. Constatado o atendimento das exig6ncias editalicias, a licitante ser declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame, caso n白o haja interposi 白o de 
recursos. 
9.4. A licitante declarada vencedora ter o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
apresentar proposta de pre9os atualizada, juntamente com a composi9ao de custos, conforme 
Anexo VII. 
9.5. Quando todas as licitantes forem inabilitadas, O Pregoeiro poder suspender a sessao e 
fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias" teis para a apresenta9白o de nova habilita,o, 
escoimados os vicios apontados para cada licitante, conforme determina o art. 48,§ 3。  da Lei 
n。  8.666/93, mantendo-se a classifica9白o das propostas e lance verbais. 
9.6. Da suspensao da sess白o pロblica de realiza"o do preg白o ser合  lavrada ata 
circunstanciada com todos os vicios apontados de todas as licitantes, assinada pelos 
representantes presentes, pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio. 

議無醜顧覇C麟勲亘舞ぬCd槻嬢議1繊豆聴舞麟舞編護舞麟護綴舞麟麟麟麟熟議鷺難議  
10.1. Decair白  do direito de pedir esclarecimentos ou impuanar os termos deste edital aauele 

	

~ 	que nao o tizer ate Ui (0015) aias uteis antes da data ciesianada para a realIzac白o do 
rregao, aponzanao ae iorma cuara e oojetiva as tanas ou urreguiaruciades que entende 
viciarem o mesmo. Sendo que as peti96es devero ser protocolizadas, devidamente 
instrudas (razo social, endere9o, assinatura, telefone para contato e ainda, nmero do 
Prego ao qual se referem), junto ao Departamento de Licita96es do Municipio de
PO ES/BA 
10.2. No ato de apresenta9白o da impugna9白o, 白  obrigat6ria a apresenta9白o de CPF ou RG, 
em se tratando de pessoa fisica, e de CNPJ, em se tratando de pessoa jurdica (por 
documento original ou cpia autenticada). 
10.3. Caber自  ao Pregoeiro decidir sobre a peti9白o no prazo de vinte e quatro horas, nos 
termos do par白grafo 1o do art.12 do Decreto n。 3.555 de 2000. 
10.3.1. Contudo, a qualquer cidad含o 白  leg itima a impugna9自o do edital por irregularidade na 
aplica9ao da lei, sendo assim, a impugna9白o e/ou a decis白o do Pregoeiro que depender de 
parecer t白cnico-juridico-cientifico-financeiro aplicar-se 白  parte final do pargrafo 1o do art. 41 
da Lei Federal 8.666 de 1993. 
10.4. Quando o acolhimento da impugna9合o implicar altera9ao do edital capaz de afetar a 
formula9白o das propostas, ser designada nova data para a realiza9白o da sess白o p"blica do 
Pregao. 
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10.5. A ocorr白ncia de impugna9白o de carter meramente protelat6rio, ensejando assim o 
retardamento de execu,o do certame, a autoridade competente poder白  assegurado o 
contradit6rio e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no art. 7。  da Lei n。  10.520/2002. 
10.6. Quem impedir, perturbar ou fraudar, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa, a 
realiza,o de qualquer ato do procedimento licitat6rio, incorrer em pena de deten9白o de 06 
(seis) meses a 02 (dois) anos, e multa, nos termos do art. 93 da Lei n。  8.666/93. 

11.1. Os recursos devero ser manifestados, verbalmente, no final da sessao, ap6s a 
declara"o do vencedor pelo Pregoeiro, devendo a licitante interessada indicar o(s) ato(s) 
atacado(s) e a sintese das suas raz6es (motiva9白o), que serao registrados em ata 
11.2. O Pregoeiro indeferir recursos intempestivos, imotivados ou propostos por quem nao 
tem poderes, negando-lhes, desse modo, processamento, devendo tal decis白o, com seu 
fundamento, ser consignada em ata. 
11.3. Interposto o recurso e apresentada sua motiva9白o sucinta na reuni白o, a licitante poder 
juntar, no prazo de 03 (trs) dias, contados do dia subsequente a realiza"o do preg白o, 
memoriais contendo raz6es aue reforcem os fundamentos iniciais. N白o ser自  oermitida a 

. 	extensao ao recurso, nos memonais mencionaaos, a aios nao impugnaaos na sessao. 
11.3.1. No prazo acima, O Pregoeiro ir analisar o recurso interposto por escrito, suas razes 
e contrarraz6es, podendo reconsiderar sua decis白o, nesse mesmo prazo ou faz白-lo subir 合  
autoridade superior devidamente informado, devendo, nesse caso, a decis白o ser proferida 
dentro do prazo de 03 (tres) dias 自  teis, contados do recebimento da decis白o do Pregoeiro; 
11.4. 0 acolhimento de recurso importar白  a invalida9ao apenas dos atos insuscetiveis de 
aproveitamento. 
11.5. Os autos permanecerao com vista franqueada aos interessados no Departamento de 
Licita96es do Municipio de PO9OES/BA, em dias 自  teis, no horrio de expediente em 
atendimento ao Pロblico. 
11.6. Decididos os recursos e constatada a reciularidade das atos orocedimentais Delo 
i-'reieito M unicipai ue F'UvUtS/bA, este adjudicara o objeto do pregao presencial ao 
vencedor e homologar白  o procedimento licitat6rio 
11.7. O recurso contra decisao do Pregoeiro nao ter白  efeito suspensivo quanto 白  disputa. 
11.8. A alega9白o de pre9o inexequivel por parte de uma das licitantes com rela9白o 白  proposta 
de pre9os de outra licitante dever ser devidamente comprovada sob pena de n白o 
conhecimento do recurso interposto. 
11.9. As empresas devero encaminhar as peti6es fisicas e oriqinais ao endereco Rua It白lia. 

~ 	r 14bb , uentro, vo9oes-ba ouvia e-mail para iicltapmp2O1icLqmail.com . 
ii.iu. RS peti9oes aeverao estar instruiaas com numero do Pregao ao qual se reterem, 
constando a raz'o social, endere9o completo, e-mail, telefone para contato e assinatura 
do respons白vel pela empresa. 

鱗議麟勲鵬瀬麟熊議 
	

編罵黍ー難  

II 
12.1.1. A Licitante Vencedora, al白m do fornecimento do objeto deste edital e das 
responsabilidades resultantes da Lei n。  8.666/93 e altera96es posteriores, obrigar-se a 
Executar os servi9os objeto da contrata9白o de acordo com os padr6es de qualidade exigidos 
pela CONTRATANTE e de acordo com as normas t白cnicas e legais vigentes; 
12.1.2. Comunicar 白  fiscaliza9ao da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condi96es inadequadas de execu"o dos servios ou a imin白ncia de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execu"o do contrato; 

12.1.3. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclama96es 
se obriga a atender prontamente; 
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12.1.4. Manter, durante toda a execu9ao do contrato, em compatibilidade com as obriga96es 
por ela assumidas, todas as condi6es de habilita"o e qualifica9白o exigidas no Preg白o 
Presencial em refer白ncia. 
12.1.5. Possuir equipe de profissionais qualificados para execu9白o dos servios, bem como 
dispor dos equipamentos, ferramental b白sico e instrumental t6cnico, EPIs (Equipamentos de 
Prote"o Individual) necess白rios, compatveis e adequados para a realiza9白o dos servi9os, 
em observancia 白  s normas t'cnicas de engenharia e seguran9a do trabalho, de acordo com a 
legisla"o vigente. 
12.1.6. Selecionar rigorosamente os empregados que prestaro os servi9os contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referncias e tendo suas fun加es 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
12.1.7. Registrar e controlar a frequ6ncia e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorrncias nos locais de servi9o, diligenciando para que os hor白rios estabelecidos sejam 
rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, ser substitudos nos casos de faltas, aus白ncia 

● legal ou frias, de maneira a n白o prejudicar o bom andamento e a boa execu9白o dos servi9os; 
12.1.8. Efetuar a reposi"o de pessoal, em car自ter imediato, em eventual ausencia; 
12.1.9. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necess白rias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal subito; 
12.1.10. Manter, durante a execu9白o do contrato, todas as condi6es de habilita9白o e 
qualifica9白o exigidas na licita9白o/contrata9白o; 
12.1.11. Atender de imediato as solicita96es quanto a substitui6es de m白o de obra que 
venha a ser considerada inadequada para a presta9白o dos servios; 
12.1.12. Instruir a m白o de obra quanto 白  s necessidades de acatar as orienta96es do preposto 
da CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de seguran9a e 
medicina do trabalho 

12.1.13. Executar a presta"o dos servios dentro dos padres estabelecidos, bem como de 
acordo com as especifica96es contidas no edital de licita"o, e com a supervis白o deste 
M unicipio ae VOりOLSIBA, atraves de seu servidor designado para esta finalidade. 
14.1.14. Pesponsabiiiza-se u nica e exclusivamente, pelo pagamento de todos os encaraos e 

- 	aemais aespesas decorrentes da execu9白o do objeto da presente licitac白o, tais como 
' 	impostos, taxas, contribui9Oes tiscais, previdenci白rias, sociais, trabalhistas, fundirias: enfim. 

Por tocas as ooriga9oes e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo aue n白o 
expressas no presente edital ou na Ata de Registro de Preco/Contrato. 
14.1.13. Nesponsaoliiza-se pela manuten9白o do seu cadastro atualizado perante o setor 
caaastrai oeste Munidpio, bem como pela tempestividade de suas certid6es para fins de 
pagamento aentro do prazo de vigencia, consoante regra preceituada pelo Tribunal de Contas 
aos Municipios ao Estado da Bahia. 

12・2・I・ O Municipio DE P0COES/BA, obriga・se a・  
I- Notificar a FORNECEDORA de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos 
produtos/servios; 
II - Efetuar os pagamentos devidos, nas condi96es estabelecidas na Ata do Registro de 
Pre9os e Contrato; 

12.2・2. Caber ao Municipio de PO9OES/BA promover ampla pesquisa de mercado, de 
rorma a comprovar que os pre9os registrados permanecem compativeis com os praticados no 
me rca a o. 

要醸 

融ll臓g 
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13.1. A execu9白o/entrega dever白  ser feita, em at 48 HORAS contados da data da emiss白o 
da ordem de fornecimento nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal 
de prorroga9白o deste, devidamente justificado pela licitante e acatado pela Administra9o 
Municipal, atrav6s da Secretaria solicitante, sem nenhum custo adicional. 
13.2. Os Servios devero ser executados conforme indicado na Ordem de Servio no 
Municipio de PO9OES/BA, nos dias e hor自rios estipulados na ordem de fornecimento; 
13.2.1 Os itens licitados sero avaliados em rela戸o 白  conformidade, especifica9白o, bem 
como qualidade, quantidade e medidas, de acordo com o edital, sendo que o prazo para 
conferncia e eventual troca do item por parte da Prefeitura ser de 05 (cinco) dias 
imediatamente ap6s a constata9白o, a contar do recebimento provis6rio, ap6s, a nota fiscal 
ser atestada e encaminhada para pagamento; 
13.3 O recebimento n白o excluir a Adjudicatria da responsabilidade civil, nem 白  tico- 
profissional, pelo perfeito fornecimento do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela Lei n。  
8 .666/93. 
13.4 A Adjudicat白ria ficar白  obrigada a corrigir, 白  s suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto desta Ata de Registro de Pre9o ou Contrato em que se verificar vicios ou incorre96es 

- 	resultantes dos itens fornecidos 
w 	1ふり  IA vreieitura rejeitara, no woo ou em pane, o iornecimento reaiuzaao em aesacorao com 

a ordem de fornecimento e com as normas deste edital; 
13.6 Nos termos do art. 3' combinado com o art. 39, VIII, da Lei n。  8.078, de 11 de setembro 
de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor, 白  vedado o fomecimento de qualquer produto 
ou servio em desacordo com as normas expedidas pelos 6 rgaos oficiais competentes ou, se 
as normas especificadas nao existirem, pela Associa9白o Brasileira de Normas T6cnicas ou 
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatiza9白o e Qualidade 
Industrial (CONMETRO). 
13.7. A presta9白o dos servios que trata a presente licita9ao, nao gera vinculo empregatcio 
entre os empregados da contratada e a Administra9白o Publica 

縫霧惑費“細執加鶴麟武TA DE旺側STR母DEP顧顧織麟瞬難綴難麟麟ミ・鷺響麟議  
14.1. 0 resultado de julgamento ser白  submetido a Autoridade Competente para homologa9ao. 
14.2. A anula9白o do procedimento licitat6rio induz a da ATA DE REGISTRO DE PRE9O. 
14.3. Os licitantes n吾o terao direito 白  indeniza9白o em decorr6ncia da anula9含o do 
procedimento. 
14.4. Fica facultado a Administra"o, quando o convocado n白o comparecer no prazo de at白  
05 (cinco) dias para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PRECO, nao apresentar situa"o 
regular no ato da assinatura ou, ainda, recusar-se a assin白-la, injustificadamente, dentro do 
prazo e condi"es estabelecidos, convocar os LICITANTES remanescentes, na ordem de 
classifica9白o, para faz'-lo em igual prazo e nas mesmas condi96es propostas pelo primeiro 
classificado, sem prejuizo das multas previstas no edital, na ATA DE REGISTRO DE PRE9O 
e das demais comina96es legais. 
14.5. Uma vez assinada a ATA DE REGISTRO DE PRE9O, assume o compromisso de 
atender durante o prazo de sua vig白ncia os pedidos realizados estabelecendo quantidades, 
prazo de entrega, etc. 
14.6. A contrata9白o decorrente da ATA DE REGISTRO DE PRE9O poder白  ser substituida 
por outros instrumentos h白beis, tais como Ordem de Fornecimento/Nota de Empenho, 
elaborada pela respectiva Secretaria em conformidade com o disposto no Art. 62 da Lei n。  
8.666/93 
14.7. O presente edital e seus anexos, bem como a proposta do licitante vencedor deste 
certame, faro parte integrante da ATA DE REGISTRO DE PRE9O, independente de 
transcri9ao 

護覇相議購臨GI蘇R驚鱗PREGQ轟 	 " 

15.1. Homologado e Adjudicado o processo licitat6rio pela autoridade competente, o 
Municipio de PO9OES/BA convocar自  a licitante vencedora para, no prazo de 05 (cinco) dias 
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ateis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PRE9OS, sob pena de decair do direito ao registro 
sem prejuzo das san96es previstas no art. 81 da Lei n。  8.666/93 e no presente edital. 
15.1.1. Quando o convocado nao assinar a Ata de Registro de Pre9o no prazo e condi6es 
estabelecidas neste edital, O Pregoeiro poder convocar os proponentes remanescentes, na 
ordem de classifica"o nas mesmas condi96es constantes da u ltima oferta ou revogar a 
licita"o. 
15・1.2. Quando n白o atendido aos itens 15.1 e 15.1.1 ser白  feita notifica"o que poder se dar 
via e-mail, correspondencia com aviso de recebimento ou por meio de publica9白o noO rg白o 
Oficial de Imprensa do Estado da Bahia. 
15.2. A assinatura da Ata de Registro de Pre9os n白o implica na obrigatoriedade da aquisi戸o 
da totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o registro de pre9os serve para 
assegurar uma futura aquisi 白o, dentro do prazo de vig己ncia. 
15.3. 0 prazo de validade da Ata de Registro de Pre9os ser de 12 (doze) meses, sendo que 
durante este periodo a licitante vencedora dever白  manter as condi96es de habilita9o 
exigidas na licita9白o. 
15.4. Farao parte integrante da Ata de Registro de Pre9o o presente edital e seus anexos, 
bem como os documentos constantes do processo e que tenham servido de BAse para a 
presente licita9白o e para a formula9白o final da Ata. 
15.5. A Ata de Registro de Pre9o se reger pelas cl自usulas e disposi6es nela constantes, 
pelas demais disposi96es constantes do presente edital, pelas disposiゆes contidas no 
Decreto n。  7・ 89212013, na Lei n。  8666/93, na Lei n。  10520/02, bem como pelas demais 
disposi6es legais aplicveis 白  esp6cie do objeto da presente licita戸o, por mais especiais 
que sejam e mesmo que aqui ou na minuta da Ata nao estiver mencionado. 
15.6. A Administra9白o dever providenciar a publica9白o resumida do resultado final. 
15.7. O pre9o registrado e a indica9ao dos respectivos fornecedores sero publicados 
trimestralmente na imprensa oficial e divulgados em meio eletr6nico, durante a 'Agencia da 
Ata de Registro de Preos. 
15.8. A ATA DE REGISTRO DE PRECOS, durante a sua vigencia, poder白  ser utilizada oor 
quaiquer orgao ou entidade da Administra9白o Publica Municipal ou Estadual, ciue n白o tenha 
parucipaco ao certame licitat6rio, mediante pr白via consulta ao Org自o qerenciador, desde cue 
aeviaamente comprovada a vantagem, nao excedendo, na sua totalidade, ao cuintuplo do 
quantitativo ae cada item do Termo de Referencia - Anexoー  
15.9. As ades6esa ATA DE REGISTRO DE PRECOS, durante a sua vig6ncia, nao poder 
exceder, por Orgao ou entidade, a 100% dos quantitativos dos itens do Terino de Referenciaー  

一二一り、二・鷲灘ぎ鷲騒瓢離輪謙鱗I藤嬢麟綴籍麟灘難難鷲灘綴難麟麟競響曹  
15.10.1. 0 Contrato, no presente pregao, poder ser substitudo pela Nota de Empenho ou 
pela ordem de fornecimento; 
15.10.2. A assinatura da Nota de Empenho n白o gera obriga,o imediata de fornecimento dos 
objetos desta licita9白o, devendo esta ser precedida de ordem de fornecimento especificando 
objeto, quantidade e valor, de acordo com as cl白usulas deste edital. 
15.11. Nao ser' permitida a subcontrata9ao total ou parcial do objeto, a associa9ao da 
fornecedora (contratada) com outrem, a cess自o ou transfer6ncia, total ou parcial, bem 
como a fus含o, cisao ou incorpora9ao, salvo pr'via e expressa autoriza9含o do 
GERENCIADOR. 
15.12. A Administra9白o Publica se reserva no direito de paralisar ou suspender, a qualquer 
tempo, a execu9白o do Contrato, no caso de convenincia administrativa e/ou financeira, 
devidamente autorizada e fundamentada, caso em que a FORNECEDORA tera direito de 
receber os itens efetivamente fornecidos e demais ressarcimentos garantidos e previstos na 
Lei n。  8666/93, com as altera96es dela decorrentes. 
15.13. Os Contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pre9os, caso venham a ser 
celebrados, podero ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei n。  8.666, de 
1993 Decreto Municipal n。  204/14), e sua vig'ncia respeitar o disposto no art. 57 da 
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16.1. A manuten9白o do equilibrio econ6mico-financeiro inicial do Termo de Registro de 
Pre9os poder白  ser solicitada pelas partes, na hip6tese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou 
previsveis, por6m de consequencias incalcul白veis, retardadores ou impeditivos da execu頭o 
do ajustado, ou ainda em caso de for9a maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando 
lea econ6mica extraordin白ria e extracontratual, ficando a cargo da interessada a 

apresenta"o de todo tipo de prova da ocorr6ncia, sem o que o pedido n白o ser aceito. 
16.2. Para que os pre9os estejam sempre atualizados, e visando todo processamento 
necess白rio, a futura FORNECEDORA se obriga em fornecer a cada ocorrncia de maioraco 
ou reducao c6pia do documento correspondente a ser utilizado no realinhamento dos pre9os. 
Portanto,' de responsabilidade exclusiva da FORNECEDORA, o fornecimento dos 
documentos comprobat6rios dessas ocorrncias. 
16.2.1. Os pre9os atualizados somente poder百o ser praticados ap6s a efetiva assinatura do 
documento (termo aditivo) modificativo pelas partes. 
16.2.2. Os PRODUTOS/SERVI9OS devero ser executados pelo pre9o efetivamente 
pactuado. No caso de a FORNECEDORA solicitar o equilibrio econ6mico-financeiro do Termo 
de Registro de Pre9os sobre parcelas j白  entregues, o mesmo n白o ser白  concedido, sendo que 
o termo aditivo somente ter白  efeitos ex nunc, n白o retroagindo, em nenhuma hip6tese, o novo 
pre9o as parcelas j白  recebidas. 
16.3. 0 bloqueio no fornecimento por esta razao sujeitar白  a FORNECEDORA 白  s san加es 
legais (contratuais) e editalicias. 
16.4. A obrigatoriedade da futura FORNECEDORA em fornecer documentos que permitiro 
varia9白o dos pre9os pactuados (contratados) viger白  para todo o periodo do Termo de 
Registro de Pre9os, mesmo para periodos que possam n白o haver fornecimento dos 
produtos/servios. 
16.5. A empresa dever自  apresentar Planilhas Comparativas de Valores e documentos 
comprovando o aumento do item na qual a mesma foi declarada vencedora. 

ミ…りーか磐f讐二‘―一「写「鴬繊5麟黛§I薫蕊覇繊マ譲こ議罵議燕苅輔』離編ミ ‘羅，ミ費舞1闘ミ慈轟総きど＃’翼豊  
17.1. A fornecedora registrada poder白  ter o seu registro de pre9os revogado na Ata, por 
interm6dio de processo administrativo especifico, assegurado o contraditrio e a ampla 
defesa 

● 】子二誉認総認器黒蕊 STROra, qua鷲ERASER 
a) Comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigencias da Ata, por ocorrncia de casos 
fortuitos ou de fora maior. 
17.2.2. Por iniciativa do Municipio de PO9OES/BA, quando o fornecedor registrado 
a) Nao aceitar reduzir o pre9o registrado, na hip6tese deste se tornar superior a queles 
praticados no mercado; 
b) Perder qualquer condi9白o de habilita9ao ou qualifica戸o t6cnica exigida no processo 
licitatrio; 
c) Por raz6es de interesse pロblico, devidamente motivadas e justificadas; 
d) N白o cumprir as obriga加es decorrentes da Ata de Registro de Pre9os; 
e) N白o comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, as solicita96es decorrentes 
da Ata de Registro de PreCos; 
f) Caracterizada qualquer hip6tese de inexecu9白o total ou parcial das condi6es 
estabelecidas na Ata de Registro de Pre9os ou nas solicita96es dela decorrentes. 
17.3. Em qualquer das hip6teses acima, concluido o processo, o Municipio de PO9OES/BA 
far o devido apostilamento na Ata de Registro de Pre9os e informar aos proponentes a 
nova ordem de registro. 
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garantida a defesa previa, as seguintes sanG6es 
I. ADVERTEPJCIA 
18.1.1 A aplica9ao da san9ao administrativa de advertencia pode ser efetuada nos seguintes 
casos 
a) Descumprimento das obriga96es assumidas (contratualmente ou) na licita9白o, desde que 
n白o acarretem prejuizos para o GERENCIADOR, independentemente da aplica9白o de multa; 
b) Execu9白o insatisfat6ria ou inexecu9百o dos fornecimentos e/ou servi9os/produtos prestados 
(contratados), desde que a sua gravidade nao recomende o enquadramento nos casos de 
suspensao temporria ou inidoneidade; 
c) Outras ocorrncias que possam acarretar pequenos transtornos ao desenvolvimento dos 
servi9os do GERENCIADOR, a seu crit白rio, desde que n白o sejam passiveis de san9ao mais 
grave; 
d) Atraso na entrega do bem ou na presta9巨o do servi9o/produtos (contratado), pelo prazo 
n白o superior ao estipulado neste edital. 
II. MULTA 
18.1.2. Na forma prevista no instrumento convocat6rio ou na Ata de Registro de Pre9o, o 

	

- 	GERENCIADOR aolicar a MULTA corresoondente a 

	

w 	a; U,37o( cunco aecumos por cento; por aia ae atraso no prazo ae entrega aos materiais ou 
servios, calculado sobre o valor correspondente 白  parte inadimplida; 
a.1) O atraso para efeito de c自lculo, mencionado no item anterior ser contado em dias 
corridos, a partir do 1o dia ロ  til subsequente ao trmino do prazo ajustado em at 20 (vinte) 
dias; 
b) 10% (dez por cento) sobre o valor constante da Ata de Registro de Pre9o, pela 
inexecu9ao total do objeto, sem prejuizo das outras san96es cabiveis; 
c) 3% (tr's por cento) sobre o valor POR ITEM de sua proposta, se decorrido o prazo 
estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Pre9o, ap6s a notifica9白o, dentro do prazo 
de validade da proposta e n白o comparecendo 白  Prefeitura o proponente convocado para a 
assinatura da Ata de Registro de Pre9o. 
18・1.3. A FORNECEDORA nao incorrer白  em multa quando houver prorroga"o do prazo, 
previamente autorizado pela GERENCIADORA, em decorr白ncia de impedimentos 
efetivamente verificados sem que a ela seja imput白vel a culpa, ou em decorrncia de 
acrscimos ou mod if'ucaゆes no objeto inicialmente ajustado, respeitado o limite legal. 
18.1.4. A multa ser descontada dos cr6ditos constantes da Fatura, ou outra forma de 
cobran9a Administrativa ou Judicial. 

	

- 	18.1.5 Nao ser白  aplicada multa se, comprovadamente, o atraso da execucao dos 

’ 灘灘i
誉撫撚灘き認溜滞冒器報齢冒品 ior.EDIMENTO DE 

18.1.6. A suspensao do direito de licitar e contratar com o Municipio de PO9OES/BA pode ser 
aplicada aos inadimplentes culposos que prejudicarem a execu9白o da Ata de Registro de 
Pre9o por fatos graves, cabendo defesa previa, no prazo de 10 (dez) dias ロ  teis da data do 
recebimento da respectiva intima9ao. 
18.1・7. A san9含o administrativa de suspensao tempor白ria do direito de licitar e contratar com 
o Municipio de PO9OES/BA poder自  ser aplicada nos seguintes prazos e situa96es 
1. Por 06 (seis) meses nos seguintes casos: 
a) Atraso no cumprimento das obriga96es assumidas na Ata de Registro de Pre9os 
(contratualmente), que tenham acarretado prejuizos para o GERENCIADOR; 
b) Execu9白o insatisfatria dos fornecimentos e/ou servi9os prestados (contratados); 
2. Por 02 (dois) anos, quando a ADJUDICADA/FORNECEDORA 
a) No concluir os fornecimentos e/ou os servi9os/produtos prestados (contratados); 
b) Se recusar a fornecer informa96es suficientes ou fornece-las inadequadamente, no que diz 
respeito 白  sua frui 自o, qualidade e riscos de operacionaliza9白o; 
c) Prestar o servio em desacordo com as normas aplic自veisa execu9ao do objeto deste 
月itistp- 
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譜雀鍛競詔霊。船詣論葺搬「課謂器 CONTRATAR COM A 
ADMINISTRACAO PuBLICA. 
18.1.8 Enquanto perdurarem os motivos deteiminantes da puni9白o ou at白  que seja promovida 
a reabilita9ao perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que ser concedida 
sempre que o fornecedor (contratado) ressarcir a Administra9百o pelos prejuizos resultantes e 
ap6s decorrido o prazo da sans白o aplicada com BAse no item "Ill - Suspens白o Temporria 
de Participa9ao em Licita9昌o e Impedimento de Contratar com a Administra9白o." 
18.1.9 A declara9白o de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administra戸o 
P自blica ser白  proposta pela Se9白o Administrativa e Financeira para aplica9白o 白  
ADJUDICADA/FORNECEDORA nos casos a seguir indicados 
1. Condena9ao definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 
quaisquer tributos; 
2. Prtica de atos ilicitos, visando frustrar a execu9ao da Ata de Registro de Pre9o; 
3. Demonstra9ao de n白o possuir idoneidade para licitar e contratar com as Secretarias 
Municipais solicitantes do Municipio de POCOES/BA, em virtude de atos ilcitos praticados, 
tais como: 

w 	a) rraticar a9ao maliciosa e premeditada em prejuzo do Municipio de PO9OES/BA ou a加es 
que evidenciem interesses escusos ou m白-f白; 
b) Apresentar qualquer documento falso ou falsificado, no todo ou em parte; 
c) Reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefcio pr6prio ou de terceiros, quaisquer 
informa96es de que tenha tomado conhecimento em raz白o da execu9白o/entrega dos 
servios/produtos objeto deste edital sem o consentimento do Municipio de POCOES/BA, por 
escrito. 
18.2 Independentemente das san96es administrativas a que se refere o item 18 do edital, a 
FORNECEDORA est sujeita ao pagamento de indeniza,o por perdas e danos, quando a 
inadimpl白ncia acarretar prejuzos ao Municipio de POCOES/BA. 
18.3 Nenhuma san"o ser aplicada sem o devido processo administrativo, que prev defesa 
prvia do interessado e recurso dos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo 

舞薫難嚇撫鰯無巌  

19.2. No pre9o a ser pago devero estar inclusas todas as despesas inerentes a: sal白rios, 
encargos sociais, tribut白rios, trabalhistas e comerciais, materiais, fretes, enfim todas as 
despesas necessarias ao fornecimento do objeto deste Preq白o. 
19.3. Os pagamentos sero efetuados no prazo m白ximo de 30 (trinta) dias, contados da 
apresenta9白o da Nota fiscal devidamente atestada pelo resoons白vei 
19・3・1 A nota fiscal dever conter no verso atestados firmados Delo servidor 
encarregado de fiscalizar o recebimento, comprovando a entrega do objeto solic tcc 
(contratado). 
1!, 0 fornecedor dever白  indicar no corpo da nota fiscal o n白mero e nome do Banco 
dgen讐  enumero aa conta, na qual dever ser feito o pagamento, via ordem Banc白ria. 
？凸と‘Pagame? 10 se「！  leito por meio de ordem Banc白ria, tomada junto ao Banco do Brasil 
o.ait..,aixa tconomica Federal ou outra institui9白o financeira designada pela Administrac白o 
豊讐ipal, enoereacia ao banco discriminado na nota fiscal.JA a 	- . 
! 凸三x9cta0oS/LnIr糾es os servi9os/produtos, a licitante vencedora dever apresentar, 
jumiamrierita com a nota tiscai os seguintes documentos. . 	... . 

u.u... nova ae inexistenmediante a apresentao dedas Leis do trabalho, aprovac鷲織m adEa, no_ei ne灘繊灘難nTrabalho,nsolidao 
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19.6.2. Certid白o conjunta pertinente aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unio, 
abrangendo as contribui6es sociais/previdenci白rias, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal; 
19.6.3. Certificado de Regularidade de Situa9白o do FGTS - CRF; 
19.6.4. Certid6es Negativas de D6bitos junto 白  s Fazendas Federal e Estadual, do domicilio 
sede da licitante vencedora. 

20.1. 0 acompanhamento e a fiscaliza9ao ser白o realizados por agente(s) fiscalizador(es) 
desicinado(s) na Ata de Reciistro de PreCos/Contrato. 
20.2. A GERENCIADORA dever monitorar constantemente o nIvel cie quaiiaaae aos 
servi9os/produtos para evitar a sua degenera9白o, devendo intervir para corrigir ou aplicar 
san96es quando verificar um vi白s continuo de desconformidade da presta9自o do 
servio/produto 白  qualidade exigida. 
20.3. A Fiscaliza9ao ter自  poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer 
determina9白o que seja necess白ria 白  perfeita execu"o/entrega dos servi9os/produtos, 

- 	inclusive Dodendo determinar a paralisaC白o dos mesmos quando n白o estiver havendo 
. 	atendimento as clausutas cia A ta ce K egistro ae rre9osiuontratos; 

20.4. A execu"o da Ata de Registro de Pre9o/ Contratos dever白  ser acompanhada e 
fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensura9ao dos 
seguintes aspectos, quando for o caso: 
a) os resultados alcan9ados em rela9白o ao servios/produtos solicitados (contratados), com a 
verifica9言o dos prazos de execu9白o e da qualidade demandada; 
b) os recursos humanos empregados, em fun9ao da quantidade e da forma9白o profissional 
ex勺idas; 
c) o cumprimento das demais obriga96es decorrentes do presente edital e da Ata de Registro 
de Pre9o/ Contratos; e a satisfa9ao do p自blico usu白rio. 
20.5. 0 fiscal/gestor da Ata de Registro de Pre9of Contratos devera promover o registro das 
ocorrncias verificadas, adotando as provid白ncias necess自rias ao fiel cumprimento das 
clusulas estabelecidas (contratuais), conforme o disposto nos§§ 1。  e r do Art. 67 da Lei no 
8.666, de 1993. 
20.6. 0 descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
FORNECEDORA, sobretudo quanto a s obriga96es e encargos sociais e trabalhistas, ensejar白  
a aplica9白o de san96es administrativas, previstas neste Edital e na legisla9白o vigente, 
podendo culminar em CANCELAMENTO do reciistro de orecos (rescis白o contratual). 

. 	contorne aisposto nos Arts. 2U e 21 do Decreto n" 1・ 89212013; (17 e 8/ cIa Lei n" 8.666, de 
1993) 
20.7. A Fiscaliza9ao ter direito de exigir a substitui9ao de qualquer funcion白rio da 
FORNECEDORA, cuja produtividade n白o estiver sendo satisfat6ria. Tamb白m ter poderes 
para solicitar a substitui9白o de funcion自rios que apresentarem comportamento desrespeitoso 
para com os Servidores/popula9ao, estiverem drogados ou alcoolizados ou que estiverem 
solicitando propina; 
20.8. A fiscaliza9白o citada nos tens anteriores n白o isenta a empresa vencedora das 
responsabilidades assumidas com a celebra9白o da Ata de Registro de Pre9o/Contrato. 
20.9. A fornecedora dever白, sempre que solicitada pelos fiscais do Contratante, comprovar o 
fornecimento de equipamentos de prote9白o individual - EPIs - aos empregados, em 
quantidade e qualidade adequados a presta9白o dos servios com seguran9a. 

駕cultado ao Pregoeiro oude diligncia destinada aincluso posterior de doc麟撫蕪蕪薫  
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21.2. As licitantes n白o ter自o direito 自  indeniza"o em decorr6ncia da anula9白o do 
procedimento licitat6rio, ressalvado o direito do fornecedor de boa f de ser ressarcido pelos 
encaraos aue tiver suDortado no cumprimento da Ata de Registro de Preo/Contrato 
21.3. As proponentes s白o respons自veis pela tidelidade e legitimidade cias iniorma9oes e aos 
documentos anresentados em civalquer fase da licita"o, assumindo ainda, todos os custos 
de prepara9ao e apresenta9ao de sua proposta, uma vez que o M unicipio ce t-'oyuLbIbA 
nao ser, em nenhum caso, respons白vel por esses custos, independentemente da condu9白o 
ou do resultado do processo licitatrio. 
21.4. N白o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impe9a a 
realiza"o do certame na data marcada, a sessao ser自  redesignada para o dia, hora e local 
que ser白  noticiado para o primeiro dia " til subsequente, em hor白rio e local, aqui 
estabelecidos, desde que n白o haja comunica9白o do Pregoeiro em contr白rio. 
21.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se- o dia do 
inicio e incluir-se-白  o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente normal no Municipio de POCOES/BA. 
21.6. 0 desatendimento de exigencias formais n含o essenciais n白o importar白  no afastamento 

- 	da licitante, desde que seia Dossvel a aferiC合o da sua qualificaCao e a exata compreensao da 
, 	sua proposta, aurante a reaiiza9ao cia sessao puouca ae i-'i'tcisu. 

21.7. As normas que disciplinam este preg白o serao sempre interpretadas em favor da 
amplia9ao da disputa entre os interessados, sem comprometimento da seguran9a do 
processo. 
21.8. Qualquer pedido de esclarecimento em rela9ao a eventuais dロvidas na interpreta●o do 
presente Edital e seus Anexos dever' ser encaminhado, por escrito, ao Pregoeiro, no 
Departamento de Licita頭o, no endere9o: licitaprnp2O17@gmail.com  at 02 (dois) dias 
" teis antes da data de abertura do PREGAO. 
21.8.1. As peti96es devero estar instruidas com a raz白o social, endere9o, assinatura, 
telefone para contato, E-mail e ainda, nロmero do Preg白o ao qual se referem. 
21.9. A homologa9ao do resultado desta licita9含o n百o implicar direito 白  contrata9o 
21.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposi6es constantes da Lei n。  10.520/2002, da 
Lei no 8.666/93 e altera戸es posteriores. Decreto Federal 3.555 e Decreto 7892. 
21.11. Poder白  O Pregoeiro no interesse da administra9白o, relevar omiss6es puramente 
formais, desde que 
21.11.1. N白o comprometam a lisura e o car白ter competitivo da licita9白o; 
21 .11.2. Possam ser sanadas, no prazo determinado pelo Pregoeiro; 
21.12. Da reunio, lavrar-se-自  ata circunstanciada. na  aual sero reqistradas as ocorrencias 

, 	reievantes, aevenao a mesma, ao nnai, ser assinaaa peio Fregoeiro e os licitantes presentes, 
ressaltando-se que poder白  constar a assinatura da equipe de apoio, sendo-lhes facultado 
esse direito 
21.13. A empresa fornecedora ficar' obrigada a manter a documenta9言o de habilita9白o 
e qualifica9言o exigidas neste edital, durante todo o periodo de vig'ncia da Ata de 
Registro de Pre9o/Contrato. 
21.14. As quest6es decorrentes da execu9白o deste edital, que n白o possam ser dirimidas 
administrativamente, sero processadas e julgadas pelo foro da Comarca de PO9OES/BA, 
com exclus白o de qualquer outro 
21.15. Os envelopes n白o abertos ficaro 白  disposi,o das licitantes para retirada no 
Departamento de Licitaゆes do Municipio de PO9OES/BA, pelo periodo de 30 (trinta) dias 
" teis, contados do encerramento da Licita9白o (transcorrido o prazo regulamentar para 
interposi"o de recurso contra o resultado da licita9白o ou, se for o caso, denegados os 
recursos interpostos), ap6s o referido periodo o Municipio de PO9OES/BA reserva o direito 
de fragment-los. 
21.16. O Edital e os anexos que acompanham s白o pロblicos e podem ser livremente 
consultados pelos interessados, que podero obter c6pia de suas pe9as, respondendo pelos 
respectivos custos de reprodu9白o e pela utiliza9白o que derem aos documentos recebidos 
21.17. Aos casos omissos aplicam-se as disposi6es constantes da Lei n。  10.520/2002, da 



PregoJ oM' icipal Prego o M icipal 
Jo白o Pedro Ribs'. do Nascimento Joâo Pedro Ribe do Nascimento 

● • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

21.18. Dever白  os licitantes participantes permanecer no recinto da sess白o at6 o t'rmino da 
mesma para a assinatura da ata. 
21.18. Deverá os licitantes participantes permanecer no recinto da sessão até o término da 
mesma para a assinatura da ata. 

21.19. Sao nartes intecirantes deste Edital: 21.19. Sao artes inte rantes deste Edital: 
Anexo I Termo de Referencia 
Anexo II Modelo Carta de Credenciamento (estar com firma reconhecida) 
Anexo Ill Modelo de Declaração I 
Mexo IV Modelo de Declaração II 
Anexo V Modelo de Declaração Ill 
Mexo VI Modelo Declaração de enquadramento como beneficiária da Lei Complementar 

n°123, de 2006 
Mexo VII Modelo da planilha de custo 
Mexo VIII Modelo de proposta comercial 

Mexo IX Minuta Ata de Registro de Pregos 
Mexo X Minuta do Contrato 

PO9OES -BA, 12 de fevereiro de 2020. POÇÕES -BA, 12 de fevereiro de 2020. 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERENCIA 

PREGAO PRESENCIAL c/ SRP N.011/2020 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÉNCIA 

PREGAO PRESENCIAL c/ SRP N° 011/2020 

OBJETO DA CONTRATAAO: 
A presente licita9白o tem por objeto o REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATA9AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTA9AO DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS, SERVI9OS DE CONDU9AO DE VECULOS, SERVI9OS DE 
CONDU9AO DE VEICULOS PESADOS, SERVI9OS DE MANUTEN9AO E 
CONSERVA O DE PATRIMONIO, SERVI9OS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTA9AO, SERVI9OS TECNICOS DE MANUTENいO E CONSERVAAO DE 
PATRIM6NIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA INSTRUいO NORMATIVA 
02/2018 TCMIBA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCA O, DO MUNICiPIO DE POCOES ・  BA, conforme planilha de descri9白o e 

- 	quantifica"o descrita neste Termo de Refer6ncia. 
W 	SERVICOS TERCEIRIZADOS POR ITEM E JULGAMENTO POR LOTE 

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: 
A presente licitação tem por objeto o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÂO DE sERvigos 
ADMINISTRATIVOS, SERVIpOS DE coNDKAD DE VEICULOS, SERVIÇOS DE 
cow:lug/0 DE VEÍCULOS PESADOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO, SERVIgOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 
PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE poge•Es - BA, conforme planilha de descrigão e 
quantificação descrita neste Termo de Referência. 

• SERVIÇOS TERCEIRIZADOS POR ITEM E JULGAMENTO POR LOTE 

LOTE DISCRIMINAÇÃO TIPO QTD ANO 

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS. HORA/TRABALHO 12.400 

2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO 
DE VEÍCULOS. HORA/TRABALHO 17.600 

3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO 
DE VEICULOS PESADOS. HORAfTRABALHO 23.600 

4 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 
PREPARAÇÃO 	E 	DISTRIBUIÇÃO 	DE 
ALIMENTOS. 

HORA/TRABALHO 176.000 

5 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
PATRIMONIAL. 

HORA/TRABALHO 632.800 

6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO. HORA/TRABALHO 40.800 

7 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
PATRIMONIAL. 

HORA/TRABALHO 42.400 

2. MOTIVAいO 

2.1. Motiva-se a presente contrata9白o na garantia da conserva9白o do patrim6nio pロblico, 
mantendo todas as 白  reas limpas e organizadas para a qualidade de trabalho dos servidores, 
o perfeito atendimento a comunidade, a boa apar6ncia e a qualidade de vida de todos os 
municipes; 
2.2. Importante destacar que o Municipio nao disp6e de funcion自rios suficientes para suprir a 
demanda instalada em raz含o de possuir quadro de servidores j自  defasado devido 白  prpria 
delimita,o da fun9白o. 
2.4. Assim1 resta justificada a motivac白o e a necessidade da execuc白o indireta, observando 

2. MOTIVAÇÃO 

2.1. Motiva-se a presente contratação na garantia da conservação do patrimônio público, 
mantendo todas as areas limpas e organizadas para a qualidade de trabalho dos servidores, 
o perfeito atendimento a comunidade, a boa aparência e a qualidade de vida de todos os 
municipes; 
2.2. Importante destacar que o Municipio não dispõe de funcionarios suficientes para suprir a 
demanda instalada em razão de possuir quadro de servidores ja defasado devido propria 
delimitação da função. 
2.4. Assim, resta justificada a motivação e a necessidade da execução indireta, observando 
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suas atribui96es, tamb6m chamados servios de apoio as atividades essenciais ao 

cumprimento da miss白o institucional do org白o pロblico, que podem ser contratados de 

terceiros, de acordo com o que preconiza a legisla戸o vigente. 

2.5. Vale lembrar que esta contrata9白o atende a um dos principios b白sicos da administra9白o 

pblica, disposto na Constitui9ao Federal, que trata da economicidade, onde a administra9白o 

pロblica consegue atingir aos seus objetivos com menor custo e maior eficiencia atrav白s das 

parceiras dos servi9os e a permanente fiscaliza9自o 
2.6. Diante de todo o exposto, resta manifesto neste termo de refer白ncia a necessidade e a 

legalidade da contrata9白o supracitada・  

3. DA EXECU O E DO PRAZO
3.1. A(s Licitante(s' vencedora(s) dever白(白o) fornecer os servi9os, em at 48 (Quarenta E 
Oito) horas corridas, contados da data da emissao do pedido de lornecimento, no proprio 

municioal. localizado na cidade de POじUヒSIUA, que aevera veriucar: 
3.1.1. Os Services deverao ser atendidos nas secretanas solicitantes e iocai que estiver 

S 	indicado sem Onus adicional, nos dias e hor白rios estipulados na ordem dO tornecimento. 
3.1.2.A inspe9白o e fiscaliza9白o pela PREFEITURA nao l sentam, tao pouco aiminui a 

鍛慧器篇ば器驚器謂認ご踊麗器 s/produtos.conformidade, especificao 
bem como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital e Ordem de Servios. As 

aN踏麗轟prodiho/co農/servi oto, emit記egistradospela Prefe器e instrumMunicipa驚轟efettES/B鷲累ravndo:漂  
da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especifica9白o, o endere9o e a data de entrega. 
3.2. 0 recebimento dos servios pela Administra"o Municipal n白o excluir a Adjudicat白ria da 
responsabilidade civil, nem 白  tico-profissional, pela perfeita execu9白o dos servi9os objeto 
deste edital, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 
3.3. A Adjudicataria ficar白  obrigada a corrigir,a s suas expensas, no todo ou em parte, o 
objeto deste edital e da Ata de Registro de Pre9o em que se verificar vicios ou incorre96es 
resultantes dos itens locados 

3.4. 0 Municipio de PO9OES/BA rejeitar白, no todo ou em parte, o fornecimento realizado em 
desacordo com a ordem de fornecimento e com as normas deste Edital; 
3.5. Nos termos de art. 3。  combinado com o art. 39, VIII, da Lei no8.078, de 11 de setembro 

- 	de 1.990 - C6diao de Defesa do Consumidor,6 vedado o fornecimento de oualouer Droduto 
w 	ou servi9o em aesacorao com as normas expeaioas peios orgaos oTiciais competentes ou, se 

as normas especificadas n白o existirem, pela Associa頭o Brasileira de Normas T白cnicas ou 
outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatiza9白o e Qualidade 
Industrial (CONMETRO); 
3.6. A presta9白o dos servios que trata a presente licita●o, nao gera vinculo empregaticio 
entre os empregados da contratada e a Administra9含o Publica 

4. ESPECIFICA6ES TECNICAS 

Contrata9ao de empresa terceirizada para fornecer m白o de obra especializada, 
devendo a empresa ganhadora do certame licitat6rio encaminhar para a Prefeitura 
Municipal a documenta"o relativa a seguran9a do trabalhador (PPRA-PCMSO・LTCper) e 
cpias das fichas dos equipamentos, bem como fornecer aos profissionais todos os 
equipamentos de prote頭o individual - EPIs necess白rios a execu,o de cada fun"o dos 
servi9os solicitados de: 
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Lote I - Servi9os Administrativos: servio a ser prestado no atendimento ao p'blico 
Dever白  ser executado nas reparti6es municipais, no atendimento ao contribuinte, prestando 
orienta96es, receber, encaminhar, conduzir e despachar expedientes e orientar o publico. 
Lote 2 - Servi9os de condu9白o de veiculo automotivo: respons白vel por conduzir veiculos 
oficiais e terceirizados dentro e fora do municipio, devidamente habilitado para categoria A - 
BeG. 
Lote 3 - Servi9os de condu9'o de m自quinas pesadas: respons白vel por conduzir maquinas 
e equipamentos pesados oficiais e terceirizados dentro e fora do municipio, devidamente 
habilitado para categoria DIE 
Lote 4 Servi9os de prepara9ao e distribui9白o de alimentos: respons白vel pela realiza"o 
dos alimentos e sua distribui9白o, merendeira, auxiliar de cozinha, etc. 
Lote 5 ・  Servi9os de Manuten9含o e Conserva9ao Patrimonial: respons白vel para a 
realiza"o de servi9os de manuten9ao e limpeza, incluindo pequenos reparos e conserva,o 
em pr白dios ou vias publicas. 
Lote 6 ・  Servi9o de assentamento de pavimenta9ao: responsavel por assentar pedras de 
paralelepipedo elou pedra portuguesa entre outras em vias p自blicas e jardins; 
Lote 7 - Servi9os t'cnicos de Manuten9旨o e, Conserva9ao Patrimonial: respons白vel para 
a realiza9白o de servios de pedreiro, eletricista, carpinteiro, entre outros, visando pequenos 
reparos e conserva9百o em pr6dios ou vias publicas, que exijam conhecimento t6cnicos de 
profissional especializado. 

Os profissionais a serem alocados deverao possuir as seguintes qualifica96es 
minimas 

> Ter, no minimo, 18 anos; 
> Experi6ncia em a reas correlatas de, no minimo, 06 (seis) meses; 
> Especificamente para Servi9os de Manuten9ao Predial/patrimonial: possuir dominio 

fisico motor para executar tarefas de carter manual, executada na maior parte do 
tempo em p6, que requerem locomo●o em pequeno espa9o fisico, envolvendo 
coordena9白o motora para evitar acidentes pessoais, envolvendo movimentos 
repetitivos com os membros superiores e levantamento de peso. 

> Os profissionais devem assumir o posto no local indicado, devidamente 
uniformizados, com pontualidade e com aparncia pessoal adequada; 

> Comunicar, imediatamente a CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade 
verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as provid白ncias 
de regulariza9巨o necess自rias; 

5. DESCRI9AO DOS SERVI9OS / ATRIBUI96ES 
Os profissionais da CONTRATADA dever白o atender aos seguintes requisitos b自sicos e grau 
de instru"o: 
SERVICOS ADMINISTRATIVOS (Instru9jo: Ensino m'dio) 
・ Atender o p白blico e prestar informa96es em geral; 
- Acompanhar os visitantes aos locais desejados; 
- Receber, anotar e transmitir informa9うes e recados internos e externos para superiores, 
bem como completar as liga96es telef6nicas para os mesmos; 
.Pロ‘、ロhot コe floeロハつC nilロ flrnr, ,r rom ハe ciirinonfocHっe ronっ什”、入ロe つni inrkindnーコe 
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- Agendar servios, observando normas internas de seguran9a; 
- Organizar informa96es e planejar o trabalho do cotidiano; 
・ Executar servi9os de expedi9白o e orienta9ao ao p白blico, servi9os de digita9白o; 
ー  Responsabilizar-se pela afixa9ao de avisos, ordens da reparti 白o e outros informes ao 
pロblico; 
- Receber e encaminhar as sugest6es e reclama加es das pessoas que atender; 
・ Executar outras atividades correlatas 

SERVIOS DE MANUTEN9AO PATRIMONIAL E DE VIAS PUBLICAS (Instru戸o: 
Alfabetizado) 
・ Manter sempre em bom estado de conserva9ao os locais onde transitam os cidadaos 
municipais, 
- Zelar pela limpeza e conserva9ao dos pr6dios e vias pロblicas municipais, no que concernea 
dependencias de uso comum; 
- Manter vigilncia sobre as redes de instala加es el6tricas e sanit白rias e de defesa contra 
incendio, comunicando de imediato ao Org白o competente, as irregularidades observadas, 
visando o pronto restabelecimento das mesmas; 
- Zelar pela manuten9白o e conserva9合o de m6veis e utensilios sob a sua guarda; 
- Solicitar materiais necess自rios 白  limpeza e conserva9白o dos prdios, mantendo o controle 
dos mesmos; 

- Utilizar das equipamentos de seguran9a para execu9ao das atividades que lhe forem 
disponibilizados; 
・ Remover com pano ロ  mido as manchas de paredes, o p6 das mesas, armrios, arquivos, 
prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais m6veis 
existentes, inclusive aparelhos eltricos, extintores de inc6ndio, etc.; 
- Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o p6; 
・ Proceder a lavagem de Bacias, assentos e pias dos sanitrios; 
ー  Varrer, passar pano ロ  mido e polir os Balc6es e pisos vinilicos, de mrmore, cermicos, de 
marmorite e emborrachados; 
- Varrer os pisos de cimento; 
- Preservar as vias pロblicas, varrendo cal9adas, sarjetas e calad6es, acondicionando o lixo 
para que seja coletado; 

- Limpar com produto apropriado os pisos dos sanit白rios e outras 白  reas molhadas: 
- Abastecer com papel toalha, higi6nico e sabonete os sanitrios; 
- Passar pano ロ  mido com 白  lcool nos tampos das mesas e assentos dos refeit6rios 
- netirar o iixo・  acondicionando-o em sacos pl白sticos, removendo-os para local indicado Dela 
maminlstra9ao; 
ー  Limpar os corrim6es onde houver; 

- Limpar e suprir os bebedours com garrafes de 白  gua mineral adquiridos pela 
Administra9ao; 
- Limpar atr白s das m6veis, arm白rios e arquivos; 

- Limpar, com produto apropriado, as forra96es decouro ou plstico em assentos e poltronas 
- Limpar e polir todos os metais, como v白lvulas, registros, sifes. fechaduras, etc.; 

Retirar a p6 e resduos, com pano 自  mido, dos quadros em geral; 
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- Limpar persianas, com produtos adequados; 
- Executar tarefas correlatas. 

SERVICOS DE CONDUいO DE VEICULO AUTOMOTIVOS (Instru戸o: Alfabetizado, possuir 
CNH) 
- Conduzir veiculos terrestres oficiais e terceirizados dentro e fora do municipio, devidamente 

habilitado para categoria A - B e C; 
・ Conhecer integralmente o veiculo e realizar manuten9ao b白sica do mesmo; 
・ Conhecer a malha vi自ria regional; 
- Conhecer a localiza9白o dos estabelecimentos pロblicos municipais; 
- Participar de capacita加es, reunies tecnicas e coberturas de eventos quando solicitado; 
- Estar sob aviso em casos de necessidade 

SERVI9OS DE CONDU9AO. DE MAQUINAS.. PESADAS (Instru戸o: Alfabetizado, possuir 
CNH) 
- Conduzir veiculos, m白quinas e equipamentos terrestres pesados, oficiais e terceirizados 
dentro e fora do municlpio, devidamente habilItado para categoria DIE, quando houver 
necessidade de tal categoria de habilita9白o; 
- Conhecer integralmente o veiculo e realizar manuten9白o b白sica do mesmo; 
- Conhecer a malha vi白ria regional; 
- Conhecer a localiza9白o dos estabelecimentos pablicos municipais; 
・ Participar de capacita叩es, reuni6es t白cnicas e coberturas de eventos quando solicitado; 
・ Estar sob aviso em casos de necessidade. 

SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAいO (Instru戸o: Alfabetizado) 
・ assentar pedras de paralelepipedo e/ou pedra portuguesa entre outras em vias p自blicas e 
jardins 

SERVI9OS TECNICOS DE MANUTEN9AO E CONSERVAAO PATRIMONIAL (Instru9自o 
Alfabetizado) 
・ Respons白vel para a realiza9ao de servios de pedreiro, eletricista, carpinteiro, entre outros, 
visando pequenos reparos e conserva9白o em pr6dios ou vias p自blicas, que exijam 
conhecimento tcnicos de profissional especializado. 
ー  Ter forma9白o profissional na 白  rea da atua9白o profissional, podendo ser profissional prtico, 
desde que tenha experi白ncia que possa ser comprovada. 

SERVICOS DE PREPARA9AO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS: (InstrueM・  
Alfabetizado) 
- Preparar os alimentos; 
・lavar 
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一 separar 
- selecionar 
ー conar 
一 temperar 
- saber a quantidade ideal 
- saber o ponto certo do cozimento 
- servir em quantidades adequadas 

6. DA SUBCONTRATAAO
6.1. E vedada a subcontrata o, salvo os casos conforme item 3.2. e desde que respeitando 
as exiaencias conforme os subitens 3.2., 3.2.1, 3.2.2 deste item; 
6.2. A subcontratacao poder白  ser realizada apenas em casos de necessiaaae e com 

一 	autorizac白o pr白via por escrito, expedida pela Administra"o Municipal. I ai peaiao ae 
S 	autoriza9白o e a formula9白o do mesmo dever白o ser realizadas em tempo naDo ae moco a nao 

comDrometer o prazo para a realiza,o do servio; 
6.2.1. Todos os senilcos reahzados por subcontratados (terceirizados) somente serao 
autorizados ap6s a apresentaCao de, ho minimo, 03 (trs) oramentos ae empresas ao ramo, 
valendo sempre o de menor preCo, n言o ultrapassando os pre9os praticados no mercaao, os 
mesmos devero ser encaminhados para aprecia9ao e analise da AclmlniStra9aO Municipal; 
6.2.2. Os servios subcontratados serao de inteira responsabilidade da licitante contratada 
sem que essa atividade gere qualquer onus ou responsabilidade subsidiria para a 
Administra9白o Municipal, nem para os demais Org白os que aderirem 
ao registro;
6.3. E proibida qualquer execu9合o dos servios supracitados, sem a prvia ci6ncia e 
autoriza9白o do Gestor Respons白vel pela Administra9白o Municipal; 
6.4. 0 servi9o ser白  considerado realizado somente ap6s o crivo oficial da Administra9白o 
Municipal, obedecidas todas as etapas iniciais e finais de inspe"o; 
6.5. Ser estipulado o limite de no M自ximo 02 (dois) dias u teis para conclusao dos servi9os 
subcontratados, ap6s a autoriza"o da 

a 	Administra9o Municipal; nos casos excepcionais fica obrigado' a prestadora dos servi9os a 
w 	justificar-se iormaimente iuriしiuJ a #aministra9ao M unicipai o motivo que ievaram tai 

anomalia; 

7. DAS OBRIGA6ES DA CONTRATADA 
7.1. A Licitante Vencedora, al白m do fornecimento do objeto deste edital e das 
responsabilidades resultantes da Lei n。  8.666/93 e altera96es posteriores, obriga-se: 
7.2. Executar os servios objeto da contrata9ao de acordo com os padres de qualidade 
exigidos pela CONTRATANTE e de acordo com as normas t白cnicas e legais vigentes; 
7.3. Comunicar a fiscaliza"o da CONTRATANTE, por escrito, quando verificar quaisquer 
condi6es inadequadas de execu9白o dos servios ou a iminencia de fatos que possam 
prejudicar a perfeita execu9ao do cdritroto; 

7.4. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Contratante, cujas reclama96es se 
obriga a atender prontamente; 
7.5. Manter, durante toda a execu9含o do contrato, em compatibilidade com as obriga96es por 
ela assumidas, todas as condi6es de habilita9ao e qualifica9合o exigidas no Preg白o 
Presencial em referncia. 

7.6. Possuir equipe de profissionais qualificados para execu9ao dos servi9os, bem como 
H；一一～ Hhー  ハーmn.,rnr.r.t,. ‘一・ーー、～・‘一IhAh；一一 ,、 ;.,ner, .,,.'ni.,i‘人一hi～、  にロI一 ‘に一， ‘;～ーーh＋一一  Hh 
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Prote"o Individual) necess白rios, compativeis e adequados para a realiza9ao dos servios, 
em observncia 白  s normas t6cnicas de engenharia e seguran9a do trabalho, de acordo com a 
legisla,o vigente 
7.7. Entregar para o departamento de seguran9a da Prefeitura Municipal a documenta"o 
relativa 自  seguran9a do trabalhador (PPRA-PCMSO-LTCAT) e c6pias das fichas das 
equipamentos; 
7.8. Selecionar rigorosamente os empregados que prestar白o os servi9os contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais refer6ncias e tendo suas fun96es 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
7.9. Registrar e controlar a frequ白ncia e a pontualidade de seu pessoal, bem coma as 
ocorrncias nos locais de servios, diligenciando para que os hor白rios estabelecidos sejam 
rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituidos nos casos de faltas, aus6ncia 
legal ou f白rias, de maneira a n白o prejudicar o bom andamento e a boa execu"o dos servios; 
7.10. Efetuar a reposi 白o de pessoal, em carter imediato, em eventual ausencia; 

● 7.11. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necess白rias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal s自bito; 
7.12. Manter, durante a execu9白o do contrato, todas as condi6es de habilita"o e 
qualifica9ao exigidas na licita,o/contrata9白o; 
7.13. Atender de imediato as solicita96es quanto a substitui96es de m白o de obra que venha a 
ser considerada inadequada para a presta9白o dos servi9os; 
7.14. Instruir a m白o de obra quanto 白  s necessidades de acatar as orienta96es do proposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de seguran9a e 
medicina do trabalho 

7.15. A entrega dos itens na qual foi declarada vencedora pela empresa licitante devera ser 
entregue de acordo as especifica96es contidas no edital de licita9白o, e com a supervis自o 
deste Municipio de PO9OES/BA, atraves de seu servidor designado para esta finalidade 
7.16. Responsabiliza-se o nica e exciusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes da execu9白o do objeto da presente licita頭o, tais como 
impostos, taxas, contribui6es fiscais, previdenci白rias, sociais, trabalhistas, fundirias; enfim, 
por todas as obriga96es e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que n百o 

a 	expressas no presente edital ou na Ata de Reoistro de Prece/Contrato. 
ー 	(.1 I'. Responsao川za-se pela manuten9ao do seu cadastro atualizado perante o setor 

cadastral deste Municipio, bem como pela tempestividade de 
7.18. Suas certides para fins de pagamento dentro do prazo de vig'ncia, consoante regra 
preceituada pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia. 
7.19. Os valores dos salrios devero obedecer a convenc言o coletiva da cateaoria 
conven9ao coletiva ae traDaiflo vigente do sindicato das empresas de asseio e conservac白o 
estaao ca bania e sindicato dos empregados de empresas terceirizadas. de asseio 
conserva9ao e ioca9ao de mao de obra da Bahia 

5. IDENTIFICA O DOS FUNCIONAR!OS 
A contratada ser白  respons白vel pa? manter seus profissionais devidamente identificados 
portando crach白  com foto, nome, fun9含o, nome da empresa, CPF do funcion白rio e telefone da 
empresa. 

6. LOCAL DE ENTREGA 
Os servios devero ser prestados na SEDE E ZONA RURAL da cidade de POCOES/BA sem 
6nus adicional, nos dias e hor合rios estipulados na o;dem de fornecimento. 
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A CONTRATANTE efetuar白  o pagamento a CONTRATADA atravs da apresenta'o de 
notas/faturas acompanhadas da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo 
comprovante, de que o servi9o foi realizado a contento. Caso constatado alguma 
irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas ser白o devolvidas a contratada, para as 
necess自rias corre96es, com as informa96es que motivaram sua rejei 白o, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresenta●o 
O prazo para pagamento da nota fiscal ser白  de at白  30 (trinta) dias ap6s sua apresenta"o, 
com atesto pelo fiscal do contrato. 
Nenhum pagamento isentar a CONTRATADA das suas responsabdidades e obriga96es, 
nem implicar自  aceita9白o definitiva da presta9白o de servios. 
A Contratada deve manter a regularidade fiscal durnte todo o periodo de vig6ncia da ata, 
devendo ainda apresentar mesalmente 白  s certid6es pertinentes (Federal, Estadual, INSS, 
FGTS e, TraBAhista) junto 自  nota fiscal para recebimento dos servi9os prestados. 
7. A VIGNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE9O 

● A respectiva ata de registro de pre9os ter白  vig6ncia de doze (12) meses 
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ANEXO II 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

N6s, aBAixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a). 
	 , portador (a) do R.G n。  	 /SSP 	 , CPF no 
	 , a nos representar junto ao Municipio de X)O(XXXXXXXXX, 
com a finalidade especifica de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e 
Documentos Complementares de Habilita9百o para o Pregao n。 01112020, marcado para o dia 
XX de XXXX de 2019 as XXX:XXX, o qual o mesmo tem amplos poderes para representar a 
empresa outorgante, formular ofertas e lances de pre9os e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame 

Informa戸es Importantes 
CNPJ no: 
Inscri9白o Estadual no 	  
Raz白o Social: 
Nome de Fantasia: 

Atenciosamente, 

Local; 	 de 	  de 2020 

Diretor ou Representante Legal 
(nome e fun9ao na empresa) 

(Reconhecido firma) 

(ESTE ANEXO DEVERA SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO) 
"AUTENTICADO EM CART6RIO" 

● 
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Prote9白o Individual) necessarios, compatveis e adequados para a realiza9ao dos servi9os, 
em observancia 白  s normas t6cnicas de engenharia e seguran9a do trabalho, de acordo com a 
legisla9白o vigente. 
7.7. Entregar para o departamento de seguran9a da Prefeitura Municipal a documenta,o 
relativa 白  seguran9a do trabalhador (PPRA-PCMSO-LTCAT) e c6pias das fichas dos 
equipamentos; 

7.8. Selecionar rigorosamente os empregados que prestaro os servi9os contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referncias e tendo suas fun96es 
profissionais legalmente registradas em suas cadeiras de trabalho; 
7.9. Registrar e controlar a frequ白ncia e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorrncias nos locais de servios, diligenciando para que as horrios estabelecidas sejam 
ngorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituidos nas casos de faltas, ausencia 
legal ou f6rias, de maneira a n白o prejudicar a bom andamento e a boa execu9白o dos servios; 
7.10. Efetuar a reposi9白o de pessoal, em carter imediato, em eventual ausencia: 

e 	(・11・  Assumir tocas as responsabilidades e adotar as medidas necess白rias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal sロbito; 
7.12. Manter, durante a execuG白o do contrato, todas as condi6es de habilita9ao e 
qualifica9言o exigidas na licita9白o/contrata9白o; 
7.13. Atender de imediato as solicita96es quanto a substitui6es de m白o de obra que venha a 
ser considerada inadequada para a presta9白o dos servios; 
7.14. Instruir a m白o de obra quanto 白  s necessidades de acatar as orienta96es do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de seguran9a e 
medicina do trabalho 

7.15. A entrega dos itens na qual foi declarada vencedora pela empresa licitante devera ser 
entregue de acordo as especifica96es contidas no edital de licita9白o, e com a supervis白o 
deste Municipio de POCOES/BA, atrav白s de seu servidor designado para esta finalidade. 
7.16. Responsabiliza-se ロ  nica e exciusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes da execu9白o do objeto da presente licita9白o, tais como 
impostos, taxas, contribui96es fiscais, previdenci白rias, sociais, trabalhistas, fundi白rias; enfim, 
por todas as obriga96es e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que n白o 

a 	expressas no presente edital ou na Ata de Reaistro de Preco/Contrato. 
ー 	,・1 e'. ResponsaDiliza-se pela manuten9ao do seu cadastro atualizado perante o setor 

cadastral deste Municipio, bem como pela tempestividade de 
7.18. Suas certid6es para fins de pagamento dentro do prazo de vig自ncia, consoante regra 
preceituada pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia. 
7.19. Os valores dos salrios deverao obedecer a conven9自o coletiva da categoria, 
conven9含o coletiva de trabalho vigente do sindicato das empresas de asseio e conserva9白o 
estado da Bahia e sindicato dos empregados de empresas terceirizadas, de asseio, 
conserva9白o e loca9ao de m白o de obra da Bahia. 

5. IDENTIFICAAO DOS FUNCIONAR!OS 
A contratada ser白  respons白vel po『  manter seus profissionais devidamente identificados 
portando crach白  com foto, nome, fun9白o, nome da empresa, CPF do funcion白rio e telefone da 
empresa 

6. LOCAL DE ENTREGA 
Os servi9os dever白o ser prestados na SEDE E ZONA RURAL da cidade de POCOES/BA sem 
6nus adicional, nos dias e hor自rios estipulados na o:dem de fornecimento. 
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A CONTRATANTE efetuar白  o pagamento a CONTRATADA atravs da apresenta9白o de 
notas/faturas acompanhadas da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo 
comprovante, de que o servi9o foi realizado a contento. Caso constatado alguma 
irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas sero devolvidas a contratada, para as 
necess自rias corre96es, com as informa96es que motivaram sua rejei 白o, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresenta"o. 
O prazo para pagamento da nota fiscal ser自  de at' 30 (trinta) dias ap6s sua apresenta9白o, 
com atesto pelo fiscal do contrato. 
Nenhum pagamento isentar a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga96es, 
nem implicar白  aceita9白o definitiva da presta9員o de servios. 
A Contratada deve manter a regularidade fiscal durante todo o periodo de vig白ncia da ata, 
devendo ainda apresentar mesalmente 白  s certid6es pertinentes (Federal, Estadual, INSS, 
FGTS e, TraBAhista) junto a nota fiscal para recebimento dos servi9os prestados. 
7. A VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRE O 

● A respectiva ata de registro de pre9os ter白  vig6ncia de doze (12) meses. 

● 



e 
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ANEXO I i 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

N6s, aBAixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a). 
	 , portador (a) do R.G n。  	 /SSP 	  CPF n。  
	 , a nos representar junto ao Municipio de X)(XXX)(XXXXXX, 
com a finalidade especifica de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e 
Documentos Complementares de Habilita9ao para o Pregao no 011/2020, marcado para o dia 
XX de )OO(X de 2019 as X)(X:XXX, o qual o mesmo tem amplos poderes para representar a 
empresa outorgante, formular ofertas e lances de pre9os e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame 

Informa"es Importantes 
CNPJ no 
Inscri9ao Estadual no 	  
Raz自o Social 	  
Nome de Fantasia: 

Atenciosamente, 

Local;・  	 de 	  de 2020. 

Diretor ou Representante Legal 
(nome e fun9白o na empresa) 

(Reconhecido firma) 

(ESTE ANEXO DEVERA SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO) 
"A(JTENTICADO PM rAPTAPIn ・  

e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO川  
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODELO DE DECLARAGAO - I 
MODELO DE DECLARA9AO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAいo 

Municipio de XX)00000(XXXX 
Preg'o no 011/2020 

DECLARA9AO 

・・・・  Razo Social da Empresa), estabelecida na .... (endere9o completo) 
inscrita no CNPJ sob n。  ー," neste ato representada pelo seu 
(representante/s6cio/procurador), no uso de suas atribui6es legais, DECLARA, para os 
devidos fins de participa9白o no processo licitatrio em pauta (Pregao n。  011/2020), dc 
Municipio de XXXXXXXXXXXX, e sob as penas da Lei, que atende plenamente aos requisitos 
de habilita9白o 

Local, 	 de 	 de 2020 

Assinatura do representante legal 
Nome 

RG no 	  

(carimbo da empresa) 
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Prote"o Individual) necess白rios, compatveis e adequados para a realiza9白o dos servios, 
em observancia 白  s normas tecnicas de engenharia e seguran9a do trabalho, de acordo com a 
legisla"o vigente. 
7.7. Entregar para o departamento de seguran9a da Prefeitura Municipal a documenta o 
relativa 白  seguran9a do trabalhador (PPRA-PCMSO-LTCAT) e c6pias das fichas dos 
equipamentos; 
7.8. Selecionar rigorosamente os empregados que prestaro os servios contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referncias e tendo suas fun加es 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
7.9. Registrar e controlar a frequ白ncia e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorrncias nos locais de servi9os, diligenciando para que os hor白rios estabelecidos sejam 
rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituidos nos casos de faltas, aus邑ncia 
legal ou frias, de maneira a n含o prejudicar o bom andamento e a boa execu9白o dos servi9os; 
7.10. Efetuar a reposi9白o de pessoal, em car自ter imediato, em eventual ausencia; 

● 7.11. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necess白rias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal s自bito; 
7.12. Manter, durante a execu9白o do contrato, todas as condi6es de habilita"o e 
qualifica9自o exigidas na licita9白o/contrata"o; 
7.13. Atender de imediato as solicita96es quanto a substitui6es de m白o de obra que venha a 
ser considerada inadequada para a presta9白o dos servios; 
7.14. Instruir a m白o de obra quanto 白  s necessidades de acatar as orienta96es do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de seguran9a e 
medicina do trabalho. 

7.15. A entrega dos itens na qual foi declarada vencedora pela empresa licitante devera ser 
entregue de acordo as especifica96es contidas no edital de licitacao, e com a supervis白o 
deste Municipio de POCOESIBA, atrav白s de seu servidor designado para esta finalidade. 
7.16. Responsabiliza-se nica e exciusivamente, pelo pagamento de todos os encargos e 
demais despesas decorrentes da execu9ao do objeto da presente licita戸o, tais como 
impostos, taxas, contribui96es fiscais, previdenci白rias, sociais, trabalhistas, fundi白rias; enfim, 
por todas as obriga96es e responsabilidades, por mais especiais que sejam e mesmo que n白o 

a 	expressas no presente edital ou na Ata de Reaistro de Preco/Contrato 
ー 	a' ・ l.'. tesponsaDliiza-se peia manuten9ao ao seu cadastro atualizado perante o setor 

cadastral deste Municipio, bem como pela tempestividade de 
7.18. Suas certid6es para fins de pagamento dentro do prazo de vig'ncia, consoante regra 
preceituada pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia 
7.19. Os valores dos salrios devero obedecer a conven9白o coletiva da categoria, 
conven9ao coletiva de trabalho vigente do sincflcato das empresas de asseio e conserva9白o 
estado da Bahia e sindicato dos empregados de empresas terceirizadas, de asseio, 
conserva9白o e loca9ao de m白o de obra da Bahia 

5. IDENTIFICAAO DOS FUNCIONAR!OS 
A contratada ser白  responsきvel por manter seus profissionais devidamente identificados 
portando crach白  com foto, nome, fun9己o, nome da empresa, CPF do funcion自rio e telefone da 
empresa. 

6. LOCAL DE ENTREGA 
Os servi9os devero ser prestados na SEDE E ZONA RURAL da cidade de POCOES/BA sem 
6nus adicional, nos dias e horrios estipulados r,a o;dem de fornecimento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

A CONTRATANTE efetuar o pagamento a CONTRATADA atrav6s da apresenta●o de 
notas/faturas acompanhadas da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo 
comprovante, de que o servio foi realizado a contento. Caso constatado alguma 
irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serao devolvidas a contratada, para as 
necess自rias corre96es, com as informa96es que motivaram sua rejei9白o, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresenta9白o. 
O prazo para pagamento da nota fiscal ser de at6 30 (trinta) dias ap6s sua apresenta"o, 
com atesto pelo fiscal do contrato. 
Nenhum pagamento isentar白  a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga加es, 
nem implicar白  aceita9ao definitiva da presta9白o de servi9os 
A Contratada deve manter a regularidade fiscal durante todo o perodo de vigencia da ata, 
devendo ainda apresentar mesalmente 自  s certid6es pertinentes (Federal. Estadual, INSS, 
FGTS e, TraBAhista) junto 白  nota fiscal para recebimento dos servios prestados 
7. A VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 

● A respectiva ata de registro de pre9os ter vigencia de doze (12) meses. 

● 



監  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO Il 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

N6s, aBAixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) Sr (a). 
	  portador (a) do R.G n。  	 /SSP 	  CPF n。  
	  a nos representar junto ao Munic'pio de XXXXXXXXXXXX, 
com a finalidade especifica de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e 
Documentos Complementares de Habilita9白o para o Preg昌o n。 011/2020, marcado para o dia 
XX de XXXX de 2019 as )O(X:XXX, o qual o mesmo tem amplos poderes para representar a 
empresa outorgante, formular ofertas e lances de pre9os e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 

Informaゆes Importantes 
CNPJ no: 
InscriCao Estadual no 	  
Raz白o Social 	  
Nome de Fantasia: 

Atenciosamente, 

Local; 	 de 	  de 2020. 

Diretor ou Representante Legal 
(nome e funC白o na empresa) 

(Reconhecido firma) 

(ESTE ANEXO DEVERA SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO) 
"AUTENTICADO FM CARTnRIO" 

● 



PREFEITURA MUNiCIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO川  
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODELO DE DECLARA9AO - I 
MODELO DE DECLARAAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITA9AO 

Municipio de XXXXXXXXXXXX 
Pregao n。 011/2020 

DECLARA9AO 

.... Raz白o Social da Empresa), estabelecida na .... (endere9o completo)..... 
inscrita no CNPJ sob n。  .,,., neste ato representada pelo seu 
(representante/s6cio/procurador), no uso de suas atribui6es legais, DECLARA, para os 
devidos fins de participa9白o no processo licitat6rio em pauta (Pregao n。  011/2020), do 
Municipio de XXXXXXXXXXXX, e sob as penas da Lei, que atende plenamente aos requisitos 
de habilita9白o 

Local 	de 	 de 2020. 

Assinatura do representante legal 
Nome 

RGn0 	  

(carimbo da empresa) 



糞  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO !V 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODELO DE DECLARACAO~ II 
DECLARA9AO DE SUPERVENIENCIA 

Ao 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE XXXXXXXXXXXX 
Ref.: Edital de Pregao Presencial SRP n。 011/2020 

A empresa 	 (Nome da Empresa) 	 estabelecida na 
	 (Endere9o Completo) 	 , devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n。 	 ，  declara sob as penalidades cabiveis a inexist6ncia de fato 
superveniente impeditivo a sua participa9白o no Preg言o Presencial SRP N。 011/2020. 

Nome e assinatura do declarante 
(Carimbo com CNPJ) 

Local e data 	de de 

● 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Prote"o Individual) necess白rios, compativeis e adequados para a realiza9白o dos servios, 
em observ白ncia 白  s normas t白cnicas de engenharia e seguran9a do trabalho, de acordo com a 
legisla"o vigente. 
7.7. Entregar para o departamento de seguran9a da Prefeitura Municipal a documenta,o 
relativa 白  seguran9a do trabalhador (PPRA-PCMSO-LTCAT) e c6pias das fichas dos 
equipamentos; 
7.8. Selecionar rigorosamente os empregados que prestaro os servi9os contratados, 
encaminhando elementos de boa conduta e demais referncias e tendo suas fun96es 
profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho; 
7.9. Registrar e controlar a frequ6ncia e a pontualidade de seu pessoal, bem como as 
ocorr白ncias nos locais de servi9os, diligenciando para que os hor白rios estabelecidos sejam 
rigorosamente cumpridos, devendo, ainda, serem substituidos nos casos de faltas, ausencia 
legal ou frias, de maneira a n白o prejudicar o bom andamento e a boa execu,o dos servios; 
7.10. Efetuar a reposi 白o de pessoal, em carter imediato, em eventual aus6ncia; 

● 7.11. Assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas necess白rias ao atendimento 
dos seus empregados acidentados ou com mal sロbfto; 
7.12. Manter, durante a execu9ao do contrato, todas as condi96es de habilita"o e 
qualifica9白o exigidas na licita9白o/contrata9白o; 
7.13. Atender de imediato as solicita96es quanto a substitui96es de m白o de obra que venha a 
ser considerada inadequada para a presta9白o dos servi9os; 
7.14. Instruir a m白o de obra quanto a s necessidades de acatar as orienta96es do preposto da 
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas e de segurana e 
medicina do trabalho. 

7.15. A entrega dos itens na qual foi declarada vencedora pela empresa licitante devera ser 
entregue de acordo as especifica96es contidas no edital de licitac含o, e com a suoerviso 
aeste Municiplo ae I-'OしOLS/BA, atraves de seu servidor desicjnado cara esta finalidade 
'.io. I<esponsaoiiiza-se unica e exciusivamente, pelo pagamento de todos os encaruos e 
aemais aespesas decorrentes da execu,o do objeto da presente licitacao, tais como 
impostos, taxas, contribui96es tiscais, previdenci白rias, sociais, trabalhistas, fundirias: enfim 
por toaas as oDnga9oes e responsabiIdades, por mais especiais que seiam e mesmo aue n白o 

a 	expressas no presente edital ou na Ata de Reqistro de Preco/Contrato. 
ー 	a'.l.'. rcesponsaDiilza・se peia manuten9ao do seu cadastro atualizado p erante o setor 

cacastrai aeste MunicIpio, bem como pela tempestividade de 
7.18. Suas certides para fins de pagamento dentro do prazo de vig6ncia, consoante regra 
preceituada pelo Tribunal de Contas dos Municipios do Estado da Bahia. 
7.19. Os valores dos sal白rios deverao obedecer a conven9ao coletiva da cateooria. 
conven9白o coletiva de trabalho vigente do sindicato das empresas de asseio e conserac白o 
estado cia Bahia e sindicato dos empregados de empresas terceirizadas, de asseio, 
conserva9白o e loca9ao de m合o de obra da Bahia. 

5. IDENTIFICAいO DOS FUNCIONAR!OS 
A contratada ser白  respons白vel por manter seus profissionais devidamente identificados 
portando crach自  com foto, nome, fun9邑o, nome da empresa, CPF do funcion自rio e telefone da 
empresa 

6. LOCAL DE ENTREGA 
Os servi9os dever白o ser prestados na SEDE E ZONA RURAL da cidade de POCOESIBA sem 
6nus adicional, nos dias e horrios estipulados ra o;dem de fornecimento. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

A CONTRATANTE efetuara o pagamento a CONTRATADA atraves da apresenta"o de 
notas/faturas acompanhadas da correspondente Ordem de Fornecimento, com o respectivo 
comprovante, de que o servi9o foi realizado a contento. Caso constatado alguma 
irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas ser自o devolvidas a contratada, para as 
necess白rias corre96es, com as informaG6es que motivaram sua rejei9白o, contando-se o prazo 
para pagamento da data da sua reapresenta9白o. 
O prazo para pagamento da nota fiscal ser de at 30 (trinta) dias ap6s sua apresenta9白o, 
com atesto pelo fiscal do contrato. 
Nenhum pagamento isentar自  a CONTRATADA das suas responsabilidades e obriga96es, 
nem implicar白  aceita9白o definitiva da presta9ao de servios. 
A Contratada deve manter a regularidade fiscal durante todo o periodo de vigencia da ata, 
devendo ainda apresentar mesalmente 白  s certid6es pertinentes (Federal. Estadual, INSS, 
FGTS e, TraBAhista) junto a nota fiscal para recebimento dos servi9os prestados. 

● 鷲認窓器Da標麟鷺！漂oti請農溜de doze (12) meses 



e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO Il 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

N6s, aBAixo assinados, nomeamos e credenciamos o (a) S「  （a) 
	  portador (a) do R.G n。  	 issP 	CPFn。  
	 , a nos representar junto ao Municipio de 
com a finalidade especifica de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e 
Documentos Complementares de Habilita9白o para o Pregao n。 01112020, marcado para o dia 
XX de XXXX de 2019 as XXX:XXX, o qual o mesmo tem amplos poderes para representar a 
empresa outorgante, formular ofertas e lances de pre9os e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame. 

lnforma"es Importantes: 
CNPJ no: 
Inscri9白o Estadual no 	  
Raz百o Social 	  
Nome de Fantasia: 

Atenciosamente, 

Local; 	 de 	 de 2020 

Diretor ou Representante Legal 
(nome e fun9白o na empresa) 

(Reconhecido firma) 

(ESTE ANEXO DEVER SER APRESENTADO NO CREDENCIAMENTO) 
"AUTFNTIflAnn FM r血口tAロIn" 

● 

o (a) Sr (a) 
CPF no 



PREFEITURA MUNiCIPAL DE PO9OES 
三  STADじDA BAHIA 

ANEXO川  
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MoDELo DE DEcLAR MODELO DE DECLARA給O - IMODELO DE DECLARAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITA9AO 

Municipio de )000000000CXX 
Preg'o n。  011/2020 

DECLARA9AO 

一‘ Raz白o Social da Empresa), estabelecida na .... (endere9o completo) 
'scrita.no 』をINr.J SOD n' ・・・・・  neste ato representada pelo seu 
trepresentanie/soclo/procuraaor), no uso de suas atribui96es legais, DECLARA, para os 
uuvuuosnns ae 、  participaao' no processo licitatorio em pauta (Pregao n。  011/2020), do 
讐讐I巳？ロ9 入入入入入入入入入入A入 e sob as penas ca Lei, que atende plenamente aos requisitos 
tie naointa9ao 

Local, 	 de 	 de 2020. 

Assinatura do representante legal 
Nome 

RGno 	  

(carimbo da empresa) 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO !V 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODELO DE DECLARA9AO Il 
DECLARAいO DE SUPERVENIENCIA 

Ao 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE XXXXXXXXJ000( 
Ref.: Edital de Pregao Presencial SRP no 011/2020 

A empresa 	 (Nome da Empresa) 	 estabelecida na 
	 (Endereo Completo) 	 , devidamente inscrita no CNPJ sob o 
no 	  declara sob as penalidades cabiveis a inexist6ncia de fato 
superveniente impeditivo a sua participa9百o no Preg合o Presencial SRP N。 011/2020. 

Local e data, 

Nome e assinatura do declarante 
(Carimbo com CNPJ) 

 

de 

 

de 

 

     



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO V 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

MODELO DE DECLARACAO - in 

(Nome da Empresa) 	 ,CNPJ N。・ー一一一ーーー一ーーーーー一 ， sediada 
na Rua 一ーーーー  
一ーー Municipio ーー一ー一ー一ー一ーー一一一一 ， por seu representante legal abaixo assinado, em 
cumprimento ao solicitado no Edital de Pregao N。001/2020, DECLARA, sob as penas 
da lei. cue: 

● 
- est白  ciente da obrigatoriedade de declarar a superveni白ncia de fatos impeditivos da 
habilitac言o 

- n白o possui em seu quadro de pesspal empregado (s) com menos de 18 (dezoito) 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, 
em qualquer trabalho, salvo na condi9白o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, 
nos termos do inciso XXXIII do art. 7。  da Constitui 巨o Federal e inciso V, art. 27, da 
Lei no8666/1993, com reda9白o determinada pela Lei n。  9.854/19 

- n白o possuem em seu quadro de pessoal servidores publicos exercendo fun96es 
tcnicas, comerciais, de gerncia, administra9ao ou tomada de decis白o, (inciso Ill, do 
art. 9 da Lei n。  8666/93). 

- sob as penas da Lei, reunir todos os requisitos de habilita9白o exigidos no Edital, 
quanto さ  s condi96es de qualifica9自o juridica, fiscal, t白cnica e econ6mico-financeira, 
bem como de que est白  ciente e concorda com o disposto no Edital em referncia e no 
Decreto Estadual n。  7.217 de 14 de mar9o de 2006. 

a 	- sob as penas do Art. 299 do c6digo Penal, de que ter a disponibilidade, caso venha 
w 	a vencer o certame, aos produtolserviCos licitados Dara realizar a entreca nos nrazos 

e/ou condic6es Drevistas. 

Local, 仁/ 

Assinatura do representante legal sob carimbo 
Nome: 
RG: 
CPF: 
CNPJ da empresa: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO Vi 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

DECLARAAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIA DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 123, DE 2008. 

(Razo 	Social 	da 	Licitante) 	 inscrita 	no 	CNPJ 
n。 	 , por interm白dio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a.) 	  podador(a) da Carteira de Identidade no 	  e 
do CPF no 	 declara, para fins do disposto no Edital, do Pregao Presencial n。  
011/2020, sob as san96es administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 
na presente data,6 beneficiria da Lei Complementar n。  123, de 2006. DECLARA ainda, que 
a empresa est白  excluda das veda96es constantes do pargrafo 4。  do ad. 3。  da Lei 
Complementar supracitada. 

Por ser verdade, assino a presente. 

Local/Data, 	de 

(Assinatura do Representantq Legal pela Empresa) 
(Nome/Carga e Carimbo.CNPJ) 

de 2020. 

OBSERVA9AO: Esta declara9白o dever白  ser entregue O Pregoeiro, ap6s a abertura da 
Sess白o, antes e separadamente dos inv6lucros (Proposta de Pre9o e Documentos de 
Habilita9ao) exigidos nesta licita9白o, pelas Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta 
licita頭o do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n。  147/2014. 

S 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO VU 
PREGAO PRESENCIAL N。 01112020 

PLANILHA DE CUSTO 

ANEXO VII 
PREGAO PRESENCIAL N° 011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

Categoria profissional: Categoria profissional: 	  

Discrimina9白o dos Servi9os (dados referentes a contrata9吾o) Discriminação dos Servigos (dados referentes contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 
Municipio/UF 
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio 
Coletivo 
N° de meses de execução contratual 

Identifica9ao do Servi9o Identificagão do Servigo 

MAO-DE-OBRA DE.I. MÃO-DE-OBRA DE ... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA composigÃo DOS CUSTOS REFERENTE 
A MAO-DE-OBRA 
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 
2 Salário Normativo da Categoria Profissionel 
3 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) 
4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) 

Nota: Dever' ser elaborado um quadro para cada tipo de servi9o. Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de servigo. 

M6DULO 1: COMPOSI9AO DA REMUNERA9AO M6DULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 composigÃo DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Salário Base 
B Adicional de periculosidade 
C Adicional de insalubridade 
D Adicional noturno 
E Hora noturna adicional 
F Adicional de Hora Extra 
G Intervalo Intrajornada 
H Outros (especificar) 

Total da Remuneração 

MODULO 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIRIOS MODULO 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 
B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) 
C Assistência médica e familiar 
D Auxilio creche 
E Seguro de vida, invalidez e funeral 
F Outros (especificar) 

Total de Benefícios mensais e diários 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ES1'ADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
ESTADO DA BAHIA 

Nota: o valor informado dever ser o custo real do insurno (descontado o valor eventualmente 
pago pelo empregado) 
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente 
pago pelo empregado). 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes 
B Materiais 
C Equipamentos 
D Outros (especificar) 

Total de lnsumos diversos 
Nota: Valores mensais por empregado. Nota: Valores mensais por empregado. 

MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Subm6dulo 4.1 - Encaroos Drevidenci自rios e FGTS: Submódulo 4.1 - Encar os revidencidrios e FGTS: 
4. 
1 

ENCARGOS 	E FGTS % VALOR 
(R$) 

A INSS 
B SESI ou SESC 
C SENAI ou SENAC 
D INCRA 
E Salário Educação 
F FGTS 
G Seguro acidente do trabalho 
H SEBRAE 
TOTAL 

Nota (1) ・  Os percentuais dos encargos previdenci白rios e FGTS s白o aqueles estabelecidos 
pela legisla9ao vigente. 
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remunera9白o. 

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciarios e FGTS são aqueles estabelecidos 
pela legislação vigente. 
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

Subm6dulo 4.2- 13o Sal自rio e Adicional de Frias Submódulo 4.2 - 13° Salário e Adicional de Férias 
4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR (R$) 
A 130 Salário 
B Adicional de Férias 
Subtotal 
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de 

Ferias 
TOTAL 

Subm6dulo 4.3 - Afastamento Maternidade Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 
4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 
A Afastamento maternidade 
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 
TOTAL 

Subm6dulo 4.4- Provisao oara Reccis吾o Submódulo 4.4 - Provisho ara Reccisão 
4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 
A Aviso prévio indenizado 
B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO Vi 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

DECLARAいO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIA DA LEI 
COMPLEMENTAR No 123, DE 2006. 

(Razao 	Social 	da 	Licitante) 	 , 	inscrita 	no 	CNPJ 
n。 	 ，  por interm'dio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a.) 	 , portador(a) da Cadeira de Identidade no 	  e 
do CPF no 	 declara, para fins do disposto no Edital, do Preg白o Presencial n。  
011/2020, sob as san"es administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, 
na presente data, 白  beneficiria da Lei Complementar n。  123, de 2006. DECLARA ainda, que 
a empresa est白  excluida das vedaG6es constantes do pargrafo 4。  do art. 3。  da Lei 
Complementar supracitada. 

Por ser verdade, assino a presente. 

Local/Data. 	de 

(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 
(Nome/Carga e Carimbo CNPJ) 

de 2020. 

OBSERVA9AO: Esta declara9白o dever白  ser entregue O Pregoeiro, ap6s a abertura da 
Sess白o, antes e separadamente dos inv6lucros (Proposta de Pre9o e Documentos de 
Habilita9ao) exigidos nesta licita9白o, pelas Licitantes que pretenderem se beneficiar nesta 
licita9自o do regime diferenciado e favorecido previsto na Lei Complementar n。  147/2014. 

e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POPÕES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO VU 
PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

Categoria profissional: Categoria profissional: 	  

Discrimina9白o dos Servios (dados referentes 白  contrata9ao) Discriminação dos Serviços (dados referentes contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 
Município/UF 
Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio 
Coletivo 
N° de meses de execução contratual 

Identifica9'o do Servi9o Identificação do Servigo 

MAO-DE.OBRA DE'.. MAO-DE•OBRA DE ... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 
A MAO-DE-OBRA 
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) 
2 Salário Normativo da Categoria Profissional 
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) 
4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) 

Nota: Dever' ser elaborado um quadro para cada tipo de servi9o. 

MODULO 1: COMPOSI9AO DA REMUNERAいO 

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de servigo. 

MÓDULO 1: composao DA REMUNERAÇÃO 

.1 composigÃo DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Salário Base 
B Adicional de periculosidade 
C Adicional de insalubridade 
D Adicional noturno 
E Hora noturna adicional 
F Adicional de Hora Extra 
G Intervalo Intrajornada 
H Outros (especificar) 

Total da Remuneração 

MODULO 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS MODULO 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 
B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 
C Assistência médica e familiar 
D Auxilio creche 
E Seguro de vida, invalidez e funeral 
F Outros (especificar) 

Total de Benefícios mensais e diários 
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Nota: o valor informado dever ser o custo real do insurno (descontado o valor eventualmente 
pago pela empregado). 
Nota: o valor informado devera ser o custo reei 	insumo (descontado o valor eventualmente 
pago pelo empregado). 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes 
B Materia is 
C Equipamentos 
D Outros (especificar) 

Total de Insumos diversos 
Nota: Valores mensais por empregado. Nota: Valores mensais por empregado. 

MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Subm6dulo 4.1 - Encarqos orevidenci自rios e FGTS: Submódulo 4.1 - Encar os revidencidrios e FGTS: 
4. 
1 

ENCARGOS 	E FGTS °A VALOR 
(R$) 

A INSS 
B SESI ou SESC 
C SENAI ou SENAC 
D INCRA 
E Salário Educação 
F FGTS 
G Seguro acidente do trabalho 
H SEBRAE 
TOTAL ... 	_ 

Subm6dulo 4.2 ・  13o Salrio e Adi Submódulo 4.2 - 13° Saldrio e Adi 
4.2 13° SAL RIO E ADICIONAL DEF RIAS VALOR (R$) 
A 13° Salário 
B Adicional de Férias 
Subtotal 
C Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de 

Férias 
TOTAL 

Subm6dulo 4,3 - Afastamento Mat Subm6dulo 4 3 - Afastam 	• 
4.3  AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 
A Afastamento maternidade 
B  Incidência do submOdulo 4.1 sobre afastamento maternidade 
TOTAL 

NotNot 」 ’‘ 一  
pela legisla9ao vigente 
Nota (2) ・  Percentuais incidentes sobre a remunera9白o 
pela legislação vigente. 
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

Subm6dulo 4.4 ・  Provis首o para R ecciso 
4.4 PROVISA6PARA石rcrに訟  
A 	Aviso pr白vio indenizado 
-B 	Incidencia da subm6dulo 4.1 sobre aviso prvio indenizado 

Submódulo 4.4 - Provisho para Reecisão 	  
PROVISÃO PARA RESCISÃO 
Aviso prévio indenizado  
Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévie indenizado 

4.4 4.4 
A A 
B 
f、  

VALOR (R$) VALOR (R$) 
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Incidência do submodulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 
TOTAL 

4.5 comPosigÃo 	DO • CUSTO 	DE 	REPOSIÇÃO 	DO 
PROFISSIONAL AUSENTE 

VALOR 
(R$) 

A Férias 
B Ausência por doença 
C Licença paternidade 
D Ausências legais  

Ausência por Acidente de trabalho E 
F Outros (especificar) 
Subtotal 
G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 
TOTAL 

4 MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR 
(R$) 

4.1 13° salário + Adicional de férias 
4.2 Encargos previdenciarios e FGTS 
4.3 Afastamento maternidade 
4.4 Custo de rescisão 
4.5 Custo de reposição do profissional auSente 
4.6 Outros (especificar) 
TOTA L 

M6DULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO M6DULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO To VALOR (R$) 
A 13° salário + Adicional de ferias 
B Tributos 

B1. Tributos Federais (especificar) 
4.4 B2.Tributos Estaduais (especificar) 
4.5 B3.Tributos Municipais (especificar)  

B4. Outros tributos (especificar) 
C Lucro 
TOTA L 

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 
Nota (2): 0 valor referente a tributos 白  obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento. 

Nota (1): Custos Indiretos, Tnbutos e Lucro por empregado. 
Nota (2): 0 valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do 
faturamento. 

Quadro-resumo do Custo oor Ernoreaado Quadro-resumo do Custo or Em re ado 
—M–ÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

(R$) 

A Modulo 1 - Composição da Remuneração 
Modulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 
Modulo 	3 	- 	Insumos 	Diversos 	(uniformes, 
equipamentos e outros) 

materiais, 

D Modulo 4 - Encarqos Sociais e Trabalhistas 
Subtotal (A + B +C+ D) 
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Valor total por empreqado Valor total por empreqado 

● • 

Quadro-resumo - VALOR DOS SERVICOS Quadro-resumo - VALOR DOS SERVI OS 

TIPO 	DE 
SERVIÇO 
(A) 

VALOR MENSAL 
PROPOSTO POR 
EMPREGADO (B) 

VALOR DA 
HORA DO 
SERVIÇO 
C=13/200 

NÚMERO 
DE HORAS 
PREVISTAS 
POR ANO 

(D) 

VALOR TOTAL 
DO SERVIÇO 

E = (C X D) 

Serviço de 
... R$ R$ xx R$ 

Observa96es 

A composic旨o de custos dever自  obriaatoriamente ser entreque nela emoresa 
vencedora juntamente com a proposta de precos atualizada (valor ofertado em lancei 
em at' 72 horas ap6s declarada vencedora. 

Observagóes 

A composicão de custos deveri obrigatoriamente ser entregue pela empresa 
vencedora iuntamente com a proposta de precos atualizada (valor ofertado em lancel 
em até 72 horas após declarada vencedora.  

A composi'o da Planilha depender da Legisla9白o Vigente e da Base estatistica e realidade 
operacional da empresa. 

A empresa dever白  preencher, inclusive, a meni&ia de c白lculo utilizada. 

O sal白rio n白o poder ser inferior ao valor normativo ou, em falta deste, do Salrio Minimo 
Nacional. 

A inclus自o destes itens depender白  das peculiaridades de cada contrato e do Acordo, 
Conven9白o ou Dissidio Coletivo de Trabalho. 

Caso a empresa vencedora adote outro regime de tributa9白o, dever白  adequar seus i ndices, 
mesmo que o lance final esteia abaixo do valor estimado 

A composigão da Planilha dependera da Legislação Vigente e da Base estatistica e realidade 
operacional da empresa. 

A empresa deverá preencher, inclusive, a merridria de calculo utilizada. 

0 salário não poderá ser inferior ao valor normativo ou, em falta deste, do Salário Minim° 
Nacional. 

A inclusão destes itens dependerá das peculiaridades de cada contrato e do Acordo, 
Convenção ou Dissidio Coletivo de Trabalho. 

Caso a empresa vencedora adote outro regime de tributação, deverá adequar seus indices, 
mesmo que o lance final esteja abaixo do valor estimado. 

● • 
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ANEXO Viii 
PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA 

ANEXO VIII 
PAPEL TIMBRADO UA EMPRESA 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
Modelo de Proposta Financeira (Papel Timbrado da Empresa) ・  Exemplificativo 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
Modelo de Proposta Financeira (Papel Timbrado da Empresa) - Exemplificativo 

AoAo 
Municipio de Po96es-Ba 
Ref. Licita9'o na Modalidade Pregao Presencial n。 011/2020. 
Municipio de Pin-des-6a 
Ref. Licitação na Modalidade Pregão Presencial n° 011/2020. 

Empresa: 

CNPJ n°: Inscrição Estadual n°: 

Endereço — Rua/Avenida 

Bairro: Municipio/UF: 

CEP: Telefone Celular: 

Telefone Fixo: et.mail: 

Banco: Agencia: Conta Corrente: 

Representante Legal: 

RG n°: CPF n° 

tato Dacrtçlo US.. Md.. total  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Declaramos que nossa proposta engIoba todos os custos operacionais da atividade, incluindo 
frete, seguros, tributos incidentes, bom como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, 
inclusive com servi9os de terceiros, incidentes e necess白rios ao cumprimento integral do 
objeto desta contrata"o, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos 
adicionais. 

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo 
frete, seguros, tributos incidentes, born como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, 
inclusive com serviços de terceiros, incidentes e necessários ao cumprimento integral do 
objeto desta contratação, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos 
adicionais. 

Prazo de Entrega: 
Validade da proposta: 
Garantia: (quando for o caso) 
Local e data: 

Prazo de Entrega: 
Validade da proposta: 
Garantia: (quando for o caso) 
Local e data: 

Assinatura do representante legal 
Carimbo de CNPJ da empresa: 
Assinatura do representante legal 
Carimbo de CNPJ da empresa: 
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ANEXO IX 
MINUTA DE AIA DE REGISTRO DE PRE9OS 

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS: N。一  12020 
PREGAO: N。  011/20201 SRP 
VALIDADE 12 (DOZE) MESES 

A presente licita9白o tem por objeto o REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS. SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS. SERVICOS DE 
CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENCAO E 
CONSERVACAO DE PATRIMONIO. SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAC AO. SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 
PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA INSTRU9AO NORMATIVA 
02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 

● 際C管黒馴思然鷲門。篇品協 DE XXXX)000000(X, situada na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ: XXXXXXXXXXXXX, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Municipal, XXXXXXXXXXX)OO(XX, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade de XXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF sob o n。  
	 , doravante denominado GERENCIADOR e as empresas abaixo relacionadas, 
doravante denominadas FORNECEDORAS, ACORDAM procederem, nos termos do Edital 
de Pregao Presencial C/ SRP n。  01112020,. ao REGISTRO DE PRECOS, com seus 
respectivos pre9os unit自rios e totais nas quantdades estimadas, atendendo as condi6es 
previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Pre9os, conforme as Leis n。  
10.520/2002, n。  8.666/93 e suas altera96es e Decreto n。  7.892 de 23 de Janeiro de 2013, em 
conformidade com as disposi6es a seguir 

CLAUSULA PRIMEIRA ・  DO OBJETO 
A presente Licita9白o tem por objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS, SERVIOS DE CONDUCAO DE VECULOS. SERVICOS DE 
CONDUCAO DE VECULOS PESADOS. SERVIOS DE MANUTENCAO E 

- 	CONSERVACAO DE PATRIM6NIO. SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE 
. 	PAVIMENTA9AO, SERVICOS TECNICOS DE MANUTENいO E CONSERVACAO DE 
- 	PATRIM6NIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS b A INSTRUいO NORMATIVA 

02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCAAO, DO MUNICIPIO DE PO9OES ・  BA conforme especifica96es e quantidades 
discriminadas no Anexo I do edital. Atrav白s da presente ata ficam registrados os seguintes 
pre9os, abaixo especificados: 

Fornecedora/Empresa: XXXXXXXXXXXXXXXX)000(XXX, inscrita no CNPJ n0 
XJ000(XXXXXXXXXXXXXXX, com sede na 	 ◆ 4 , n。  XXX, Bairro 
XXXXXXXXXXXXX - Municipio de XXXXXXXXXX ー  XX. reDresentada oelo Sr 
入入入入入入入入入入入入入入 ，  portaロor co Kti nu 入入入入入入スス入  os'."xx e ao じPト  nu 
Xi000()0000000(, residente e domiciliado no Municipio de XXXX)00000くXX. 

Totalizando o Valor de R$ XXXXX ( 
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Pargrafo O nico - Este instrumento n言o obric弓  o Municipio de XXXXXXXXXXXX a firmar 
contrata96es nas quantidades estimadas, pc.dendo ocorrer licita96es especficas para 
aquisi弾o do(s) objetos(s), obedecida a legisla戸o pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferncia de fornecimento, em iguaidade de condi6es. 

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS F DAS 
ADES6ES. 
O prazo de vig白ncia e execu9白o da Ata de Registro de Pre9o ser de doze (12) meses, 
contados da publica9ao do resultado do procedimento licitat6rio no Di白rio Oficial do 
Estado. 
Durante a vig6ncia da Ata de Registro de Pre9os, qualquer ◇  rg白o ou Entidade da 
Administra9白o poder白  utilizar a Ata, mesmo que n白o tenha participado do certame licitat6rio, 
mediante pr白via consulta ao Org白o gerenciador, desde que devidamente comprovadaa 
vantagem. 
As ades6es 白  ATA DE REGISTRO DE PRECOS, durante a sua vig白ncia, nao poder 
exceder, por Org白o ou entidade, a 100% dos Quantitativos dos itens reaistrados na ATA DE 

S 	AS acesoes a A IA Lit Kヒ(iIS I KU LiE I-'KEじOS, durante a sua viqencia. Doderao ser 
utuiizacas por qualquer o rgao ou entidade da Administra9白o Pロblica Municipal ou Estadual, 
no excedendo, na sua totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na 
ATA DE REGISTRO DE PRE9OS 

CLAUSULA TERCEIRA - DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PRE9OS. 
O gerenciamento deste instrumento cabera ao M iJniipio de Po96es-Ba. 

CLAUSULA QUARTA - DOS PRECOS. ESPECIF!CAC6ES E OLJANT1TATIVnR 
4.1. 05 pre9os registrados, a especifica96es dos servios, os quantitativos, marcas e 
empresas lornecedoras encontram-se elencadoc no Quadro Comparativo de Preos, em 
oraem ae cIassmca9ao no processo licitat6rio do Pregao Presencial SRP no. 011/2020. 

CLAUSULA QUINTA - Do(s) LOCAL (IS) E PRAZOISI DE ATFNDIMFPJTn 
Licitante vencedora devera fornecer os servi9os, em ate 48 (Quarenta E Oito) horas 
COrrIロOS, contados da data da emiss白o do pedkio de fornecimento, no prprio municioal, 

一 	 Iocaiizaao na cidade de Po96es-Ba, que dever verificar: 
' 	raragraro !flm!I四: Se o(s) servi9os (os) corresponde(m) ao descrito no Pedido de 

1-ornecimento da LICITANTE VENCEDOR& 
Pargrafo Segundo ・  Os Servios devero ser atendidos nas Secretarias snlinitantece 
local que estiver indicado sem Onus adicional, nos dias e hor白rios estipulados na ordem de 
Tomecimento. 
Pargrafo Terceiro ・  Os itens licitados (servi9os) sero avaliados em rela9自o 自  
conformidade, especifica9白o, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital e 
Ordem de Servi9os. As aquisi96es dos produtos/servios registrados neste instrumento sethn 
efetuadas atrav白s de Nota de Empenho/contrato, emitida Dela Prefeitura Miinininai tin 
PO96ES, contendo: o no da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificaる o, o endereo; 
a data de entrega 

Pargrafo Quarto - O recebimento das servios Dela Administrardn Municipal n白o excluir自  a. A .A ,....,A-;.,. J... -- - 
鷲どg！ミ鷲票二讐ponsabdidade civ“・ nem 6 tico-orofissionai『n;in βi品岩e篇姦器』認  
servigos objeto deste edital, dentro dos limites estabeIer.idns p Ia n『ii崩§ 
Pargプo Quinto - A Adjudicat自ria ficar白  obriqadaacorふr. s SLJflS ；蒔sas, no todo ou 鷲黒arte, o objeto deste edital e da Ata de Registro de P毛9"'i正g『漏論に誌こ誌  
incorre96es resultantes dos itens locados 
Part.nrafn Sny十n 一  。  Mi inininjn バi PC)ChFS r.ipitnr n。十ndn nu A m nartn o sPrvjr.n 
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ANEXO IX 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL No011/2020 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS: N。 ー――ー  /2020 
PREGAO: N. 011/20201SRP 
VALIDADE 12 (DOZE) MESES 

A presente licita9白o tem por objeto o REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS, SERVI9OS DE CONDU AO DE VECULOS, SERVIOS DE 
CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS, SERVICOS DE MANUTEN9AO E 
CONSERVACAO DE PATRIMONIO. SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTACAO, SERVIOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 
PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS D A INSTRUCAO NORMATIVA 
02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCA O, DO MUNICIPIO DE POCOES ・  BA 
Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE XXXXXX)OO(XXX, situada na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxx, inscrita no CNPJ: XXXXXXXXXXXXX, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Municipal, XXXXX)OO(XXXXXXXX, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade de XXXXXXXXXXXX, inscrita no CPF sob o no 
	I doravante denominado GERENCIADOR e as empresas abaixo relacionadas, 
doravante denominadas FORNECEDORAS, ACORDAM procederem, nos termos do Edital 
do Pregao Presencial CF SRP no 011/2020, ao REGISTRO DE PRE9OS, com seus 
respectivos pre9os unit白rios e totais nas quantkJades estimadas, atendendo as condi96es 
previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Pre9os, conforme as Leis n。  
10.520/2002, n。  8・ 666/93 e suas altera96es e Decreto n。  7.892 de 23 de Janeiro de 2013, em 
conformidade com as disposi6es a seguir 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
A presente Licita9白o tem por objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS, SERVIOS DE CONDUいO DE VEIcULoS. SERVICOS - DE 
CONDU9AO DE VECULOS PESADOS, SERVICOS DE MANUTENとAO E 
CONSERVA AO DE PATRIMONIO. SERVICOS DE ASSENTAMENtO flE 
PAVIMENTA9AO, SERVIcOS T'CNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVAC O DE 
PATRIM6NIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS 6 A INSTRUcAO NOR砿TIVA 
02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRASTRUTURA E DE 
EDUCAいO, DO MUNICPIO DE PO9oES ・  BA conforme especifica96es e quantidades 
discriminadas no Anexo I do edital. Atrav白s da presente ata ficam registrados os seguintes 
orecos. abaixo esoecificados 

Fornecedora/Empresa: XXXXXXXXXXXX)(XXXXXXxJ(XX, inscrita no CNPJ n。  
)OCXXXX)OCJ0000cXxxxxxx. com  sede na X)00000000(X)く 000000(, no XXX, Bairro 
XXXXXX)OO(XXXX - Municipio de XXXXX)(XX)(X - XX, representada oelo Sr 
XXXX)0000(X)000(, portador do RG n。  XXXXXX)OO( SSPノ)）く  e do C'PF 	n。  
XXXXXXXX)(XXXX, residente e domiciliado no Municipio de X)O(XXXX)(XXXX 

Totalizando o Valor de R$ XXXXX (XXXX)O(XXXXXXXXxJ0000(Jo(jcyj(yjJq. 
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Par'grafo S'timo ・  Nos termos de art. 3コ  combinado com o art. 39, VIII, da Lei n。  8.078, de 
11 de setembro de 1 .990 - C6digo de Defesa dc Consumidor,6 vedado o fornecimento de 
qualquer produto ou servi9o em desacordo corn as normas expedidas pelos 6 rg白os oficiais 
competentes ou, se as normas especificadas nao existirem, pela Associa9白o Brasileira de 
Normas T白cnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normatiza"o e Qualidade Industrial (CONMETRO); 
Pargrafo Oitavo ・  A presta"o dos servios que trata a presente licita"o, n白o gera vinculo 
empregaticio entre os empregados da contratada e a Administra9ao Publica 

CLUSULA - SEXTA - DA SUBCONTRATA 言O
Pargrafo Primeiro - E vedada a subcontrata o, salvo os casos conforme item 6.2. e desde 
que respeitando as exigencias conforme os subitens 6.2., 6.2.1, 6.2.2 deste item; 
Paragrafo Segundo ・  A subcontrata9白o poder ser realizada apenas em casos de 
necessidade e com autoriza9ao pr白via por escrito, expedida pela Administra"o Municipal. Tal 
pedido de autoriza9ao e a formula9ao do mesmo dever自o ser realizadas em tempo h自bil de 
modo a nao comprometer o prazo para a realiza9白o do servi9o; 
Pargrafo Terceiro - Todos os servios realizados por subcontratados (terceirizados) 
somente ser白o autorizados ap6s a apresenta9昏o de, no minimo, 03 (tr白s) oramentos de 
empresas do ramo, valendo sempre o de menor pre9o, nao ultrapassando os pre9os 
praticados no mercado, os mesmos devero ser encaminhados para aprecia9白o e analise da 
Administra9白o Municipal; 
Pargrafo Quarto ・  Os servios subcontratados ser白o de inteira responsabilidade da licitante 
contratada sem que essa atividade gere qualquer.6 nus ou responsabilidade subsidi白ria para a 
Administra9白o Municipal, nem para os demaisO rqaos que aderirem ao reoistro: 
Pargrafo Quinto ・ E proibida qualquer execu9巨o dos servi9os supraciidos, sem a prvia 
ciencia e autoriza9ao do Gestor Respons白vel pela Administra9白o Municipal; 
Pargrafo Sexto - O servio sera considerado realizado somente ap6s o crivo oficial da 
Administra 白o Municipal, obedecidas todas as etapas inidais e finais de inspe9白o; 
Pargrafo Sexto - Ser estipulado o limite de no M白ximo 02 (dois) diaso teispara conclus白o 
dos servi9os subcontratados, ap6s a autoriza9白o da Administra9白o Municipal; nos casos 
excepcionais fica obrigado a prestadora dos servios a justificar-se formalmente (OFICIO) a 
Administra9吾o Municipal o motivo que levaram tal anomalia; 

CLAUSULA SETIMA ・  DAS OBRIGAC6ES DA EMPRESA 
Par'grafo Primeiro ・  Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas 
decorrente da realiza9言o dos servios, tais como: sal白rios, transportes, encarqos sociais. 
fiscais, trabalhistas, previdenci白rios e de ordem de classe, indeniza96es e quai;quer outras 
que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos servicos objeto 
da licita"o, ficando o Municipio de Po96es-Ba isenta de qualquer vinculo empregaticio com 
os mesmos. 
Par自grafo Segundo - Manter, durante a vig6ncia da Ata de Registro de Pre9os, todas as 
condi96es de habilita"o e qualifica9吾o exigidas na licita9ao, bem como a sua compatibilidade 
com as obriga96es assumidas. 
Pargrafo Terceiro - executar os servi9os dentro dos padres estabelecidos Delo Setor de 
Compras, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, aue faz carte deste 
instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuzos decorrentes dd descum'primentod' 
qualquer cl白usula ou condi9白o aqui estabelecida; 
Par'grafo Quarto - Comunicar antecipadamente a data e horrio da entreaa/execuco. n白o 
sendo aceitos os SERVI9OS que estiverem em desacordo com as especitiac6es constantes 
deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordin白rios sob pretexto de 
perfeito funcionamento e conclus白o do objeto (contratado) 
Pargrafo Quinto ・  Prestar os esclarecimentos que forem solicitados Delo6 rao. cuias 
reclama96es se obriga a atender prontamente bem como dar ci6ncia ao Setor deComnras, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execu'o da 
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ANEXO IX 
MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

Modalidade: PREGAO PRESENCIAL No011/2020 

MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS: N。一  /2020 
PREGAO: N。  O11!20201SRP 
VALIDADE 12 (DOZE) MESES 

A presente licita9白o tem por objeto o REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS. SERVIOS DE CONDUCAO DE VEICULOS. SERVICOS DE 
CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENCAO E 
CONSERVACAO DE PATRIMONIO. SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTACAO. SERVIOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 
PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS D A INSTRUいO NORMATIVA 
02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 

● 際C管認馴紫累鷲門。篇富C跳 DE XX)(XXX)O(XXXX, situada na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita no CNPJ: XXXXXXXXXXXXX, neste ato 
representada pelo Sr. Prefeito Municipal, XXXXXXXX)(XXXXXXX, brasileiro, casado, 
residente e domiciliado nesta cidade de XXXxXxXXXXXx, inscrita no CPF sob o n。  
	 , doravante denominado GERENCIADOR e as empresas abaixo relacionadas, 
doravante denominadas FORNECEDORAS,. ACORDAM procederem, nos termos do Edital 
do Preq白o Presencial Cl SRP no 011/2020. ao REGISTRO DE PRECOS. com  seus 
respectivos pre9os unitarios e totais nas quant;Gaoes estimaaas, atenaenao as conai9Oes 
previstas no Edital e as constantes desta Ata de Registro de Pre9os, conforme as Leis n。  
10.520/2002, n。  8.666/93 e suas altera96es e Decreto n。  7.892 de 23 de Janeiro de 2013, cm 
conformidade com as disposi6es a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
A presente Licita9自o tem por objeto: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS. SERVIOS DE CONDUCAO DE VECULOS. SERVICOS DE 
CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENCAO E 
CONSERVACAO DE PATRIMONIO. SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE 

. 

	

	PAVIMENTA9AO, SERVICOS TECNICOS DE MANUTENいO E CONSERVAAO DE 
PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA INSTRU9AO NORMATIVA 
02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCAAO, DO MUNICIPIO DE POCOES ・  BA conforme especifica96es e quantidades 
discriminadas no Anexo I do edital. Atravs da presente ata ficam registrados os seguintes 
pre9os, abaixo especificados: 

Fornecedora/Empresa: XXXXXXXXX)O(X)(XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ n。  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. com  sede na 	 ◆ ◆ , no XXX, Bairro 
XXXXXXXXXXXXX - Municipio de XXXXX)(XXXX ー  XX, representada pelo Sr. 
XXXXXXXXXXXXXX. portador do RG n。  XXXXXXXXX SSPIXX e do CPF n。  
X)00000000()O(X, residente e domiciliado no Municipio de XXXXXXXXXXXX. 

Totalizando o Valor do R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 
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Pargrafo O nico - Este instrumento n云o obriga o Municipio de XXXXXXXXX)O(X a firmar 
contrata96es nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licita96es especificas para 
aquisi弾o do(s) objetos(s), obedecida a legisla"o pertinente, sendo assegurada ao detentor 
do registro a preferncia de fornecimento, em igualdade de condi96es. 

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DAS 
ADESOES. 
O prazo de vig白ncia e execu9ao da Ata de Registro de Pre9o ser' de doze (12) meses, 
contados da publica9ao do resultado do procedimento licitat6rio no Di自rio Oficial do 
Estado 
Durante a vigencia da Ata de Registro de Pre9os, qualquer Org白o ou Entidade da 
Administra9白o poder白  utilizar a Ata, mesmo que n白o tenha participado do certame licitat6rio, 
mediante pr白via consulta ao Org白o gerenciador, desde que devidamente comprovada 白  
vantagem. 
As ades6es 白  ATA DE REGISTRO DE PRECOS, durante a sua viQencia. n白o Doder 
excecer, por orgao ou entidade, a 100V/o dos quantitativos dos itens reaistrados na ATA DE 

S 	MS aaesoes a Al/k Uヒ  F(ヒUiS I KO DE PRECOS, durante a sua viqencia, Doderao ser 
utiiizaaas por qualquer O rgao ou entidade da AdministraC白o P自blica MuniciDal ou Estadual. 
nao exceaenao

,T 

na sua totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado na
ATA DE REGISTRO DE PRE OS. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA GERENCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE 
PRE9OS. 
O gerenciamento deste instrumento caber白  ao Mu nicipio de Po96es-Ba. 

CLAUSULA QUARTA - DOS PRE9OS, ESPECIFiCA6ES E QUANTiTATIVOS. 
4.1. Os pre9os registrados, a especifica96es dos servios, os quantitativos, marcas e 
empresas fornecedoras encontram-se elencadoc no Quadro Comparativo de Pre9os, em 
ordem de classifica9白o no processo Iicitat6rio do Pregao Presencial SRP n。. 01 1/2020. 

CLUSULA QUINTA- Do(s) LOCAL (IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO. 
Licitante vencedora dever fornecer os servi9os, em at 48 (Quarenta E Oito) horas 
corridos, contados da data da emiss白o do pedftlo de fornecimento, no prprio municipal, 

- 	localizado na cidade de Poc6es-Ba, aue dever verificar: 
. 	raragraTo rrimeiro - se 0(5) servi9os (os) corresponcie(m) ao descrito no Pedido de 

Fornecimento da LICITANTE VENCEDORA 
Pargrafo Segundo - Os Servios devero ser atendidos nas Secretarias solicitantes e 
local que estiver indicado sem 6 nus adicional, nos dias e horrios estipulados na ordem de 
fornecimento. 
Par自grafo Terceiro ・  Os itens licitados (servios) sero avaliados em rela,o 白  
conformidade, especifica9ao, bem como qualidade e quantidade, de acordo com o Edital e 
Ordem de Servios. As aquisi"es dos produtos/servios registrados neste instrumento sero 
efetuadas atrav6s de Nota de Empenho/contrato, emitida pela Prefeitura Municipal de 
POCOES, contendo: o no da Ata, o noire da empresa, o objeto, a especifica9百o, o endere9o e 
a data de entrega 
Pargrafo Quarto ・  O recebimento dos servios pela Administra"o Municipal n白o excluir a 
adjudicat白ria da responsabilidade civil, nem 6 tico-profissional, pela perfeita execu"o dos 
servi9os objeto deste edital, dentro dos limites estabelecidos pela Lei 8.666/93. 
Pargrafo Quinto ・  A Adjudicatria ficar白  obrigada a corrigir, 自  s suas expensas, no todo ou 
em parte, o objeto deste edital e da Ata de Registro de Pre9o em que se verificar vcios ou 
incorre96es resultantes dos itens locados. 

Prntirafn Snrtn 一  O Miinir.inin di POChFS r,iAitarA nn 十Mn nu nm nartA n qprvirn 
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Pargrafo S'timo - Nos termos de art. 3。  combinado com o art. 39, VIII, da Lei n。  8.078, de 
11 de setembro de 1.990 - C6digo de Defesa dc Consumidor, 白  vedado o fornecimento de 
qualquer produto ou servi9o em desacordo corn as normas expedidas pelos 6 rg白os oficiais 
competentes ou, se as normas especificadas n含o existirem, pela Associa9白o Brasileira de 
Normas T白cnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, 
Normatiza9白o e Qualidade Industrial (CONMETRO); 
Pargrafo Oitavo ・  A presta戸o dos servios que trata a presente licita"o, n白o gera vinculo 
empregaticio entre os empregados da contratada e a Administra9ao Publica 

CLAUSULA - SEXTA ・  DA SUBCONTRATAAO 
Par自grafo Primeiro ・  E vedada a subcontrata9台o, salvo os casos conforme item 6.2. e desde 
que respeitando as exig白ncias conforme os subitens 6.2., 6.2.1, 6.2.2 deste item; 
Pargrafo Segundo ・  A subcontrata9白o poder ser realizada apenas em casos de 
necessidade e com autoriza9ao previa por escrito, expedida pela AdministraC白o Municipal. Tal 
pedido de autoriza9白o e a formula9ao do mesmo dever含o ser realizadas em tempo h自bil de 
modo a n言o comprometer o prazo para a realiza9白o do servio; 
Pargrafo Terceiro ・  Todos os servios realizados por subcontratados (terceirizados) 
somente sero autorizados ap6s a apresenta9白o de, no minimo, 03 (tr白s) oramentos de 
empresas do ramo, valendo sempre o de menor pre9o, n自o ultrapassando os pre9os 
praticados no mercado, os mesmos dever白o ser encaminhados para aprecia9白o e analise da 
Administra9白o Municipal; 
Pargrafo Quarto ・  Os servios subcontratados ser白o de inteira responsabilidade da licitante 
contratada sem que essa atividade gere qualquer. 6 nus ou responsabilidade subsidi白ria para a 
Administra9白o Municipal, nem para os demais O rgaos que aderirem ao registro; 
Par自grafo Quinto ・  E proibida qualquer execu9ao dos servios supracitados, sem a prvia 
ciencia e autoriza9白o do Gestor Respons白vel pela Administra戸o Municipal; 
Pargrafo Sexto - O servio ser自  considerado realizado somente ap6s o crivo oficial da 
Administra9白o Municipal, obedecidas todas as etapas iniciais e finais de inspe"o; 
Pargrafo Sexto - Ser白  estipulado o limite de no M白ximo 02 (dois) dias" teis para conclus白o 
dos servi9os subcontratados, ap6s a autoriza9白o da Administra9白o Municipal; nos casos 
excepcionais fica obrigado a prestadora dos servios a justificar-se formalmente (OFICIO) a 
Administra9白o Municipal o motivo que levaram tal anomalia; 

CLAUSULA SE11MA ・  DAS OBRIGAC6ES DA EMPRESA 
Pararafo Primeiro - Resoonsabilizar-se Dor todas as desoesas diretas ou indiretas 

. 

	

	decorrente da realiza"o dos servi9os, tais como' salrios, transportes, encargos sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenci白rios e de ordem de classe, indeniza加es e quaisquer outras 
que forem devidas aos seus empregados ou prepostos, no desempenho dos servi9os objeto 
da licita9ao, ficando o Municipio de Po96es-Ba isenta de qualquer vinculo empregaticio com 
os mesmos 
Pargrafo Segundo - Manter, durante a vig己ncia da Ata de Registro de Pre9os, todas as 
condi6es de habilita9白o e qualifica9白o exigidas na licita9白o, bem como a sua compatibilidade 
com as obriga96es assumidas. 
Pargrafo Terceiro ・  executar os seMos dentro dos padr6es estabelecidos pelo Setor de 
Compras, de acordo com o especificado no Edital e no Anexo I, que faz parte deste 
instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de 
qualquer clusula ou condi9白o aqui estabelecida; 
Pargrafo Quarto ・  Comunicar antecipadamente a data e horrio da entrega/execu戸o, no 
sendo aceitos os SERVIOS que estiverem em desacordo com as especifica96es constantes 
deste instrumento, nem quaisquer pleitos de faturarnentos extraordin白rios sob pretexto de 
perfeito funcionamento e conclus白o cio objeto (contratado) 
Pargrafo Quinto ・  Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo 6 rg白o, cujas 
reclama96es se obriga a atender prontamente bem como dar ci白ncia ao Setor de Compras, 
imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execu9ao da 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Pargrafo Sexto ・  dispor-se a toda e qualquer fiscaliza9言o do Setor de Compras, no tocante 
a execu9白o dos SERVI9OS, assim como ao cumprimento das obriga加es previstas nesta 
ATA; 
Pargrafo S'timo ・  Prover todos os meios necess白rios 白  garantia da plena execu"o dos 
SERVI9OS, inclusive considerados as casos de greve ou paralisa9ao de qualquer natureza; 
Pargrafo Oitavo ・  A falta da execu9白o de quaisquer das SERVICOS cujo fornecimento 
incumbe ao detentor do pre9o registrado, n白o poder ser alegada como motivo de fora maior 
para o atraso, n白o a eximir das penalidades a que est白  sujeita pelo n白o cumprimento dos 
prazos e demais condi6es estabelecidas; 
Pargrafo Nono ・  Comunicar imediatamente ao Setor de Compras qualquer altera頭o 
ocorrida no endere9o, conta Banc自ria e outros julg白veis necess白rios para recebimento de 
correspond6ncia; 
Par自grafo D'cimo - Respeitar e fazer cumprir a legisla戸o de seguran9a e saude no 
trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 
Pargrafo D'cimo Primeiro ・  Fiscalizar o perfeito cumprimento da execu9白o dos SERVI9OS 
a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente os Onus decorrentes. Tal fiscaliza9ao dar-se- 

- 	indeoendentemente da aue ser exercida oelo Setor de Comoras: 
w 	raragrao uecimo さ  egunao - inaernzar terceiros eiou ao urgao, mesmo em caso ae 

ausencia ou Omiss自o de Fiscaliza9ao de sua parte, por quaisquer danos ou prejuizos 
causados, devendo a FORNECEDORA adotar todas as medidas preventivas, com fiel 
observancia 白  s exio白ncias das autoridades comoetentes e 白  s disDosic6es leaais viaentes: 
raragraTo uecimo uerceiro - auosutuir em quaiquer tempo e sem quaiquer onus ao urgao, 
toda ou parte dos SERVI9OS devolvidos pelo.mesmo, no prazo de 01 dia, caso constatadas 
divergencias nas especifica96es. 

CLAUSULA OITAVA ・  DAS OBRIGA9OES DO MUNICIPIO 
Pargrafo Primeiro ・  Requisitar formalmente os servi9os objeto da presente ata 
Pargrafo Segundo ・  Entregar todos os documentos necess白rios 白  execu9白o dos servios 
objeto da Ata de Registro de Pre9os a ser celebrado. 
Pargrafo Terceiro ・  Proporcionar todas as facilidades indispens白veis 白  boa execu,o dos 
servi9os; 
Pargrafo Quarto - Efetuar os pagamentos nas condi96es e pre9os pactuados; 
Pargrafo Quinto ・  Acompanhar e fiscalizar a perfeita execu9白o da Ata de Registro de 
Pre9os, registrando todas as ocorr6ncias relacionadas com a execu9白o, determinando o que 
for necess白rio 自  reciularizacao das fa!tas ou improoriedades observadas: 

~ 	raraqraro bexto ・  Avaliar os exemolares a serem entreclues Dela じontrataaa. os auais 
aeverao atenaer aos requlsitos basicos ae qualicace ae impressao; 
Pargrafo S'timo - Atestar as notas fiscais (faturas) em at6 02 (dois) dias 自  teis, 
encaminhando-as para o setor respons白vel pelo pagamento. 
Pargrafo Oitavo ・  Indicar os locais e hor白rios em que deverao ser executados os 
SERVICOS. 
Pargrafo Nono - Notificar a FORNECEDORA de quaiquer irregularidade e encontrada na 
execu9含o dos SERVIOS; 
Pargrafo D'cimo ・  Efetuar os pagamentos devidos, nas condi96es estabelecidas nesta Ata. 
Pargrafo D'cimo Primeiro ・  Caber ao Setor de Compras promover ampla pesquisa de 
mercado, de forma a comprovar que os pre9os registrados permanecem compativeis com os 
praticados do mercado. 

, 
CLAUSULA NONA一  DAS CONDI9OES DE FORNECIMENTO 
As empresas detentoras dos pre9os registrados podero ser convidadas a firmar contrata96es 
de fornecimento, observadas as condi96es fixadas neste instrumento e seus Anexos, e na 
legisla9ao pertinente. 
Pargrafo Primeiro - As contrata95es dos SERVIOS registrados neste instrumento ser白o 
efetuadas atrav白s Nota de Empenho, emitida pa'a Execu9ao Oramentria, com Autoriza9o 

' 	 ' ' 	 L ~ ‘ 	 L ~ 	 ● 	‘ 	 h , 
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emDresa. o objeto, a esoecificac合o. o endereCo O a data de entrega 
Pargrafo Segundo ・  A Nota de empenrio sera encaminnaca ao iorneceaor que aevera 
assin自-la e devolv-la ao Setor de Compras no prazo de 02 (dois) dias a contar da data do 
seu recebimento. 
Par'grafo Terceiro ・  Se fornecedor com preco registrado em primeiro lugar recusar-se a 
assinar a Nota de Empenho, poder白o ser convocados os demais fornecedores classificados 
na licita9白o, respeitadas as condi6es de fornecimento, os pre9os e os prazos do primeiro 
classificado 

CLAUSULA D亡CIMA - DAS RESPONSABILIDADES DA FORNECEDORA 
Sao resoonsabilidades da Fornecedora (Contratado): 
Paragraio rrumeuro ・  i oco e quaiquer aano que causar ao urgao ou a terceiros, amua que 
culposo, praticado por seus prepostos empregados ou mandat白rio, n白o excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade 白  fiscaliza9白o ou acompanhamento pelo Setor de Compras; 
Par'grafo Segundo ・  Todo e qualquer tipo de autua9白o ou a9ao que venha a sofrer em 
decorrncia do fornecimento em quest白o, bem como pelos contratos de trabalho de seus 

一．一 	emoreaados. mesmo nos casos que envolvam eventuais decis6es judiciais, eximindo ao 
w 	orgaoiヒntiaaae ae quaiquer soiiaarieaaae ou responsaD川aaae; 

Pargrafo Terceiro ・  Toda e quaisquer multas, indeniza如es ou despesas impostas ao 
Municipio de Po96es-Ba por autoridade competente, em decorrncia do descumprimento de 
lei ou de regulamento a ser observado na exe(u9白o da ata, desde que devidas e pagas, as 
quais sero reembolsadas pela mesma ao Org言o/Entidade, que ficar白, de pleno direito, 
autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido 白  FORNECEDORA, o valor 
correspondente. 
Pargrafo Quarto ・  A FORNECEDORA autoriga o Municipio de Po96es-Ba, a descontar o 
valor correspondente aos referidos danos ou prejuizos diretamente das faturas pertinentes 
aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento 
judicial ou extrajudicial, assegurada a pr白via defesa 
Pargrafo Quinto - A aus6ncia ou omiss白o da fiscaliza9白o do Setor de Compras nao eximir 
FORNECEDORA das responsabilidades previstas nesta ATA. 

CLUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO. 
O Municipio de Po96es-Ba efetuar自  o pagamento さ  FORNECEDORA, atrav白s de crdito em 
conta corrente mantida pela FORNECEDORA preferencialmente em, at白  30 (trinta) dias 
contados a Dartir da data da aoresentac吾o da nota Fiscal/fatura discriminativa acompanhada 

~ 	da corresoondente Autorizacao de トornecimento, com o respectivo comprovante ロe que o 
stKvtYu Toi executaco a contento. 
Pargrafo Primeiro - Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, 
estas sero devolvidas ao fornecedor para as necess白rias corre96es, com as informa96es 
que motivaram sua rejei9白o, contando-se o prazo para pagamento da data da sua 
reapresenta9白o. 
Par'grafo Segundo - Para cada Nota de Empenho, a FORNECEDORA dever emitir nota 
fiscal/fatura distinta. 
Pargrafo Terceiro - A empresa fornecedora dever apresentar anexada a Nota Fiscal de 
Fornecimento as Certid6es de Regularidade junto as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, 
Certid6es de Regularidade relativa a Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Servi9o (FGTS), e Certid白o Negativa de D'bitos Trabalhistas, em todos os 
pagamentos. 
Pargrafo Quarto - Constatada a situa9白o de irregularidade, a FORNECEDORA ser 
comunicada por escrito para que regularize sua situa9ao, no prazo estabelecido pelo Setor de 
Compras, sendo lhe facultada a apresenta9白o de defesa no prazo de 05 (cinco) dias 自  teis, 
sob pena de aplicaG白o das penalidades cabveis 
Pargrafo Quinto - Nenhum pagamento isentar自  a FORNECEDORA das suas 
responsabilidades e obriga96es nem implicar白  aceita9巨o definitiva dos servios. 
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO DE PRE9OS. 
Os pre9os registrados manter-se-含o inalteradas pelo periodo da vig6ncia da presente Ata, 
admitida a revis白o no caso de desequilibrio da equa9白o econ6mico-financeira inicial deste 
instrumento. 
Pargrafo Primeiro - Os pre9os registrados que sofrerem revis白o n白o ultrapassaro aos 
pre9os praticados no mercado mantendo-se a diferen9a percentual apurada entre o valor 
originalmente constante da proposta e aquela vigente no mercado 自 e poca do registro. 
Pargrafo Segundo - Caso o pre9o registrado seja superior 白  m白dia dos pre9os de 
mercado, o Setor de Compras, solicitar ao Fornecedor, mediante correspond己ncia, redu9白o 
do pre9o registrado, de forma a adequa-lo a definiao do pargrafo primeiro. 
Par白grafo Terceiro - Fracassada a negocia弾o com o primeiro colocado, o Setor de 
Compras poder白  convocar as demais empresas com pre9os registrados para o ITEM, se for o 
caso, ou ainda os fornecedores classificados, respeitadas as condi96es de fornecimento, os 
pre9os e os prazos do primeiro classificado para reduCao do preco; hip6tese em ciue poder白  
ocorrer aitera9oes na orcem de ciassitica9ao das empresas com pre9o registrado. 
Pargrafo Quarto - Sero considerados compativeis com os de mercado os precos 

- 	regisiraaos que iorem iguais ou inTenores a media daqueles apurados pelo Setor de Gomoras 
e 	ao M unicipio ce POVOES. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ・  DO CANcELAMENTO bA ATA DE REGISTRO DE 
PRECOS/CONTRATO. 
A presente Ata de Registro de pre9os/Contratos poder ser cancelada de pleno direito, nas 
seguintes situa96es (Artigo 20 e 21 do Decreto 7'892/2013) 
a) quando a Fornecedora descumprir as condi加es. da ata de registro de pre9os, bem como 
as obriga96es constantes no Edital; 
b) quando a Fornecedora n白o retirar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pelo 
Gerenciador, sem justificativa aceit白vel; 
Pargrafo Primeiro - Ocorrendo cancelamento do pre9o registrado, o Fornecedor ser 
informado, por correspondencia, com aviso de recebimento, o qual ser juntado ao processo 
administrativo da presente Ata 
Pargrafo Segundo - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessvel o endere9o do 
Fornecedor, a comunica9白o ser白  feita por publica9ao no Dirio Oficial, considerando-se 
cancelado o pre9o registrado a partir da 自  ltima publica9白o 
Pargrafo Terceiro - A solicitaco do fornecedor para cancelamento dos orecos reaistrados 
poaera nao ser aceita peio Municipio ce Pocots, iacuitanco-se ao ente publlco neste caso. 

~ 	a aoiicacao cas oenaiiaaaes orevistas neste ヒaitai 
raragralo wuano - i-tavenoo o canceiamento ao pre9o registrado cessarao tocas as 
atividades da FORNECEDORA relativas aos Servios a serem executados 
Pargrafo Quinto - Caso o SETOR DE COMPRAS nao se utilize da prerrogativa de 
cancelar esta Ata, a seu exclusivo crit白rio, poder suspender sua execu9白o e/ou sustar o 
pagamento das faturas at que a FORNECEDORA cumpra integralmente a condi9ao 
(contratual) infringida. 

CLUSULA DECIMA QUARTA ・  DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, 
ETC. 
Correrao por conta exclusivas da FORNECEDORA: 
I. Todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrencia das contrata如es do objeto 
deste Edital. 
II. As contribui96es devidas a Previdencia Social, encargos trabalhistas, prmios de seguro e 
de acidentes de trabalho emolumentos e outras despesas que se fa9am necess白rias 白  
entrega/execu9白o dos SERVI9OS/PRODUTOS 

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS PENALIDADES. 
Pelo nao cumprimento das obriga96es assumidas, garantida a pr白via defesa em processo 

L 	 ~~~‘ ， 	  A '‘ 	 」 	 “ “・ 	’ 	 ' ' 	 ' ' 	' 	 ' 	 ' 	 ' 
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comina96es aplic白veis: 
I) Advert白ncia; 
II) Multa 
Ill) Suspens白o tempor白ria para licitar e contratar com a Administra9白o Publica por periodo 
nao superior a 2 (dois) anos; 
IV) Declara9白o de inidoneidade. 
Pargrafo Primeiro ・  A penalidade de advert白ncia ser自  aplicada em caso de faltas ou 
descumprimento de clusulas legais e editalicias (contratuais) que n白o causem prejuzo ao 
Municipio de PO9OES. 
Par自grafo Segundo ・  A FORNECEDORA sujeitar-se 自  multa morat6ria simples, de 0,5% 
(cinco d白cimos por cento), sobre o total do fornecimento nao executado, por dia corrido de 
atraso, at白  o 200 (vig白simo) dia, considerando o prazo estabelecido para a execu9白o dos 
SERVI9OS/PRODUTOS. 
Pargrafo Terceiro ・  No caso de atraso na entrega/execu"o dos SERVIOS/ por mais de 
10 (dez) dias poder白  o Municipio de POCOES, a partir do 5。  (quinto) dia, a seu exclusivo 
crit白rio, cancelar (rescindir) a ATA, ficando a FORNECEDORA impedida de licitar com a 

	

- 	Administrac白o Pロblica D or um orazo de 02 (dois' anos 

	

w 	raragraro wuano - iu鞍,( aez por centol soore o vator constante aa Ata ae tegistro ae 
Pre9o, pela inexecu9白o total do objeto, sem prejuizo das outras san96es cabiveis; 
Par自grafo Quinto ・  A penalidade de declara,o de inidoneidade poder ser proposta: 
a) Se a FORNECEDORA descumprir ou c umprir parcialmente obriga,o assumida 
(contratual), desde que desses Fatos resultem prejuizos ao Municipio de PO9OES; 
b) Se a FORNECEDORA sofrer condena戸o definitiva por prtica de Fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos ou deixar de cumprir suas obriga96es Fiscais ou para 
fiscais; 
c) Se a FORNECEDORA tiver praticado atos ilcitos visando frustrar os objetivos da licita9ao. 
Pargrafo Sexto ・  As san96es previstas nos incisos I, Ill e IV, podero ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II desta Clusula. 
Pargrafo S'timo ・  A falta dos SERVICOS ou outro adjetivo n白o poder ser alegada como 
motivo de for9a maior e no eximir a FORNECEDORA das penalidades a que est白  sujeita 
pelo n白o cumprimento das obriga96es estabelecidas nesta ATA 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS ILCITOS PENAIS. 
As infra96es penais tipificadas na Lei 8.666/93 ser白o objeto de processo judicial, na forma 

	

一一 	leaalmente Drevista sem Dreiuizo das demais cominac6es anlic自veis 

● CLAUSULA D'CIMA STIMA - DOS RECURSOS ORcAMENTRIOS. 
As despesas decorrentes desta licita頭o, relativas ao ano de 2019, correr自o por conta da 
dotaC白o orCament自ria Drevistas para os 6 rcj白os e entidades Darticioantes 
raragrato unico ー  A5 aespesas constantes ao oramento ae 2U?U serao apontaaas no 
momento oportuno. 

CLAUSULA DECIMA OITAVA ・  DAS DISPOSICOES FINAIS. 
As partes ficam, ainda, adstritas 白  s seguintes disposi96es 
I ・  Integram esta Ata, o Edital de Preg'o n。  01112020 e seus anexos e as propostas 
vencedoras. 

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO 
As partes (contratantes) elegem o Foro da Comarca de PO9OES como competente para 
dirimir quaisquer quest6es oriundas da presente ATA, inclusive os casos omissos, que n白o 
puderem ser resolvidos pela va administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja 
E por estarem de acordo, as partes firmam a presente ATA, em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma para um s6 efeito legal, ficando uma via arquivada ria sede do GERENCIADOR. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

XXXXXXXXXXXX, XXX de XX)O(XX de 2020. 

xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Prefeito Municipal 

xXx00000(xmx 
Gerenciador  

EMPRESA DETENTORA DO PRECO REGISTRADO 
(Futura contratada) 

Testemunhas: 

Nome: 

Nome: 

aP.F.: 

● 



Modalidade de Licita9白o 
PREGAO 
PRESENCIAL 

Nmero 
011/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 
ESTADO DA BAHIA 

ANEXO X 

MINUTA DO CONTRATO DE REGISTRO DE 
PRECOS PARA FUTURO SERVIOS DE 
FUNILARIA E PINTURA PARA AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE POC6ES 

- 	A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES. ESTADO DA BAHIA. oessoa jurdica de direito 
w 	puoiico, UNFJ com seae na situacio na vra9a cia banoeira, U14 -しヒN I KU - -'o9oes - bania 

- FONE/FAX (77) 3431-5820, inschta no CNPJ sob n.o 14.242.200/0001-65, neste ato 
representado pelo IIm.o Leandro Arsjo Mascarenhas, Prefeito Municipal, com CO- 
OPARTICIPA9AO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME, inscrito no CNPJ sob o 
no 30.593.166/0001-20, com sede a R G6es Calmon, 13-45, Centro, Poゆes, BA, CEP 45260- 
000, Brasil, representado por Yuri Rocha .Meira Magalh白es, Secret自rio Municipal de 
Educa"o, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa 
	 inscrita no CNPJ/MF sob o n.0 	, Inscri9白o Estadual n.。  
	 situada 白  	  neste ato representada na forma dos seus 
Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo (a) Sr.(a) 	 , portador de 
documento de identidade n.。  	 emitido por 	 e do CPF 	 aqui 
denominada CONTRATADA, com BAse no Edital de n.。  	/ 	e disposi96es da Lei 
Federal n.。  8.666/93 e 10.520/02 e o Decreto Munidpal n。  00/0000, tem entre si justo e 
acordado celebrar o presente Contrato de PRESTA9AO DE SERVI9OS, autorizado pelo 
despacho constante das fis. 	 do Processo Administrativo n.o 	/ 	mediante as 
cl白usulas e condi6es seguintes: 

● CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente Contrato de FUTURAS presta如es de servios DE XXXXXX para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de PO9OES 

Pargrafo Primeiro - Integram e complementam o presente Termo de Contrato, para todos os 
fins de direito obrigando as partes em todos os seus termos, as condi加es do Edital, bem 
como a proposta da CONTRATADA, anexcs e pareceres que formam o procedimento 
licitat6rio. 

CLAUSULA SEGUNDA - DOTAいO ORCAMENTARIA 

As despesas para o pagamento deste contrato ccrrer白o por conta dos recursos da Dota9白o 
Or9ament自ria a seguir especificada: 
Unidade Or9ament白ria 
Unidade Gestora 
Fonte de Recurso 	 
Atividade 	 
Elemento de Despesa 	 
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CLUSULA TERCEIRA ・  PREGO E CONDI9OES DE PAGAMENTO 

Pela presta9白o de servi9os, ora contratado, a Contratante pagar自 a Contratada o valor 

constante da SOLICITA9AO DE DESPESAS - SD n.。  

Par自nrafo Primeiro ー  Nos pre9os ofertados na proposta da Contratada jも  est百o inclusos todos 
os CUStOS e despesas a ecorrentes de encargos sociais, previdenci白rios e trabalhistas, 
transportes. seiurbs, impostos, taxas de qualquer natureza e outros quaisquer que, direta ou 
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste instrumento. 

Parorafo Seoundo - O paqamento ser自  efetuado em at白  05 (cinco) diasu teis ap6s a 
apresenta9ao da Nota Fiscal/Fatura e desde que devidamente atestada a entrega definitiva 
do objeto, podendo ser efetuado por Ordem Banc白ria ou crdito em conta corrente. 

Pargrafo Terceiro - Os valores constantes na presente cl白usula ser白o fixos e irreajustveis. 

- 	Pararafo Quarto - Quando nouver erro ae quauquer natureza, ria erriubbau tio nuto 
. 	Fiscal/Fatura, ser白  solicitada imediatamente a substituiro e/ou emissao ae. Nota ae uorre9ao 

e esse intervalo de tempo n自o ser considerado para efeito de qualquer reajuste ou 
atualiza9ao do valor contratual 

CLAUSULA QUARTA ・  PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA 

O prazo m白ximo de entrega do objeto do presente cqntrato e o estipulado na SD podendo ser 
fracionado ou parcial. 

Pargrafo Primeiro - Na contagem dos prazos excluir-se-白  o dia do inicio e incluir-se-白  o do 
vencImento. S6 se iniciam e vencem os prazcn em dia de expediente na entidade Pロblica 
Municipal. Quando ocorrer o vencimento fora do dia u til, considerar-se-白  o primeiro diau til 
imediatamente subsequente, sem 6 nus para a Prefeitura 

Par自grafo Segundo - O material objeto do presente contrato dever白  ser entregue no local 
determinado na SD 

● 
CLAUSULA QUINTA ・  OBRIGACOES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a 

a) entregar o(s) material(is) objeto da contrata9言o, em conformidade com as condi6es 
previstas no Edital e seus anexos, na proposta e na SOLICITACAO DE DESPESAS ・  SD. 

b) efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas t白cnicas oficiais para a boa 
execu9白o do objeto do contrato por sua conta, na forma do Art. 75 da Lei n. 8.666/93. 

CLAUSULA SEXTA - OBRIGA9OES DA CONTRATANTE 

Al6m das obriga96es j白  previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se a: 

a) efetuar o pagamento pela presta9言o de servi9os do objeto do presente Contrato, de acordo 
com o estabelecido na Cl自usula Terceira 

b) Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos, quando houver, no Dirio Oficial do 
Municipio, at白  o quinto dia u til do m6s seguinte ao da sua assinatura contanto que isto ocorra 
dentro de 20 (vinte) dias a contar da referida assinatura, conforme Art. 61,§ 1。, da Lei n. 
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CLAUSULA SE11MA - FISCALIZAAO 

A execu"o do presente contrato ser自  objeto de fiscaliza"o pela Prefeitura, com as 
atribui96es e compet白ncias conferidas peia norma vigente 

Paragrafo U nico - A fiscaliza,o a que se refere esta clusula n白o exclui, elide ou reduz a 
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e a 
sua ocorrncia n白o implica co-responsabilidade do Contratante, seus prepostos ou agentes. 

CLAUSULA OITAVA ・  REGIME E FORMA DE EXECU9AO 

O regime de execu9白o do presente contrato 白  de PRESTAく】AO DE SERVI9OS parcelada. 

Pargrafo Primeiro - O objeto contratado ser recebido, provisoriamente, para efeito de 
verifica9ao da sua conformidade com as especifica96es fornecidas pelo Contratante 

● Pargrafo Segundo - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato, s6 se concretizar 
ap6s adotados pela Contratante, todos os procedimentos do art. 73, inciso II, da Lei n.。  
8 .666/93. 

Par白grafo Terceiro - A Prefeitura rejeitar白, no todo ou em parte, qualquer proposi 白o da 
presta戸o de servi9os em desacordo com as especifica96es do objeto da licita"o e as 
disposi96es deste Contrato. 

CLAUSULA NONA~ SAN96ES CONTRATUAIS 

O descumprimento de qualquer das cl白usulas deste Contrato sujeitar白  白  Contratada, 
garantida a pr白via e ampla defesa em processo administrativo,a s san96es previstas nos arts. 
98 e 99 da Lei Estadual n.o 4.660/86, a saber: 

~ ー  perda da garantia; 

II - multas percentuais de 

a) 0,3% (tr6s d白cimos por cento) ao dia, at o trig白simo dia de atraso, sobre o valor da parte 
do servios prestados do(s) material(is) n白o entregue(s) 

b) 0,7% (sete d白cimo por cento) sobre o valor da parte do servi9os prestado do(s) material(is) 
n白o entregue(s), por dia subsequente ao trigesimo dia. 

Ill - suspens白o do direito de licitar e contratar, seguido a natureza e a gravidade da falta e de 
acordo com as circunst白ncias e o interesse da Administra9ao; 

IV - declara9白o de inidoneidade para licitar e contratar com a Administra9ao Publica 
Municipal. 

Pargrafo Unico ー  As multas aplicadas sero deduzidas do valor total do Contrato ou parcela 
de pagamento relativa ao evento em atraso, independente de notifica9白o ou aviso. 

CLAUSULA D亡CIMA - RESCISAO 

A inexecu9白o, total ou parcial, do Contrato ensejar a sua rescis自o, com as consequ白ncias 
contratuais e as previstas na Lei Federal n.o 8.666/93, na Lei Estadual n.o 4.660/86 e no 
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§1。. 0 Contratante poder rescindir administrativamente o Contrato nas hip6teses previstas 
nos incisos I a XII, XVII e XVIII do Art. 78, da Lei n. 8.666/93. 

§2。. Nas hip6teses de rescis白o com Base nos incisos I a XI e XVIII do Art. 78 da Lei n. 
8.666/93, n白o caber ao Contratado direito a qualquer indeniza9自o. 

§ 3。. Ap6s o 10。  (d6cimo) dia de atraso da presta9ao de servi9o do objeto contratado, o 
Contratante poder自  promover a rescis白o contratual independentemente de interpela"o 
judicial, respondendo o Contratado pelas perdas e danos decorrentes da rescis白o. 

CLAUSULA D直CIMA PRIMEIRA ・  COBRAN9A JUDICIAL 

As import白ncias devidas pela Contratada sero cobradas atravs de processo de execu"o, 
constituindo este Contrato titulo executivo extrajudicial, ressalvada a cobran9a direta, 
mediante reten頭o ou compensa9ao de cr白ditos, sempre que possivel. 

● CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA VINCULAいO AO EDITAL E A ATA DE REGISTRO 
DE PRECOS 

0 Contratado se obriga a proceder a presta9白o de servi9os, objeto deste Contrato, na 
conformidade do constante na Concorrencia e na Ata de Registro de Pre9os que deram 
origem ao presente Contrato e que, com seu anexo, integra este termo, independentemente 
da transcri"o, para todos os fins e efeitos legais 

CLAUSULA D亡CIMA TERCEIRA~ DISPOSICOES GERAIS 

O Contratante n白o responder白  por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com 
terceiros, ainda que vinculados 白  execu9白o do presente Contrato. 

Pargrafo Primeiro - O presente Contrato n白o poder ser objeto de subcontrata9白o, cess白o 
ou transfer6ncia, no todo ou em parte. 

Pargrafo Segundo - Na interpreta,o das disposi加es deste Contrato, os casos omissos 
o resolvidos com Base na Lei n・。  8.666/93, recorrendo-se aos princpios da teoria geral 
contratos e as disposi6es do Direito Privado, desde que compatveis com os preceitos 

de flireitn Pi'ihl上ri 

Pargrafo Terceiro - O Contratado responder自  por todos os danos e preju izos decorrentes de 
atrasos na execu9ao da presta9白o de servio do objeto contratado, salvo na ocorrncia de 
caso fortuito ou fora maior, sem que haja culpa ou dolo do contratado, apurados na forma da 
legisla戸o vigente, quando comunicado ao Contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas) 
da ocorr6ncia, ou ordem expressa do Contratante. 

CLUSULA D亡CIMA QUARTA ・  FORO 

撫需器器品臨認器器器 d器誤器鷲認農un誌器砦 por 

器霊背需農認需驚認器篇器晋器』鴛 uatro) vias iguais para todos 

Leandro Arajo Mascarenhas 
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Vuri Rocha Meira Magalh白es 
Secretrio Municipal de Educa弾o 
Contratante 

Testemunhas 

● 
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Pra9a da Bandeira. 02 CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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曲CRNCEM PP E E NOIME蒸  RAZAO SOCIAL: M.PINFIEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 
INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 

CNPJ: 06.096.502/0001・44 

1 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE POCOES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N. 011/2020 

DECLARA9AO 

A empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA, CNPJ N。  
06.096.502/0001-44, sediada na Travessa Bahia, S/N, (Rua Democrata), Lote 
24 Quadra 41, Jardim Petrolar, Alagoinhas, BA - CEP: 48031-080, por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital 
de Preg白o N。  01 1/2020, DECLARA, sob as penas da lei, possuir equipe de 
profissionais qualificados para execu9白o dos servi9os, bem como dispor dos 
equipamentos, ferramental b白sico e instrumental t6cnico, EPIs (Equipamentos 
de Protecao Individual) necess白rios, compativeis e adeauados para a 

~ 	reaiizacao aos servicos. em oDservancla as normas tecnicas ae enaennaria e 
seguran9a ao trapaino, ae acorao com a iegisia9ao vigente 

Alagoinhas/BA, 27 de fevereiro de 2020 

 

jノ  
Pj rT・UCOES E SERVIOS LTDA 
?J: 06.096.502/0001-44 

ALLISSO MATEUS SANTOS PINHEIRO 
SIClO ADMINISTRADOR 

CPF:01 1.966.375-98 
RG: 972759999 SSP/BA 
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saz各o sociat SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBPA 
E SERVIOS EM OBRAS EIRELLJ 

;23.305:736/cん01-3') 

0 

SUMMER 
SOLU96ES EMPRESARIAIS 

CREDENCIAMENTO 

EMPRESA: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 

SERVICOS EM OBRAS EIRELI 

CNN n 23.505.796/0001"30 

PREG O PRESENCIAL N'011/2020 

W OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE 
SERVICOS ADMINTSTRATIVOS, SERVICOS DE CONDUCAO 

D E VEiCULOS, SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULUS 
PESADOS, SERVIcOS DE MANUTEN叫O E CONSERVAcAO 
DE PATRIM6NIO, SERVIcOS DE ASSENTAMENTO ' ME 

PAVIMENTACAO, SERVICOS DE ZELADORIA E SERVICOS 
T CNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVAAO DE 
PATRIM 6NIO , TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA 
INSTRUCAO NORMATIVA 02/2018 TCMIBA, PARA ATENDER 
AS SECRETARIAS DE INTFRAESTRUTUR.A E DE EDUCAJAO, 

a DO MUNICiPIO DE POCOES - BA, PARA ATENDER A 
ー 

	

	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DO 
MUNTCiPIO DE POCOES 一  BA. 

DATA ABERTURA: 27/02/2020 A s 09:3011 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES一BAHIA. 

e 

, 
O(77)3422-9443 /77 8126-993四  
@surnmersoucoescgigrna!Lcom 

⑨
AVEMDA 2UPACY MACALHESEDIFCIO CE MLJIJIPIACE C SU意340, BLOCO A 3340tA 1104 E 14105 
eAIPPO FELICAVITORIA DA CONQUISTA - 8AH臓にER 45055-902 

ぜ  ' 



SUMMER 
SOLU96ES EMPRESARIAIS 

CRED ENCIAMENTO 

S 

の  ン × 墜  
(J (77) 3422-9443 ノ  (77) 98874-6162o 

@surnmersoIucoes@gmaiI.con 

⑨ AVENIE DIP IC製
UPACY MACALF-IE
E MULTIPLACE C S謀』誤BLOCO A 3340

04 E 14105 BAIRRO FE日CIAVII6RIA DA CONQじ STA - BAトhA. CEP; 4a05s-'302 

い 

	 ' 
Raz巨o social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 

E SERVIOS EM OBRAS EIPELLI 

CNP3: 23.505796/0001-30 

⑨ 



ATO DE ALTERAcAO N。
3 DA SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM 

CNPJ a‘・  21505.796/0001-30 

WILLIAMSOLTEIRO器HEIRO 1)08 SPRESAR 10. CPF蔑lOS, nacionalidad)21.742035-45. CA読RASILEIRA, nascido cit 18IRA NACIONAL DE FIABILIT鍬器  
04104592238, Org白o expedidor DETRAN - BA, rsidcnte e domiciliado(a) no(a) RUA RIO DE 
CONTAS. 350, BLOCO GARDE;APT 201, CANDEJAS, VTTORIA DA CONQUISTA, BA, CEP 
45029094, BRASIL. 

Titular da empresa de nome SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS 
EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da bahia, sob NIRE n。  29600382171, com sede 
Avenida Juracy Magalh百es, 3340 B loco A, 3340, Edif C e Multiplace C Sul Sala [104, Felfcia Vit6ria da 
Conquista, BA, CEP 45055902, devidamenre inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/ME sob o 
[F Li.DU).ttJo/UUUI-JU. delibera e ajusta a presente alteraCao, nos termos da Lein C l04061\'W)02 
megiante as condi9oes estabelecidas nas clausulas seguintes: 

DO TITULAR 

. CLAUSULA r」くlWt Iti MA・  I ransleie-sじ・」に’‘し aしどザ世巴竺とー、ー“で‘；」ノ…ーI二二云示A「‘ハ1 mirrOハ  
ー  る正説、〒瓦反‘ふjudo neste -ato, nacion呼屯主旦野熟,聾凸豊讐恕讐  黒06/199 1,A-nl'f101 c-聖モJと誉景  

1r \APRi- sAUI(), ( 'I-'ト n、J Uうつ ・ソu-i・LOつーリO・ 、ザ担警〉fとどヒ崇ズ二‘二＃＝二＝‘こRふ三二三7I〒ふ元  
SSP - ES. residente e domiciliado(a) no(a) RUA HORMINDO BARROS, 350, CANDEIAS, VITORIA 
DA CONQUISTA, BA. CE? 45029094, BRASIL. 

Par'grafo U nico. O novo titular declara que nao participa de nenhuma empresa dessa modalidade. 

DA ADMINISTRAC入O 

CI.kIlSIlI.A SEGUNDA. A administrac貢o da empresa cabera a THALISSON DA SILVA FELIX 
' 	1・ 」  一 	，、1、 A い1「  U「1, A 	一n‘ 」、 ； ,1‘、 	ー” 	1フノfit) I flr.I 	gn「 ‘li-'T IR‘ 】 	ト、A I.' ト』SE' '-'IL I 	し,r上 	nー  nacionalidade BRASILbIRA, nasciuo em i ,iuoiini ・  J、ノレ」」」ユ 'vt-I・  」一 lVt! Itt_.)flIX4 s.,', し」1 

tvcc onl つ6く 1W‘ー、 ARTPIRA DF IDENTIDADE n。  4213りSI.o rgao expeutcor SSF ーじ、， resicente e 
domicILiado(a) no(a) KU八  flkノ1S-1Vil-L' L)-J 	・ -I-) j・ 、ー～'L' I Sーソ・  Y'‘、一“‘ ー‘“ 、J一一、く、一’ー ‘ユー’ 
R A CEP 45O29094 BRASIL corn os oodcres e atribui'6es de administrador, autorizado o uso ao nome 」I 
emoresarial. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social, bem como onerar ou alienar 、臥  
bens im6veis da sociedade, sem autonza9ao 00 iii ULAK. 	 、 I 

DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO 

● CLAUSULA TERCEIRA. O administrador declara, sob as penas da lei, que n且o est impedido de 
exercer a administra9石o da sociedade, por lei especial ou em virtude de condena早ao criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou 
por crime falinientar, de prevaricado, peita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as rela96es 
de consumo, f p"blica ou propriedade 

DA RATIFICACAO E FORO 

叙、  

声フ a ／  べ A tPginaA 	/i 
Req:8 l 900om 3ユ2360 Req: RI 900oflj 322360 

e 
JUCEB 

緩烏窓器器畿芸票驚6 em 04/12/2019 	 I 
Nome da empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI NIRE 29600382171 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucebbagovbr/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  

Esta opia foi autenticada d;帯  :i L.3 epor Tiana Regila M O de Arajo - Secretria-Geralじコ。→にコご 	 命 

⑨ 



CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL 

A empresa tern o seguinte objeto 

也  
JU'EB 

少  

0 

Cerfico o Registro sob o n' 97928125 cm 04/12/2019 	 r 

Nome da empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 三  SER VICOS EM OBRAS EIRELI NIRE 29600382171 
Este documento pode ser vedficado em htto::kegin.juceb,ba.gc&br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO,aspx 

Esta cpia foi auterthcaua dig,'.eHer.te e .r;s;nea tnt)5,ipor Tiana Reg lia M G de Arajo - Sec, etria-O-ea! 	にり。 γ二 	 I‘八  

A 
、  念2 、  

入  
、J 

Pagina 2 Req: 81900001322360 

ダ又  ／ 

ATO DE ALTERAcAO N。 3 DA SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM 

CNPJ n。 23.505.796/0001-30 

器SULtrato器認器語覆謡鷲器姦鎧 primento dos direitos e obriga"es resultantes-BA. 

器fac eian t農驚raes ailies e謂盗器農霊急。 ato constitutivo, nos termos da Lei n。  10.40612002 

鷺鷺議鷺難BRASILEIRA, nascido em 17/06/199 1, SOLTEIRO,ERA DE IDENTIDADE n 421 3981, Orgo expedidorMINDO BARROS. 350, CANDEIAS, VITORIA DA 

譲麟麟護熱  

seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA RAZAO SOCIAL 

A empresa que gira sob o nome empresarial SiJ14MER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS 

EM OBRAS EIRELI 

CLAUSULA SEGUNDA - DO ENDERECO DA SEDE 

A emoresa exerce suas atividades no seguinte endereぐo situado a AVENIDA JURACY MACALl-JABS・  
3340 」  BLOCO A. 3340, EDIF C E MULTIPLACE C SUL SALA 1104, FELICIA, VITORIA DA 
CONOU1STA. BA, CEP 45.055-902 e tem uma filial, com sede na RUA JOSE MAIA COMES, 258, 
SALA 05, CXPST 061, JATIUCA, MACETO - ALAGOAS, CEP 57.036-240. 

● CL USULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social dcorrente nacional醤atriz de R$ 700.Pas. O capital so器oa篇centos mde R$読ais). totalmente in.000,00 (seiscento讐意ado, em moedaeMa mii reais), 

totaimente integralizado, em moeda corrente nacional do Pais 

柵  



ATO DE ALTERAいO N。 3 DA SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM 
OBRAS EIRELI 

CNPJ 'i。  23.505.796/000I-30 

TRANSPORTE ESCOLAR; ATIViDADES PAISAGST1CAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE 
RUAS E PRACAS: LIMPEZA DE PRもDIOS E EM DOMICILIOS; SELECAO E AGENCIAMENTO 
DE MAO DE OBRA: ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS. E ESTRUTURAS DE USO 
TEMPORARiO. EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS,~ TAIS 
COMO TRATORES, SEM OPERADOR, EXCETO ANDAiMES; LOCA9OES DE CAMTNHOES E 
CACAMBAS, SEM CONDUTOR; LOCAC入O DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; SERVICOS 
COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVICOS DE ORGAN[ZACAO 
DE FEIRAS. CONGRESSOS. EXPOSIC6ES E FESTAS; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 
PARA ATiVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS; SERVICOS DE DESENHO 
T自CNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVICOS DE PREPARACAO 
DE TERRENO PARA CONSTRUいO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE 
ENGENhIARIA CIVIL; OBRAS DE URBANI7ACAO. TAIS COMO RUAS, PRACAS ,' 
CALCADAS: CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS: SERVICOS DE PINTURA D鳳  
EDIFICIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO; PERFURACAO E CONSTRUCAG 
DE POぐOS DE AGUA; 1'RANSPORTh RODO\TIARIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS 
PERIGOS E MUDANぐAS, INTERMUN1CIPAI, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; 

a TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS. EXCETO PRODUTOS PERIGOS E MUDANCAS. 
W MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DF 

FRETAMENTO, INTERMUN ICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE 
RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 
SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM 
MOTORISTA: ATiVIDADES DE APOIO A GEST O DE SAUDE, TAIS COMO ASSESSORIA E 
CONSULTORIA NA A REA DE SA コDE; COLETA DE RESiDUOS NAO-PERIGOSOS: COLETA 
DE RESlDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIAO DE REStDUOS NAO-PERIGOSOS: 
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS; PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E 
AEROPORTOS; CONSTRUいO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA 
ELETRICA; CONSTRUCAO I)E ESTACAO E REDES DE DiSTRIBUICAO DE ENERGIA 
ELETRICA; CONSTRUいO DE ESTACOES E REDES DE TELECOMUNICAc6ES: 
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE A GUA; MONTAGEM DE ESTRUTURAS 
METALICAS; CONSTRUCAO DE INSTALAC6ES ESPORTIVAS E RECREATIVAS: 
IMPERMEABILiZACAO EM OBRAS DE ENGENh]ARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDACAOi 
ADMINISTRAいO DE OBRAS; SERVICO DE LAVAGEM. LUBRIFICACAO E PoLIMENTo DE 
VECULOS AUTOMOTORES; SERVIO DE TAXI; TRANSPORTE RODOVIARIO DE 
MUDANCAS; ESTACIONAMENTO DE VEiCULOS; SERVIOS DE REBOQUE DE VFiCIJI.OS. 

一 ALUGUEL DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRCOLAS SEM OPEANDAIMES; ALUGUEL DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS COMER謡OR ALUGUEL DES E INDUSTRIAIS 
．  §勲乞O讐堅9OR; SERVIOS COMBINADOS PARA APOIO A EDI PIPb団毛XCPTfl 
1 	CONDO竺'4105 I PREDIAIS) FOTOCOPIASI ATIVIDADES DE - Iii〒議石節iAこ筋… p 

鷲翌9三う』焦嬰旦 DE§嬰VIく OS E NEGoCiOS EM GERAL. EXCETO I Mflfl1fl販uQ汽lAl S 
COMO INTERMEDiAcAO NA COMPRA E VENDA DE PATENTES., - - 	 ’…… 

CNAE FISCAL 

7490- 1/ 03.atividades de intermediaくao e agenciamento de servi'os e neg6cios em geral, excet 

iinobilihrios; 
R6601フ/00 - atividades de apoio h gesto de sa"de; 
7719-5/99 一 loca‘云o de outros meios dc transporte n'o especU'icados 且nteriOflfleflte・  sem conuutor; 

P自gina 3 Req: 81900001322360 

入  
Certifico o Registro sob o rv 97928 26e撃りanol9 

難繊7(S蕪鴛;OOES DE MAC DE CERA E SERVICOS EM OBRAS EIPELI NIRE 29600382171em http:!(re;in. juceb.ha oo,;br/AUTETICACAODOCUMENT0SIALITCAasPx 

Chancela 130868501776492 

Esta cpia foi autent;>d ..por Tiana Regila M G de Arauo - 	 、。ー…「”r 	 か  
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JU'EB 



ATO DE ALTERAcAO N。  3 DA SUMMER LOCA COES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM 

CNPJ no 23.503.79610001-30 

g；熊燕鴛灘鰻鰻utor;ara atividades esportivas, culturais e artisticascionados it arquitetura e engenharia; 

' 'u-fl/n, ー ‘prvieos dc rebouue Ue yeにmos; 

、, ti/tiO - estacionamento Ut veicuios; 

器：』器 1器器霊器ニ！認轟’器器農eto produtos perigosos e mudangas, intermunicipal・  

interestadual e internacional; 
；揚器豊器；器【器器急Ho denari's, Pvceto nrodutos巴「，讐誤讐鴛鴛・農ni農器 
霊：：器1 - transporte ruuovI.I'2 - transporte rodovi;rio coletiにde - passageiros, sob regime de fretamento, 

ふi'rmuhiciPaI,intp;ectadual e internacional; 

ill I.VII773 1-蒜ご；i品品『de m雨umnas e equipa mentos agricol竺竺巴讐era四？  
7732-2ノ｛ii - aItiEuei tie inaquiisa''‘り“'lI'"“ーーー、’rー  ーー  
:：でで二二： 	'. 	． 	一二にー」、”ェハ 』“I";r」．‘ rnn"ressos. evnfltiC6PC e testas; 	 、、、  
8230-0101 - servi'os de organlzaao tie tesras,' ungi‘。a”コ,"rー’ーーーー 	’ 
R71 9-9/111~fotoc6pias; 
8211-3/00 - servigos combinados de escrit6rio e apoio administrativo; 

Rflhl-3/00 - atividades paisagisticas; 	 , 
giiq-0/O0 - atividades de limpeza nile especificadas anteriormente; 

8121-4/00 - IRh 1-7/00 - S貿器em pr dioscombinado器U omitia apoio器ilicios, exceto condomnios prediais; 

禦雛と畿盟e agI de器ご器器票帯onraequipamentos comerciais e industriais no especificados 

男I篇濡二篇；：謂器慧 'coberturas e outras estruturas de uso temporAri。・ exceto andaimes・ 

二務』器ー農器慧＝器ご気。 letivo dc passageiros, sob regime de fretament。・ municipal; 

4924-810 0 一 tra・lsporte escolar; 
4292-8/01 - monta2em de estruturas metlicas; 

屍22-7/0 1~const元，五。 de redes de abastecimento de A gua・ coleta de esgoto e construgoes correlaras, 

exceto obras de irriga'Ao; 
4221-9/04 - construc斎o de esta'6es e redes de telecomunlca'oes; 
4221-9/02 - construcilo de esta'6es e redes de distribuigaO de energia eietrica; 

4221-9ル1~constru‘豆o de barragens e represas pura gera"o de energia eieinca; 

42 13-8/00~obras de urbanizaf●o 一 ruas, pra9as e cal'adas; 

4211-1/02 - pintura para sinaliza9五o em pistas rodovi'rias e aeroportos; 

421 1-1101 - constru‘百o de rodovias e ferrovias; 

4120・4/90 - constru9'o de edifcios; 
3821-1/00 - tratamento e disposi9百o de residuos n員o-perigosos; 

3812-2/00 - coleta de residuos perigosos; 
4299-5/01 - constru'Ao de instala'6es csportivas e recreativas; 
4299-5/99 一 outras obras de engenharia civil n五o especificadas anteriormente; 
4923-0/02 - servico de transporte de passageiros - loca''o de autom'veis com motorista; 
4923-0/01 ・ se ri' i9o de t'xi; 
4529・0/05 - servi'os de lavagem, lubrificaf五o e polimento de veiculos automotores; 

4399-1/05~perfurag五o e construg"o de po'os de 自  gua; 
4399-1101 - administracio de obras; 
4391-O/OU~coras tie Tunoa'oes; 	 I' 1 

Req: 81900001322360 

/ 
@1 、  

入  ら 	V 

也  
mEB 

Certillco o Registro soba n' 97928126 em 04/12/2319 
Protocolo 195261470 de 25,11/2019 
Nome da empresa SUMMER LOCACOES DE MAC DE OBRA E SER VICOS EM OBRAS EIRELI MIRE 29600382171 
Este documento pode ser verificado em nitpJiregin.j.ceb.ba一govbr/AUTENTICACAODOCUMENTQS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 130868501776492 	 1、  
ピSね cOotalO sutcfltにaしこ d「認ににHこ 	二 d一Sn己己こ c しこ  一  、  り 	 I,, 、  
por Tiana Regila M G de Araロjo - Seclel自ra・Gefai 



CLAUSULA D'CIMA - DO FORO 

Req ・  81900001322360 

か  b 

ATO DE ALFERAcAO N。  3 DA SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM 

CNPJ i-i。  23.5O5.7961000130 

難麟鷲難鱗
a cI.IvI石 iI石 'eciticados anteriormente 

nhi-4/00 - obras de terraplenagem ・  
3811-4/00 - coleta de residuos mao_pertgoSOS. 

CLAUSULA QUINTA - DA DURAcAO 

A eninresa iniciou suas atividades em 10 dc c票ubro dc 2器』1seu prazo de dur;tnantn nor forca鴛 indetenflina. Eor ou impedimflt0 

garantida a contin哩豊豊鷲漂鴛器器 tatue (.10 1ILL}J .篇i慕a旨誠  - -- -n,nrea ser alterada para atender urna nova situaao 
tempor自rio ou permanente ao uwLJ, ptt.nn.'“ ー‘‘一t一ー  

CLAUSULA SEXTA DO EXERCICK) SOCIAL 

O trmapresen器deo do麗器cIcio socialatrirnoflial e r器encerrado noado econmico農31 de dezembro do ano civil, corn ano fiscal 

CLAUSULA SETIMA - DA ADM LISTRAぐAO 

Ar empresa administatribuies, a represen器pelo titularativa e pas器
LISSON DA SILVA FELIX. a quem caberudicial e extrai udicial da EIRELI, sendo a res認re outrasabilidade 

do titulaT. limitado ao capital integrallzaoO 

CLAUSULA OITAVA - DA DECLARAcAO DO TITULAR 

Declara que o seu titular n五o participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade EIRELI 

CLAUSLJLA NONA~DA DECLARAcAo DE DESEMPEI)IMENTO 

薫鷺鷲鷺難麟鷺議  

(Art. 1.011, & 1。CC/2002) 

彫、  

／ぺ入  

Certifico o Registro sob on2 97' 1 26cm 04/12/2019 	 ー  
Protocolo 195261470 dc 25/11/2019
Nome da empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI NIRE 29600382171 

Este documento pode ser verificado em http://regin.iu叩b.ba.gov,br/AUTENTICACAODOCUMENT0&AUTENTlCAcAaa5Px 

Chancela 130868501776492 

Esta cpia foipor Tiana Reg認ada dig ide Arau鷺- n te e assinada e'r D5/12/2019ecretria-Gera 

也  

ルCEB 

O 



ATO DE ALTERACAO N3 DA SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM 
OBRAS ETRELI 

CNPJ no23.505.796/0001-30 

O foto para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obriga96es resultados do contrato social 己  em 
Vit6ria da Conquista - Bahia 
E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

VIToRIA DA CONQIJJSTA - BA, 20 dc novembro de 2019. 

WILLIAM P誌RO DOS SANTOS 

一察畿紹戸誌●4A?THALISSON  DA SILVA FELIX 

Cer断cc o RegsUo sobe n' ETh282E em 04I、22C二E 

Nome da empresa SUMMER LOCACOES DE MAO D OBRA E SER ViCOS EM OBRAS EIRELI NIRE 29600382171 
Este documento pode ser verificado am nttP://regin.iuceaoa. 00vbr/ALJTENTIcAcA0DOcUMEF.JT0S/AUTENTrcACA0a5pX
Chancela 130868501776492 
Esta c6pia foi autenticada diqtaト e 主 e assina.a eIr C512'?l9 
por Tiana Regila M 6 de AraC.jr.LFl上巨hかGeな  
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REPoB賢需恋潔器日RASIL 
CART6RIO AZE VEDO BASTOS 

PRlM日Ro REGIsmo cML oE NAscMENTo E 6BlTos FUNDADO EM 

1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E BITOS E PRIVA11VO DE CASAMENTOS, INTERDI9

。ES E TUTELAS DA COMARCA DE

joo PESSOA 

Av. EpitEcia Pe留a,認5 Bairro(R3 3244-54器漉tados 5雛00 Jo'o Pessoa PB/ Fai: (63) 3244-5464 

E-maiL cartoriO@aZeVed0baSt05noLuI 

DECLARAcAO 0E SERVIGO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

灘鷲襲 
 

Para intomla96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https:llautdigItai.aZeved0ba5t0sfbbr e informe o C6digo de Consulta desta 

加c/arョC勘  

C6diqo de Consulta desta Declarac'o: 1410262 

A consulta desta Declara9白o estar disponivel em nosso site at 09/1212020 11:35:00 (hora local) 

】『繁農ぐで識盟恕 igita晶欝罷器思響蕊。 10.406)子9照烈，dida Provisoria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015・ Le 
‘詔品器電  - .花-----西E -Estadual no 8.721/2008, Lei Estadual n。 10.132/2013 e Provimento CGJ N'003/2014 

、  1 
⑥
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Prot. no 023344 
Livro no: 0185-F 
Folhas no: 053V 

￥  da Bahia. endereo eietrni6b no ..eairado; aquem confere一  os ..au 
amplos, gerais e ilimitados PODERES para contratar e demitir funcionarios, 
assinar Carteiras de Trabalho~ CTPS. guia de Rescisao e Segur 
Desemprego; assinar e requerer livros cont白beis, balan9os, faturamento e 
balancetes, contratos e altera96es contratuais, abrir filiais; assinar solicita9白o. 
de Certificado Digital, inclusive junto a Caixa Econ6mica Federal; podendo 
comprar. prometer comprar, vender, prometer vender, ceder, prometer ceder, 
doar, alugar bens semoventes, m6veis . e im6veis, podendo para tanto, 
assinar as escrituras que se fizerem necess自rias, com as cl自usulas e 
condi96es que ajustar; ajustar pre9o, prazos e formas de pagamento, receber, 
passar recibos, dar quitaC6es; transmitir a posse, dominio, direito e acao. bem 

e 

	

	como aaministra・cos, com as clausulas e condi9Oes que ajustar, ajustar 
valores e prazos de validade e vigencia, rescindI-los, prorrog白-los, aceitar ou 
impugnar inquilinos e seus fiadores, receber os alugueis e passar recibos e 
quita96es, contratar empresas administradoras de im6veis e ainda a 
representarar perante as assembl白ias de condominio, sejam estas ordinarias 
ou extraordin白rias, podendo debater a matria da ordem do dia, votar e ser 
votado, eleger sindico, sub sindico e conselho, aceitar ou impugnar contas ou 
aumentos, assinar livros de presen9a e ata, promover obras necess白rias nos 
im6veis sob sua administra9ao; podendo representar, assinar. anresentar e 
requerer oocumentos perante uartrio de Titulos e Documentos e Cart6rio de 
Protesto, Sociedade de Economia Mista, Receita Federal, Delegacia do 
Imposto de Renda para fazer declara96es e receber restituic6es; ministrio 
em geral, institui96es, funda加es, inclusive o Instituto de Pesquisa Econ6mica 
Aplicada ・  IPEA, Sindicatos, Agencia Nacional de Telecomunica96es ー  
ANATEL, Instituto Nacional de Seguridade Social ー  INSS, JUCEB Junta 
Comercial do Estado da Bahia e demais Juntas Cnmerr.ins r4e tndnc os 

● Estados da Federa9白o Brasileira, Departamento de Transito 了  DETRAN, 
Departamento Nacional de Tr白nsito - DENATRAN. CONTRAN, Departamento 
Nacional de Estrada de Rodagem - DNER, Companhias de Seciuros. 
Inspetoria de Transito, Delegacia de Roubos e Furtos, Secretaria de 
Seguran9a Publica - SSP, nas institui96es banc白rias e estabelecimentos de 
credito em geral, inclusive Banco Central do Brasil. BANCO nfl RPASII S/h 
bF\NUU tRAUヒSUO SI/k, BANCO ITAU. RANCfl flfl MflPflCQTC nfl 
Bn熟烈』禦9%B弘ト B A N c -』禦9%B弘ト B A N c oH § 旦99 ,,.x_xA茎c5" Ufl.flLJL_JI L.R LIBANCO REAL, BANCO HSBC, CAIXA ECOP.JMICft rrnrt亡’I 
,竺9q§かNT今NDFR, Cooperativas SICOOB。元扉DCOOF6u 崩南『t_.ou auaisriuer. 
outras institui6es financeiras, mesmo aqui n白o mencionadas. sendod;;a 
pra9a ou de outro Estado da Federa"o Brasileira ou Bancos Interri;ninn;ic 
com a finalidade de abrir, movimentar e encerrar contas correntes 
poupan9a ・  emitir, endossar, descontar e assinar cheques1 letras de cambio e 
notas promissorias, bem como retirar cheque devolvido; assinar or000sta de 
emrssao d e garantia banc白ria; assinar contratos de cmbio e seus' resDectivo; 
aciltivos e averba96es; fazer dep6sitos, retiradas, transferncia TFfl r nnr 

そ／ 
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.' apiica「&s7 sdTii6tratos de contas, cart6es magnticos de credito, de 
d6bitos e tal6es de cheques; reconhecer, verificar e ou contestar saldos; 
solicitar, cancelar, trocar, bloquear, desbloquear, cadastrar e recadastrar 
senhas e cart6es, solicitar senhas para acesso 白  Internet; assinar contratos, 
formulrios e fichas, solicitar emprstimos e financiamentos, pagar e/ou 
receber importancias, seja a que titulo for, inclusive VENCIMENTOS, 
PROVENTOS, PENSOES, PECoLIOS, BENEFICIO, FGTS, PASEP, 
SEGUROS; assinar contratos de financiamento, de limite de credito e capital 
de giro, inclusive renov自-los; realizar transa96es na 自  rea de cambio e 
quaisquer outras; constituir advogados com os poderes das clusulas ad 

judicia e ad-negocia, e os mais necess白rios perante qualquer instncia, 
inclusive destitulーlos; representar em Foro ou Tribunal, em Juizo ou fora dele. 
podendo firmar termos de corhpromisso, dar quita96es, acordar, discordar, 
transigir, recorrer, desistir, propor e variar a96es e recursos, receber cita96es, 
prestar declara96es, informa96es, apresentar provas, assinar termos, 
reauerimento e demais papis, promover despejos, efetuar cobran9as 
amig自veis e judiciais, receber cita9oes, prestar e assinar deciara9oes, juntar e 
retirar documentos, cumprir exiq白ncias processuals; podendo ainda assinar 
balan9os patrimoniats.P oaenao tamoem, representa-ia em mao e quaiquer 
Leilo para reauerer auto e/ou carta de arremataC白o, aquisi 白o e/qu 
arrematamento de befl5 moveis e imoveis no tstaao aa uania. poaenao paja 
tanto, participar da oferta de lances eletr6nicos, formular verbalmente Ian 

ou ofertas nas etapas de lances, desistir verbalmente, negociar a redu"o 
pre9o, desistir expressamente a inten9白o de Interpor recurso administrativod 
final da sess白o, manifestar imediatamente sobre a inten9ao de interpor 
recurso administrativo ao final da sess白o, ou silenciar, assinar a ata de 
sess白o, apresentar, solicitar e assinar quaisquer documentos, acordos, 
prestar todos os esclarecimentos solicitados; podendo firmar termos de 
compromisso, dar quita96es, acordar, discordar, transigir, receber cita"es, 
prestar declara96es, informa96es, apresentar provas, assinar termos, 
requerimento e demais pap白is. Representar a empresa outorgante em 
licita96es promovidas pelos 6 rg白os publicos, em qualquer modalidade e tipo,: 
inclusive na modalidade eletrnico, tendo poderes para participar de todas as 
fases das ticita96es, realizar compra e retirada de editais de qualquer 
modalidade, lances, ofertar lances verbais, negociar precos, fazer inscric6es. 
assinar nanilita9oes, assinar declara96es, assinar planilhas orcament自rias. 
assinar pianiinas ae composi9ao ue custos e planilhas de aualauer natureza. 
assinar cronogramas, apresentar propostas, assinar pap白is e documentos.舞  
urmar convenios, assinar livros de atas, aceitar, impugnar, concordar e臨  
aiscoraar com clausuias e condi9ao, renunciar ao prazo de recurso referente 
Licita9oes, prestar, esclarecimentos, aceitar, impugnar, efetuar e receber .i' 
cau9oes, receber pagamentos,, ordem de pagamentos e cheque em 6 ru白o" ' 
ruoitco e tiancos・  realizar compra e retirada de editais de qua. e 

叫講--ta r,t-1S.. v,.. S2l..F. WSl4St a ..iQr i , w 4S S.,ta O,, S, 6d.. tdio,lt$i01612tS2750fl4-3; D. tOflV2Ofl 
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繁麟舞難 

単 
 modalidade, prestar declara96es, informa96es, esclarecimentos, tomar 

delibera96es, participar de reuni6es, dar, tomar e receber pre9os, fazer visitas 
tcnicas, interpor e subscrever recursos administrativos, impugna96es a 
editais e defesos administrativos, impetrar mandados de seguran9a ou a96es 
em todas as esferas judiciais; conferindo poderes para assinar contratos 
pりblicos e/ou particulares, aditivos de qualquer esp自cie; podendo, ainda, 
assinar contratas de presta9ao de servios e quaisquer contratos para o 
fornecimento de mat6rias e bens de qualquer especie; firmar, alterar, aditar, 
prorrogar e rescindir contratos de qualquer esp白cie, inclusive de sociedade, 
loca9白o, empreitada, com cl自usulas e condi96es que achar convenientes; 
representar perante auaisauer Reoartic6es Privadas ou Publicas. Federais 

	

' 	tstaauais, Municipais, Aularquicas, ireteituras MUflICipaiS, Receita トederal, 
Secretaria da Fazenda, Justias Federal, Eleitoral, Trabalhista e Estadual, 

も 	Cart6rios de Reoistros de Im6veis. Protesto. Titulos e Documentos e 
、A 	i aDeilonatos oe Notas, empresas oe piano oe sauae. nas tmDresas ce AQua 
風  \ 	e zaneamento, tneroia tietrica. I eietonia. JUUL13. UKA. ANVISA. UREA 

1 \ \ INUNP, I I tK, IemM/\ ou quaiquer outroU rqao ou K eparttcao Vubiica para aue 
I ' ) possa o mesmo resolver toao e qualquer assunto de interesse da empresa 

outorgante, inclusive requerer e receber certid6es de qualquer esp白cie 
representar perante o INSS, Ministerio do Trabalho, sindicatos e associa96es 
profissionais, alfndegas, Delegacias de Policia e de Trnsito, Empresa 
Brasileira de Correios e Tel白grafos - ECT, assinar a correspondencia, receber 
correspondencia registrada, com valor, vales postais, encomendas e objetos 
internacionais; representar perante as Cooperativas, Sindicatos, Associa96es, 
CDL e qualquer outro tipo de associa9白o e cooperativismo, podendo participar:. 
de assembleias, emitir opini6es e pareceres, inclusive com direito a voto; 

	

一 	.一 	podendo nelas tudo requerer, solicitar, apresentar provas, iuntar documentos. 

	

' 	assinar recibos e contratos, representar em juizo ou fora dele. reouerendo e 
acompanrianclo processo/protocolos, participar de audincias, concordar. 
aiscorciar, tirmar compromissos, fazer declaraC6es, pagar taxas e 
emolumentos, promover atualizaro de dados cadastrais; obter acesso de 
informa96es fiscais, requerer e solicitar documentos, servi9os, certid6es. 
extratos, baixa de inscri96es e outros; vender cotas de participa9白o de firmas 「  
comerciais, assinar altera96es de contrato sociais, para retirada e admissao 
de s6cios e aumento de capital social de empresas; receber devoluc6es e 
restitui9?es de Imposto de Renda. Enfim, praticar todo e qualauer atop ara o, 
cabal e fiel cumprimento deste mandato, podendo substabelecer, o que ser 
dad鷲or firm乞らvalioso como se a prpria praticasse, A oresente urn品扉蒜  
e vlida oar orazo indeterminado. O outorgante declara-se satisfeito en品  
os poderes contidos neste instrumento, deselando nada mais nhitnrnar 

AoUToBG ---------------l------------------------v--.-
A OUTORGANTE se responsabiliza civil e penalmente Dela veranicthda ttc. 
informa96es aqui prestadas e pela documenta9ao apresentada. Reali話n 
consulta CNIB, que consta as seguintes informa96es: Nome: SUMMER 

ぺ励入  、  、、、 足  
× （』／ ’ 	ー  、A' 4 

、  



Vit6ria da Conquista (BA), 09 de dezembro de 2019 

Em Testemunho  ' 	da Verdade 

心  

L ANSA 
BSTlTUTAD‘ ・ BE 

瓜  

SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SER ・；  EM OBR~S EIREU 
Representante 

Selo de Autentjidade 

Ato Notarial ou de Registro 
ll濫CO 鴛さo- 

ぐりト I.jUS.I・raul引・m川aIe 
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EAHIJ 

a必・毎1拓lE呼9Ct'4t.cd 

Prot. no 023344 
Livro no: 0185-F 
Folhas no: 055 
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響讐鷲鷲鷺讐  

“鷲じ灘鷲niS C AJMTh-IS442i:Si4dI ご嚇  

'LOCACOES DE MAOづE1 OBRAど§顧V1COS 	EM OBRAS EIRELI.CPF: 
23505796000130 - Data: 0911212019 - Hora: 14:54:28 ・  Hash: 
b7c4.6a08.50a7.31 97.08d4.9931 .243d.3bad.30c4.b5fb - Negativa A nome 
e dados do outorgado, bem como os elementos do presente 
instrumento, foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por 
eles se responsabilizam, civil e criminalmente, devendo a prova da; 
propriedade do bem destas declara96es ser exigida diretamente pelos 
orgaos e pessoas a quem este interessar. Nesses termos, reserva・se a 
tabeli白  no direito de n言o corrigir erros dai advindos. Assim justo(a)(s) e 
contratado(a)(s) me pediram e lhes lavrei a presente PROCURA O, a qual 
digitada e lida a s partes contratantes por mim, JOHN FRANCLIN SANTOS DE 
JESUS e em tudo por elas achado conforme, assinam o presente instrumento, 
sendo-lhe disoensadas as testemunhas instrument自rias na forma da Lei. Eu 
で  	LILIAN b AN I L)b LIMA ー  bUbb III UI A LiA I #WヒLIA, suoscrevo e 

assino em p"blico e raso. Recolhido DAJE emissor 9999 serie 024 sob 
n自mero 842479 no valor de R$ 81,46 sendo (R$ 39,35) de Emolumentos, (R$ 
27,94) de Taxa de Fiscaliza9台o do TJBA, (R$ 10,75) de Fecom e (R$ 1,05) de 
Defensoria P"blica, (R$1 .56) de Fundo de Modernizac白o e (R$ 0.81) de 
FMMPBA.'t 
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REPuBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CART6RIO AZE VEDO BASTOS 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS・  INTERDIc6ES E TUTELAS DA COMARCA DE
JO O PESSOA 

Av. Epitcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo'o Pessoa PB 
Tel: (83)3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http :liwww. azeved obastos not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  
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DECLARAいO DE SERVICO DE AUTENTiCA9AO DIGITAL 

O Bel, V白lber Azev'do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 6 bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui 巨o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo言o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexc identificado ndividualmente em cada C6digo de Autentica戸o Digital' ou na 
referida sequ●ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes3 

a DECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguran9a jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos seivi9os de Notas e Registros do 
.Estado da Paraiba, a Correoedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N. 00312014, determinando a inser'o de um cdigo em todos os 

atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9ao Extrajudicial cont'm um c6digo ロ  nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autentica9言o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atrav's do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endereo http://corregedoria.tjpb.jus.brfselo-digtal/ 

A autentica9ao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE 
OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na c6pia 
autenticada, sendo da empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI a responsabilidade, ロ  nica e 
exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 10/12/2019 08:38:08 (hora local) atrav's do sistema de autentica9自o digital do Cart6rio Azev巨do Bastos, de 
acordo com o Art. 1.,. 100 e seus§§ 10 e 2. da MP 220012001,como tamb'm, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azev白do Bastos, poder ser solicitado diretamente a empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM 
OBRAS EIRELI ou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/Iautdigital.azevedobastos.not.br  e informe o C6digo de Consulta desta 
Declara9o 

C6digo de Consulta desta DeclaraCao: 1411047 

A consulta desta Declara9'o estar disponivel em nosso site at 10/12/2020 08:29:15 (hora local) 

1C6digo de Autentica9o Digital: 105101012190827500624-1 a 105101012190827500624-5 
2Legisla96es Vigentes: Lei Federal n。  8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provis6ria n。  2200/2001. Lei Federal n。  13.105/2015. Lei 
Estadual no8.721/2008, Lei Estadual no10.132/2013 e Provimento CGJ N。 003/2014 

O referido 白  verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL 

1d734fd94f057f2d69fe6bc05b53c5754c998301 73de85c2f5c47d1 91315fb2e5af1 a9c6dae0ba2f7d2eao62b6bf0377dsa396ebac5aaclalodfff
1 b86cO28ca 1 2ba8b47e474eabffd43425544 

https;//autdigital.azevecjobastos not br/home/comprovante 'ioslolol 21 助8275OO624 



目糾柳  

汰  

、  

タ 、  

麟難鷺議 

一一一一とr"de“鷺鷲：  bpo Manna C: Jmnj,to-I\':o'T?1dotP UI. 	勲 
こ二 Ta. ーー’一’"""“ー”：甘”‘鵬“""""’ー尋I 



~~“~―  

ー‘‘器帯2 二」．. 

https://autd  igital. azevodobastos. not hr1ho me/co ni prova n/a' 35 1 37t8二  90851160763 

、  

電  

x 

 

26/08)2019 	 h廿psJJautd回tョ  azevedoba馴os nm brIhomdcomprovameIl師1 02608 1即85116（〕763 

REPロ日LICA FEロE RAT IVA ロO BRASIL 
ESTADO DA PARAlBA 

CART6RIO flEVeDO BASTOS 

PRIMEIRo RE引sTRo cNIL oE NAscIMENTo E - 。
ITos E PRNA FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 081105 E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIc6ES E TUTELAS DA COMARCA DE JOO PESSOA 

Av Epitcio Pessoa, 1tel (S援昌黒謡農慧胃豊器ざ o Pessoa PD 
皿Fガw琳屋azevedobastos not br 

Email oartorio@azevedobastos not br 

DECLARAいO DE SERVi9O DE AUTENTICAいO DIGITAL 

o 日ei. Vlber Azev'do de Miranda Cavalcanti, Ofic副 do PrimemRegistrocr ゴe Nascimentos e Omos e Privatso血Casam 吐o引  nterdi96es e Tutelascロm atribuiao血autenticar e 

mmnhecer firmas ca Comarca山Jo昌o Pessoa Ca叫刊 do Esいロつ da Paraiba. em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os oevidos fins de direito que, o documento em anexo dentlficado :ncivduaIrr,ence em caos Cdigo de Autentica9加  D心deVeu na referida sequencta 何autenticados叫  

acordo com as Legtsla"es e normas vtgentesコ 

匡CLARO ainda oue, parョ qarantir transparncia e seguranca iuridica de nodos os atos oriundos ロos respectsロis servios ロesロlas e t<egisttos Ut,亡siduりど‘「三mu'q豊Hヒ皆竺。  
二二；二7“二二こ；二iに二可に品。門十nnnPR 51. Ofliらnih determinando a inserc』o de um cbdico em todos os atos notoriais e registrais, assim, cade Selo Digital de Facaliza卿 
＆品iuoic可  cSntm命c6digoj nico (por exemplo Sele O寧ai: t.BCf2345-XIX2) e dessa forma caca autentica9きo p「ロ叫ssada pela ロssa Serventia pim ser confirmada e venticada 
tantas vezes cuanto for neceるsano at白vs do site do Tnbunal de Jut叫a ゴo 三馴ato da Paraipa, endere9o http./Icorr四“つna りpb.jus br/selo-d口比al/ 

A autentica9o digital dc documento faz prova de que, na data e nora em Que ela foi realizada, a empresa SUMMER LOCACOES DE桝00恕磐士蛇嬰と」叩哲讐餌磐慧讐 LI 

蝋蓄蕊語髭簡票蕊露語cteristicas que foram reproduzidas na cpia aca e exclusnaa, peia iccneidace do cocumento a農toada, sendo da empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA Eentado a este Cattrio. 
● Esta DECLARAAO foi emitida em 26/08/22C daMP 2200/2001. como tambm, o di鴛09:03:38 (hora tocai) atrases do sistemacento eletr nico autenticado contendo o器teriticao digitai do Cartrio Azevdo Baacado Digital do tituiar do Cattrio Azevec昂de acorcoastos, pod響恐1' 10 e seus思  i elicitaco diretamente a 

empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI ou ao Cartbno pelo endere9o ce e-mail autentica@azewcobastos.not br 

Para informa9凸es mais detalhadas teste ato, acesse o site血p5 i/autcj穿a, azevedobastos not Sr e informe o Cddi卯de Consulta desta Ceclara戸o 

Cdigo de Consulta desta Declara"o: 1332229 

A consulta desta Declara ●o estar cisponlvei em nosso site at 26108/2020 09:02:54 (hora local) 

'Cd臨  AUten農o Digital: 105l'Laglalaes Vigentes: Lei Federal n 躍獄曹農器n 10. 40612002 Medioa Provisria n。 2200/200i, Lei Federal n。  13105(2015, Lei Estadual‘日121/2008, Lei Estadual n。  

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057l2c69fe6bc05b233bbb949c39e7bdi 1f2257f8377ddctde7bb3df3cthee7528e1 b66f1 c4BObcbfC3l7dSa39SSbacSaaclal Odfffl bSScS2O2acBae83Y2S8ac6daOfbSS9dl
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DECLARACAO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO s 
EXIG血NCIAS DE HABILITACAO 

PREGAO PRESENCIALN。  011/2020 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA. 

A empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS 

EIRELI, CNPJ: 23.505.796/0001-30, situada na Avenida Juracy Magalhaes, n。 3340, 

sala 1104, bairro Felicia, cep 45.055 -902, cidade de Vit6ria da Conquista - Bahia, por 

● meio do seu procurador legal, VICTOR DUTRA DE FREITAS, brasileiro, portador da 

carteira de habilita恒o n。  04134450426 (onde consta o RG n。1121534619 SSP/BA), 

inscrito no CPF sob o n。 018.210.665-96, DECLARA, sob as penas da lei, Declaramos 

sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no Inciso VII do Art. 4。  

da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento a s exig6ncias de habilita頭o, 

cientes das sanc6es factveis de serem aplicadas a teor do art. 7。  do mesmo diploma. 

Vit6ria da Conquista - Bahia, 27 de fevereiro de 2020. 

tc*(SOsLUES EMMPRESAREIE AE IE S SUMMER 

● 

LSJTh/fl11?T LOCAC"" - 鷲ni;' n-p" 
，二一SVSSLLIJA J.SE姦さ諸'J扇識器競者BRAE 

CNPJ: 23.505.796/000 1-30 
VICTOR DUflA DE FREITAS 

O(77) 3422-9443 /77 8126-9931 IS) 

@summersoJuccespgmaiJ com 

⑨ AVENID143uR cy MACALHAES, N。3340, BLQCOA334O 

器F!CO C E MUIRiO FELICIA,器言醤品麗殻謂憲4105HIA. CEP: 45.055-902 

Raz o social: su農鵠捉簾oM晶骸措OP 

CNP3: 23.505.796/0001-30 



軍SOLUCES EMMPMPMEMSMMAMMPMMEIMMEAMMEIMMES SUMMER 

Vit6ria da Conquista - Bahia, 27 de fevereiro de 2020. 

SUMMER LOCACIES DE MAO DE OBRA E 
SERVICOS EM OBRAS EIRELI 

CNPJ: 23.505.796/0001-30 
VICTOR DUTRA DE FREITAS 

O ｛フフ〕 3422-9443 ノフI S126-9931S 

@ su mmersol ucoes@gmaiLcom 

⑨答NIDAJURACY MACALHES. N;3340. BLOCOFICIO C E MULTIPLACE C SUL SALA 1104 E 141ぎ40, 
BAIRRO FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA. CEP: 45.055-902 

Razo sociak SUMMER LOCACOES DE MAO 
E SERVI9OS EM OBRAS EIPE 

RA 

CNP3: 23.505.796/0001-30 

DECLARAcAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREGAO PRESENCIALN。  0 11/2020 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BMIIA. 

A empresa SUMMER LOCACOES DE MO DE OBRA E SERVIcOS EM OBRAS 

EIRELI, CNPJ: 23.505.796/0001-30, situada na Avenida Juracy Magalhaes, n。  3340, 

sala 1104, bairro Felcia, cep 45.055 -902, cidade de Vit6ria da Conquista - Bahia, por 

meio do seu procurador legal, VICTOR DUTRA DE FREITAS, brasileiro, portador da 

S 	carteira de habilitacao n。  04134450426 (onde consta o RG no1121534619 SSP/BA)・  

inscrito no CPF sob o n。 01&210M65一96, DECLARA, para fins do disposto no Edital 

do Pregao Presencial n。011/2020, sob as san96es administrativas cabveis e sob as 

penas da lei, que esta empresa, na presente data,6 considerada 

( ) MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3'' da Lei Complementar n. 
123, de 14/12/2006; 

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do Artigo 3。  da Lei 
Complementar n. 123, de 14/12/2006 

() MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL ・  MEl, conforme§ 1。  do art. 18-A 
da Lei Complementar n.。  123, de 14/12/2006 

● DECLARA ainda, que a empresa est自  excluda das veda6es constantes do 
paragrato 4'' ao art. o' aa Lei uompiementar supracuaua. 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTACOMERCIALDO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDACI SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informa'6es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e so vigentes na data de sua expedi''o. Cerbficamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sac vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI 

Natureza Juridica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600382171 

CNPJ 

23.505.796/0001-30 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
20/10/2015 

Inicio da atividade 

20/10/2015 

Endereço: 
AVENIDA JURACY MAGALHÃES, 3340 BLOCO A. 3340 EDIF C E MULTIPLACE C SUL SALA 1104, FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA, 
BA-CEP: 45055902 

OBJETO SOCIAL 
TRANSPORTE ESCOLAR; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS E PRAÇAS; LIMPEZA DE PRÉDIOS E 

il
M DomIcluos; SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA; ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS, E ESTRUTURAS DE 

0 TEMPORÁRIO, EXCETOANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, TAIS COMO TRATORES, SEM OPERADOR, 
EXCETOANDAIMES; LOCAÇÕES DE CAMINHÕES E CAÇAMBAS, SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM 
CONDUTOR; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIOADMINISTRATIVO, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, 
CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; AGENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS PARAATIVIDADES ESPORTIVAS, CULTURAIS E 
ARTÍSTICAS; SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS AARQUITETURA E ENGENHARIA; SERVIÇOS DE 
PREPARAÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO. TAIS COMO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; SERVIÇOS DE PINTURA 
DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL 
E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL; 
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO 
DE SAÚDE, TAIS COMO ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE; COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; COLETA 
DE RESÍDUOS PERIGOSOS; TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 
PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA 
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES: CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS: CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; OBRAS DE FUNDAÇÃO; ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; SERVIÇO DE 
LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; SERVIÇO DE TAXI; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

I

JDANÇAS; ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS; SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E 
UIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE ANDAIMES; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS 
PREDIAIS; FOTOCOPIAS; ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO 
IMOBILIÁRIOS, TAIS COMO INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA E VENDA DE PATENTES. 

CAPISSOCIA 	 PORTE . : DE DURACAO  . 
R$ 700,000.00 

SETECENTOS MIL REAIS 	 Empresa de pequeno porte XXXX)0( 

Capital integralizado: 
R$ 700,000.00 

SETECENTOS MIL REAIS 

\\ 

7-) .04 

CONTROLE: 73731742.92314 CPF SOLICITANTE: 013.115.005-70 NIRE: 29600382171 Emitida: 21/0212020- CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERECO http /Iregin.juceb.ba.gov.br/regin.baitelavalidadocs.aspx  
CONTROLE: 73 731.742.923.14 CPF SOLICITANTE: 013.115.005-70 NIRE: 29600382171 Emitida 21/02/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMEN TO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http firegin.juceb.ba.gov.briregin.ba/telavalidadocs.aspx  

204652306 204652308 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARiA DE DESENVOLVIMENTO ECONoMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

ercial e so vigentes na data de sua expedi''o. ercial e são vi entes na data de sua expedigito. 
Certificamos que as intormagoes aciaixo WIlit4111 ‘11.NO uws..•••••,....,.•“...,..........— ..— 	_ _ 

ESA  

Nome Empresarial 	SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI 

Natureza Juridica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600382171 

CNPJ 

23.505.796/0001-30 

Arduivamento do ato 
Constituitivo 
20/10/2015  

Inicio da atividade 

20/10/2015 

Endereço: 
AVENIDA JURACY MAGALHÃES, 3340 BLOCO A, 3340 EDIF CE MULTIPLACE C SUL SALA 1104, FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA, 

BA- CEP 45055902  
TITULAR/AOMINISTRADO1 

Nome/CPF Cond /Administrador Inicio de mandato Termino do mandato 

DHALISSON DA SILVA FELIX 

055.903.265-08 

SOCIO / ADMINISTRADOR XXXXXX XX/)0/./XX>0( 

ULTIMO ARQUIVAMENTO  
STATUS  

1S

(TLMCAO 

REGISTROATIVO Sem Status Data 	 Número 

04/12/2019 	 97928126 

Ato: 	002 - ALTERAÇÃO 

Evento 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
.. 	 FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA  

NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Endereço. 	RUA JOSE MAIAGOMES, 258 SALA 05 	CXPST C61, JATILICA, MACEIÓ, AL - CEP- 57036240 

Ôbsea940 

SALVADOR - BA, 21 de Fevereiro de 2020 SALVADOR - BA, 21 de Fevereiro de 2020 

e 

204652308 204652308 

I 11棚11棚棚棚  1111111111111111111111111111 
CONTROLE: 73731.742.923.14 CPF SOLICITANTE: 013.115.005-70 NIRE: 29600382171 Emitida: 2110212020- CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERECO http://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  
CONTROLE: 73 731.742.923.14 CPF SOLICITANTE: 013,115.005-70 NIRE: 29600382171 Emitida: 21/02/2020 - CERTIDA0 SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://reginjuceb.ba.gov.br/regin.baRelavalidadocs.aspx  
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CREDENCIAMENTO 

Fazenda Irapua N。9989 Anag-Bahia CNPJ: 05・063.687/0001-28 igormacario@yahoo.com.br  TeI:077-998697615 Pgina 8 
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1610112019 16/Cn/2019 （加叫皿Na加‘加Insc叫撒ル‘加si加~バ)adastral Comprovante de inscrigão e de Situação Cadastral 

Comprovante de Inscri"o e de Situa加伽dastral • Comprovante de Inscrição e de Situagão Cadastral 

Contribuinte, Contribuinte, 

Confira os dados de Identificac●o da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergncia, providencie junto 
REB a sua atualiza9白o cadasu訓  
Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto ti 
RFB a sua atualizaçao cadastral. 

A informa9'o sobre o porte que consta neste comprovante' a declarada pelo contribuinte A informação sobre o porte que consta neste comprovante a declarada pelo contribuinte. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

PRINERD OE INSCRICAO 
i 	05.1163.61171110111-211 

NAME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE srruAgAo 
CADASTRAL 

DAnDEMERTURA 
22/05/2002 

L NOME ElIPREILARIAL 
10OR LEONARDO OUVEIRA NAGAR.° 

*MO 00 ESTAIELECONENTO lac DE FANTASIA) 
IR ADNINIII1RACAO E SERVIC06 

PORTE 
NE 

OWED E DESCRICAO DA AT1VENDE ECON5MICA PRINCIPAL 
43.13440 Odes de Wrrapiensesm - 

E DESCRICAO DNS ommorsECOreaticks sEcuRoAstic 
di 	 de 6011110. 	colheita 

¡

WONG 
01.61443 -11enrige 	prisperaflo 	 CUltP•0 • 

Dintillarigin de Ages 311110442 - 	 par carninIsfes 
42.11-141 - Construide de torte • terrovins 
42.13440 Ohre& de 	 EILNE. 	• ••19Nbri - 	urbanização - 	Pads 
42.90440 -Cuba obms de anganhada chill nib especlIkadas anisdomurils 

d• 	 do no 	 anlisrlorment• 43.19440 - Serf*. 	preparagio 	 ado sepeclItcados 
de 	 motorists 4023442 - Serviço ds Ironwork, cis matimplme -. 	adonis corn 

4924441 Transports - 	 escoler 
trelmminlo, 40294141 -Transports rodoidido coistbe de passagoiron sob regime de 	 municipal 

de 	 wiudmigas, inisneunkipin hiemstadual • 40.30442 -Transports rodintfrio 	cry& 100:0110 modulo. perigoses • 
intemeciand 

- 	 aularadvais seem coeditor 77.11449 LocaNio de 
70-10-240 - Forriecillma • We de masses humane; pea teroskos 

de limpets Me 111294149 -Albrkledes 	 elpscRiadas anbrianemile  

cookiO E canon DA NICIIMEZA JURbita 
teideitseen 2134- Easprestio 

LCIGRADOURO 
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DATA DA snuArÃo CADASTRAL 
03/11/2005 

1, corn cc snurin COMM. 

srruw,A0 ESPECIAL DATA DA snuw.Ao ESPECIAL 

Aprovado - Instru9.o Normativa RFB n1.634, de 06 de maio de 2016 

Emitido no dia 1610112019 白  s 11:48:57 (data e hora de Braslia). 

Aprovado pela Instrução Nonnativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emifido no dia 16/01/2019 as 11:46:57 (data e hora de Brasilia). 

Consufta GSA I Ca W SodS Consulta GSA / Capital Social 

A RFB agradeec a sua visita. Para informa6es sobre poltica de privacidade e u&, s ligi&aqui. 
A血岨114皿a"gu皿  
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, gligneamuj. 
Aluulizealagtigina 

L山皿凹皿・  、  

mpJ/www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cn帥evatCnpjreva_So叱itacao. asp http://www.receitalazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnplreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp  
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器詔器轟災署talo em l'ike’属’b .bagovWflJTR(flCACMJOQCU正 lTosJAuTu(rvcAoaspx 
Esta cpia foi autenticada degitahuente e assinada em 18106/2018 

porl伯加Podela Ramo‘ ・ Seaet'no Geral 

Cedric° o Rapist° sob on° 97767812 em 15/062018 
Protocol° 189667117 de 13/06/2018 
Nome da einpmea IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACARIO !PRE 29103027453 
Este document° pode set wand° em htlp://reginjecentegovIdAUTENDCACAODOCULIENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancels 108468558128233 

Esta cdpia foi autenticada digitalrneMe e assinada em 18/06/2018 
por Hello Patina Ramos - Secrete/I° Geral 



~，x.".r叫“α●昨GGT叩匡E~恒SA‘~fiA 

29103027453 
AENTERO OF IDENTIFICACAO OD REUSING OE EMPIRES^ NNE OA 

29103027453 

―~旺●一~・“"“ー’ 

IGOR LE,4A敏 O OUVEIRA MACARIO 
- 
朗~日RA 

ROM 00 BAPRESMVO 080,111/11)100. 4061A010151 

IGOR LEONARDO OLIVEIFIA MACAW)  
NACIODUUSEADE 

EIFINSILETRA 

""0* rUM. Wー~' fl ● se~・sW●“ e ZN) 

xxxxxxxxxxxxx××xxx×××x×x×x×xxx× 
ORE OA FIUAL Oreendier sornalle sn MD talmeree • ENE 

XX1OODOOCXX700(XXXXJOOOOLXXYJTX)0(X  

ESTA CNt 
SOLtEIRO 
ESTACO awl 

SOLTEIRO 

昨．晦“~~”~’ 

xxZxflXWJtXXXx庫買且×，工瓦罵肩胃”工・・““・・・xx・mmxxxFmxx・・罵xx皿襲x’工工x""xxx’竺と型些墾と, 
~’ 

jjoscw* OLIVEIRA MAChalO 
'acAoE ..． 	~ー~ 	 Lw 	Cm~一I 

REGIME OE NETS •••••6 

xxxximmotxxXxOntoocxxxxxxxxl8xxxxX10000amou011xxxxxXXOTTOOMOmouxX/xxxXXXXXxxxxXAU 

Preol 

IJOSEFA OLIVEIRA TAACARIO 

NOS Lois 	 UF 	 Inilaerfp 

"y，舶O 	 I"1~4" "y,"o 	 10e15906447 30/3/1960 	 N115906447 

"A w×，””~ー●ー~~・ー・・・・・ー“'"''' 

罵xx"xxx工x,x罵x胃xx×胃メ””工胃ユ“xmxx罵A寓工xx胃・耳買胃・x・・・・・x工xxユxlx工x・工x胃耳ス・・・肩’xx買xxx’工耳昌’x皿x罵’ユx'x罵肩誠冨”警誉饗亡ユ““と匹  ー  ’ 一 	 一  一  一 	 ，~‘"~ 0O&flsfrEO IdA QA MW"J - LW V.~‘ 	 I 

ENAPACIPAOOPOR moo de emsatleo•• • suorse as area menor) 

louslUCOMOUS0000131XILEXXITEXPATEXIDUU0OUUUOXI70001=00001230001XXX300030000=LVINNEUXXXXEMEXTIOUCEICIOMUCXxxx1/11LLIOE 

001ACITIA00 MA 0.0GRAVOURO - ire. et) 	 ROMERO 

AVEMOAITABWIA(DE ll7W1171 AflYTlflS*) 
α・・・E・‘"m 
- xxaxmxfl*muuWx皿XxXX胆RAS叱  

'，“かり  

AVENIDA ITABUNA 	117011171 A 2297/2298) 

COMPLEUENTO 	 13AIRROCISTINTO 

• ITEENT=FEEEETIFTOCOCIUOUUIXE BRASIL 
sago° 

  

ト・ 	 2903 思島  
j45O3WU _j 

2903 
ICEP 	 miss ceenTATe 

oTAA TAT *Ass 

45030050 

  

  

Is UF 

"m“~‘ 
E具迅O MACAR旦’叫B馴世2にーー一  
'"'‘ユ’'''“ーーーー  

FEMO OE (Tog 

PEDFt0 INACARIO WBRINNO 

-I
- NA8000 EV Pala de esickneTIO 	100/TIOACIE amen 

SETO＝加  

~a且」MO MASI:tit/NO 

 

昭  SSP ISA laA 皿“1叫“ 992.695 05-68 

    

P .a 2 de 2 Paqina 2 de 2- 

~ ，  

一  ●・・・~“~’・~ 

要灘撫範i無．ー  

rankMade Alp Ibuibilca 

filsoesadol• Sin • Peeps Olpfell• 

Ilisat4Nb de OadollellasOM e 
INIPMUseals de Perin Eapresarfol flawed* 

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

VITOFtLA DA CONQUISTA 
BA 

instrumento- e quanta ao 

Mo possuir outro registro de 
Declaro. sob as penes de lei, inclusive clue são veridicas todas 

299 do Código Penal, ago estar impedido de 

as informações 

exercer atividade 

809,00 to LWOW. 

021 

prestadas neste 

empreseria. 

OESCRIE.A0 00 EVENTO 

Agora de Dados 

goposto OD artigo 

pinpreserio e nes* 
°WOO oo MO 

002 

JUIIII9 Commo91 do EMS* de Bahia 

OESORIE.40 00 ATO 

ALTEFtAGA0 (Exceto Nome Empresarial) 

000000086000 

XLIOnnIsraill X 

oseaticAo CO Everrto 

XXONXIOCOONIXXXXXOCXXXXICOLTX00LEILEXTOTTINJUC 

cOmom mono 

XXX XXX X XXXECE 

oFSOCAO DO EVOITO 

XXXXXXXxXXXXIXTEXxxXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX EX 

NOW ENPRESMIPPL 

IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACAFt10 
tooftwourtorne. lit OF} 

FAZENDA IRAPUA 

EJMERO 

9969 

COMPLEMENTO 	 ra00001TRITO 

lOSIUCOUGOt ZONA RURAL 

cep Ns= 

45180000 

tosaNie 

tandeo ur 

BA 

nas 

BRASIL 

MUM ELETROINCOITATTA) 

ANAGE 
soladecao•aceem01899and.carn 

Rフ 

W&O* 00 CLIT“ー喝  

2加m加  
,VAL0111 00 CAPITAL • NS 

250.000.00 
~“Al~民~ 

(CNAE Ficai) 

AlMoade PSI n pS 

4313400 

C00100 OA ATMORE scoriae/ice 

(CNAE Fiscal) 

Atevidade 

4313400 

VMOR DO C eTeL e """' 
DUZENTOS E CSIQUENTA Mt REAIS 
VALOR 00 CAPITAL War alerec) 

DUZENTOS E CINQUENTA fa REAIS 
~”““厘TO DESORI880 000TUFTO 

x耳xx罵x胃工罵皿，x胃x""lxx,x×，”工貰買皿xx耳×xx罵xxx●工工工x皿‘x"’事lxlヌ胃’罵x皿工買x××××“x×1工罵x工工裏×xxx 

x，事言菖胃”買~宜＝事胃胃x茸x罵x皿xx’×罵工翼罵x皿x×× 
XXXXICCKXXXTCOCCptXXXIOCOUUcXxXXXXXXXXXX1XlxKluaCXXXXXEXNXIU0ccxXXXXXXXIUIXXXXxKXXXXXXXXXXFXX 
301.10011001X0000300000CXXIC0030000EXXXTUOLION 

A~~“"“●・  

7711000 
’如m 
8129000 
"”，買x 
x- 
~菖” 
"”ロ‘ 
- 
罵工昌~ 
~“ 

DATA 0 SOD DAS AT OA S 

Asivretadas Sectinclibrias 

7711000 
7830200 
6129000 
XICXXXXX 
X1000TXT 
=LEW 
00000(1( 
MVO= 
XXXXXXX 
JEICEEMOt 

OATA OE taco ors AMINE:ES 

2~ 22/52002 

~m‘矩明馴●叫“wo~ 

050636871300128 

00.160010 DE VISCRCAO NO CEP! 

09363687000128  

f•••••••••19,11rE "Lit 
	 "la IIP 

	

I - 	 Lw 

au磁  na 

	

NIRE anlorior 	 UF 

	

%XXX 	I 	XXXX 

‘加“コ”丁  
1 

USO IMULPIT 叫  

~1" 
"‘~ 
~皿王~~’ 

PAITALISO 
OffERCO 
PUILIOUE-SE E AROUNE-SE 

@ 
叫  

也  
IUCEB
gris 
JUCEB 

E"“~こ8l~’6~ EletrOnico: 81800000833890 
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Nome da enpesa IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACARIO NUt 29103027453 
E血doasnerdo piゆ●“●柳ado em NゆJkegM.jiceo.bagovbaAUrENflCACA000cuIieffOsJAtcrENTIcAcAoaspx 

昌「認襟課】認潔器：器諸sinada em 18(06/2018 ／又ノ 	 ー，くブ  

Certifico o Registro sob o n° 97767812 em 15/06/2018 
Protocolo 189667117 de 13/062018 
Nome da empresa IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACARIO NIRE 29103027453 
Este documents) pode ser vetted° em talp://reginjuceb.ba.gotbrIAUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chanceb 10E14885581213233 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2018 
por Hag° Portela Ramos - Secnatino Geral 
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TERMO DE AUTENTICAいO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACAW) 

PROTOCOLO 189667111- 13878/2018 

ATO 002 - ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - Al:MACAO DE DADOS (EXCETO NO BAPRESARIAL) 

MATRIZ MATRIX 

NIRE 29103027453 
CNPJ 05.0616S7/000l-28 
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/06/2018 

NIRE 29103027453 
CNN 05.063.687/0001-28 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 15/06/2018 

多気ム電一Ma' W-Zut 

HELIO PORTEIA RAMOS 
Seaetrio Geral 

Hew PORTELA RAMOS 
SecreMrio Geral 

'1 冬  

色  

JUCEB
Sib 

JUICES 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o if 97761812 em 15/06/2018 

Monho da empresa IGOR LEONARDO OliVEIRA MACARIO MIRE 29103027453 
E血doan4t - sac efl叱加o em hIIp-J/~~J割）ba.govtx/AtffENTCACAOOQCw日ITOS/AUTEWrICACAつ aspx 

昌「篇課農器：潔器器：がnada em 16/06/2018 	 ノ  

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 9'7767812 em 15/06/2018 
P1010C010 189667117 de 13/0&2018 
Nome da empresa IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACARIO NIRE 29103027453 
Este document° pode ser verlIkado em htlp://regetjucebta.gov.19/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 108468558128233 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2018 
por Hello Portela Ramos - Secreterio Geral 
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	 ~．：一： COIISUtTA加CRDSSTRO 

Consulta B'sica ao Cadastro do ICKS da Bahia 

e 

Identifica''o 
CNPJ: 05.063.68710001-28 
p・・‘o Sodal: IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACARIO 
Nome Fantasia: I R ADMINISTRACAO E SERVICOS 
Natureza Juridica: EMPRESARIO (Individual) 
Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP SUL 
Unidade de Fiscaliza"o: INFAZ SUDOESTE 

Endereo 
Logradouro: FAZENDA IRAPUA 
N mero: 9989 
Bairro/Distrito: ZONA RURAL 
Munidplo: ANAGE 
Telefone: (77) 34352524 
Refernda: CASA 

Situa"o do Dl王: NAO CREDENCIADO 
Situa o da Conta: INEXISTENTE 

Inscri'o Estadual: 149.659.583 ME 

Complemento: 
CEP: 45180-000 
UF: BA 
E-niaii: infsergio@ig.com.br  
Localiza o: ZONA RURAL 

Data do Credenciamento: INEXISTENTE 
Data da Cria"o da Conta: INEXISTENTE 

く＝＝フ  

、  

% 

Data de Induso do ContrIbuinte: 18/06/2018 
Atividade Econmica Principal: 
4313400 - Obras de terraplenagem 
Atividade Econmica Secund'rla 
161003 - Servio de prepara戸o de terreno, cultivo e colheita 

3600602 - Distribui戸o de' gua por caminh6es 

4211101 - Constru戸o de rodovias e ferrovias 

4213800 - Obras de urbaniza'o - ruas, praas e caladas 

4299599 - Outras obras de engenharia civil nきo especificadas anteriormente 

a 4319300 - Servios de oreparaco do terreno n白o esoecificados anteriormente 

w 4923002 - Serviらo de transporte de passageiros - loca o de autom6veis com motorista 

4924800 - Transporte escolar 

4929901 - Transporte rodovi'rio coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

4930202 - Transporte rodovi'rio de carga, exceto produtos perigosos e mudancas. intermunicioal interpctarl,ial. 
Internacional 

7711000 - Loca''o de autom6veis sem condutor 

7830200 - Fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiros 

8129000 - Atividades de limpeza n言o especificadas anteriormente 
Unidade: UNIDADE PRODUTIVA 
Forma de Atuaco 

ESTABELECIMENTO FIXO 	 l× 
Condi"o: MICROEMPRESA 
Forma de pagamento: C/CORRENTE FISCAL 
Situa'o Cadastral Vigente: INAPTO 
Motivo desta Situa o Cadastral: Art. 27 - Inc. XII - Vistoria indef.rid 

httpsJMwwse畑z.ba.gov.br/s叫〕wtadasbo/cada町oBa/resuw asp 子  1ロ  

Y 



V2019 

Endereo: FAZENDA IRAPtJA 

Re加唾nd叫  
Bairro: ZONA RURAL 

Municpio: ANAGE 

Consulta ao Cadastro 

Complemento: 

N山”●m：ツN 

CEP: 45180000 

UF: BA 

Tipo CRC: 

ilpo CRC: 

UF: 

E-mail: 

Classifica o CRC 

Nome: 

Respons'vel pela organiza o contbil 

Classifica o CRC: 

Nome: 

Endereo 

Endereo: 

Nmero: 	 Bairro: 

~rand" 

Telefone: () 	 Celular: 3 

~, 

mC: 

Municpio: 

CEP: 

Fax: 3 

Noto: Os dados acima s舌o baseados em informa'6es fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirma o 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 16/12/2019 

ロ  ロ ロ  回  

httpsJtwww.sefaz.ba.叩vbriscflptsJcadasljc北加astro8ahestjt. asp 
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REPtJL其A FED ATIVA加BRASIL 
ESTA加DA RA島A 

CART晒AZEVE加BCS 
FUNDA加EM1叫  

PRSEIRO REGiSTRO CIVIL DE NASCIA ENTO E BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS. INTERDI ES E TUTELAS DA COMARCA DE JOO PESSOA 

Ay. Epitcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joo Pessoa PB 
Tel.:(83)3244-541叫 / Fax:(83) 3244・5484 

mやJ一，- 
E-.nS:~“．山”・・血h・・血ha比br 

／二。 ×1で。与散  

DECLARA O DE SERVIO DE AUThNTICA O DIGITAL 

O“一 V~A~山“．山C-~《bPT●・．・】~・・ CM山~rn 電・ea電島・Pti~破,'bC田m・1‘胃． I "‘・ Tutelas com 

Paralba, a Corregedoria Gets de .hmlia editou o Provineato CGJPS N003/2014. detenninando a insero de tan cdigo em todos os atos notodals e reglstrS, 
assim, cada Selo 0191tS de Fuscakzaao Exfludldal co.Wi um cdigo Cmico (por exemplo: Selo D1b1: A8C12345・XIX2) o dessa faina, cada autentica9自o 

叫鷺鴛灘態鴛
'aicaxd鴛騰data e5 que燃ii que ela loadocumento a競a liposa響

EOautenticada, sendo da
a este Cenrio. 欝DOwas名COR鵠ACARIO - ME tinhatIARDO OUVEIRA 

Esta DECIMuAO foi emitida em 09O5/2O19 OS:2t41 (hora local) atravs do sistema de autentica'o digital do Cartdo Azevdo Bastas, de acordo com o NI. 

l器霊‘製にご竃」器αご como ta 設最di濃Ai品elettnlco autenticado contendo o Cedi智o Digital do titular do CaDO CIJVA MACAMO - ME ai 	CateS -器留留B器i 

P-as電”●~■~一“‘一り鮎Jia更伽血」“~皿血e" n e C柳由（加●●~~ 
Cdigo de Consulta desta Declara'o: 1241421 

A consulta desta Declara9o estar dispenSei an nosso site at 0*/05/2020 15:26:25 (ho.. local) 

'C'digo de Autentica o DlS: 75630805191350020106・1 

認離乞念器思』男器嘉言認L謡烏留罷』」1押2加2, Medida Provisria n' 224. 	 加口叩tLei Federal n。  13.105/2015・ Lei Estadual n。  
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α班R加【刃ESm叩DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON MICO 

..MMrA CO&FRCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC° 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA &NM 

CERTIDO SIMPLIFICADA D$GITAL cERTioÃo SIMPUFICADA DIGITAL 

C.~”“一~一~・~~よ・●C~“・―-.．~~“ CartMesas qua as lidannseas Maim carman dos dixansetas ninths Rasta Ana corsinard • sao•bparas am data de sua Impedes*. 

BAPRESA 
Wale Empresarial 	IGOR LEONARDO OUVERA MACARIO 
Nalureza JurklIca: 	EMPRESARIO 

NIRE(sede) 

29103027453 

CNPJ 

05.063.6870001-28 

Arqunra' mealy do alo 
Constibitivo 
22/05/2002 

Inic' io da atividade 

22/05/2002 
Endereço: 
FAZENDA IRAPUA, 9989, ZONA RURAL MACE, BA - CEP: 45180000 

OIMETOSOCIAL 
OBRAS DE TERRAPLF_NAGEM; SERVIÇO 

,aiNSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 
AS E CALÇADAS, TRANSPORTE 

I rcnelSPORTE ESCOUW; SERVIÇO 
FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS 
ATIVIDADE DE UMPEZA DE PRÉDIOS 
CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS 

DE PREPARAÇÃO CE TERRENO, 
SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO 

RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, 
DE TRANSPORTE DE PASSAGERO 

CULTNO E COLHEITA; OBRAS DE ENGENHARIA CML; 
DO TERRENO; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, 

SOB REGIME DE FRETAMENTO MUNICIPAL; 
- Lociao DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA; 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 
POR CAMINHÕES; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 

1-MAIN4OS PARA I tilt-OROS; 
E RUAS; DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL; 

COMM. a Pant 

135 250,000.00 
DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

lAcroeinpresa 

ULTIMO ARQUIVAIIENTO snucio STATUS 
Data 	 %rem 

REGISTRO ATIVO Sem Status 15/06/2018 	 97767812 

Ato: 	002- ALTERAÇÃO 
Evento: 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOW EMPRESARIAL) 

FastfAis 	" 	DA FISERACAO GUFORM:03A 
)00(100( 	 CNPJ: 	)0000(X 

Enucieço: 	/00000( 

MPS 
Nome do EmprestiriolOOR LEONAR)O OLIVERA MACARIO 

Identidade: 	0615906447 	 CPF: 	99269570568 
Estado civil: 	solleiro 	 Refire de bens: não informado  

\ 

195644107 195644107 

III棚棚開目I 1111111111111111 らく  
CONTROLE: 136.265.903832.90 CPF SOLICItANTE: 992.695.705-68 NIRE: 29103027453 Emitida: 26111/2019 - CERTiDO SIMPLIFICADA A 
AUTEtrnCIDADE DESSE DOCUMENTO PODE Sm VE刊FICADO NO ENDERE9O http:lkepn,juceb加gov.bcftegin畑ASavk“×● aspx 

CONTROLE: 136.265.903.832.90 CPF SOLICITANTE: 992.695.705-68 NIRE: 29103027453 Emilkla: 26/11/2019 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA A 
AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://reginjuceb.ba.gov.baregin.ba/telanlidadocs.aspx  

や  



cle＆一  
αm“．叩.“か伽1一“ GOR LEONARDO OLIVEIRA MACARk 

FAZ: IRAPUA, N。 9989 
ANAGE ・  BA 

CNPJ: 05.063.687!0001-28 

iR ACMiNISThAAO E S[RV篤os 
IAZEFEDA I RAPUA9989, At4AGt'$A 

CNPJ Ne 05.063'687ノOOO1=28 

ig o『ma七af'o@yahoo1com.厨  

DECLARA O DE PUNO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITA O 

PREGO PRESENCIAL 01v加加  

S 

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto no inc V do artigo 184 da Lei Estadual ou Lei n2 10.520/02, 
o pleno conhecimento e atendimento き  s exigncias de habilita戸o, dentes das san るes factiveis de serem aplicadas a teor do art. 186 
do mesmo dip4oma 

Anag-Bahia,27 defevereiro de2OZO. 

、  

天  

主  与 ⑨ 、  

4 
Fazenda Irapua N。 9989 Anag-Bahia CNPJ: 05.063.687/0001-28 igormacario@yahoo.cojn.br  Tel:077-998697615 Pgina 2 
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A 	 - Bahia , 27 defevereiro de2020. 

の  

臨◇ふ品総  
Ouvs肌川CARIO-ME 

o5.063:681/000.l-n 
momIET'mo 

，、りR正ON'RDO OLIVEIRA臓孤引じ  
FAZ: IRAPUA, N。 9989 

ANAGE-SA 
CUPJ: O5.OS3M87/QQQ:.23 

、  

IR ADMINISTU餌AO(鎚RvI弾  
FAZENDA I RAPIJA9989k ANAG'4& 

CJNPJ1閥“05‘妬3'687I啄〕魯2昌 
婚pm、麗a『o#yaScom.br 

DECLARAAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICRO 
EMPREEND OR INDIVIDUAL-MB 

管AoPRESEPIDAI. on/2o2o 
	

魁こ、  

Para fins do disposto no Edital由m~一●~”’mU加‘山由to, S(山as penas da lei, quea empresa IGOR I.EONARDO OLIVEIRA 
MACARIO-ME. inscrita no CNPJ ri2  05.063.687/0001-28, cumpre os requisitos legais para a qualifica'o como Microempresa, 
Iestabelecidos pela Lei Complementar rit 123, de 14.112006, em especial quanto ao seu at. 3', estando apta a usufruir o tratamento 
favoreddo estabelec油nessa Lei Complementar e no Decreto rit 6.204, de 05.的‘助'7. 

Declaro, ainda, que a en,xesa est excluida das veda6es constantes do pargra旬4'do art魯ゆda lei Complementar n● 123, de 
14・12.2006, e que se con・“りmete a pron・ov a -血e”・血eis defeitos叫『鵬triるes existentes na documenta戸o exigida 
para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame. 

Fazenda Irapua N。 9989 Ana
g-

Bahia CNPJ: 05.063.687/0001.28 igormacario
@

yahoo.com  .br TeI・077-998697615 Pgina 4 



IR ADMINISTRAAO E SERVIOS 
FAZESDA IRAPUA99*9. ANAGi・KA" 

CNPJ cr 05'063.6*7ノ0oo1ュfl 
裾onatarIo@yaIoo'coni厨  

DEClARAAO DE PROTEaO AO TRABALHO DO MENOR 

PREGO PRESENCIAL 011/2020 

もフ  

Dedaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no indso X)0UIl do art. 7! da Constitui戸o Federal, para os fins 
do disposto no inciso V do art. 98 da lei Estadual no 9'433/05, que n言o empregamos menor de 12 anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre, 

(X ) nem menor de 16 anos, salvo na condi 音o de aprendiz, a partir de 14 atm 

An●“ーBahia, 27血~“加血ma 

販、＆編醸、Rj J  

器鵠綱欝維灘RDO OLIVEIRA MACARIC 
FAZ: IRAPUA, N 998" 
酬A旺弔A 

CNPJ:叫n鈴鵬7/0001.zP 

1% 

Fazenda Irapua N。 9989 Anag -Bahia CNPJ: 05.063.687/0001-28 igormacario@yahoo.corn.br  Tel:077-998697615 P gina 3 
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IR ADMINISTRA O ( SERVI'OS 
FAZENDA UtAPUん99*9fr ANAG'-B& 

Cl●岡  DC OS.O63'G87/OOO1=fl 

i唇omiaca『io@f可●oo.com4bt 

DECLARAAO DE FATOS IMPEDITlVOS 

PREGAO PRESENCIAL 011/2020 . 
Para fins do disposto no Edital do Preg●o Presencial nQOlO/2020, declaro, sob as penas da lei, que a empresa IGOR LEONARDO OLIVEIRA 
MACARIO-ME. inscrita no CNPJ n・05S63.68710001加  declara que no esta declarada inidnea ou馴」斗,e・lSョ,四r qualquer 6昭加  
ou entidade da Administra o Publica federal, Distrital, Estadual ou Munidpal direta ou indiretamente tendo em vista os artigos 87, 
inciso IV, e 97 da Lei 8.666/3 e que n言o se encontra suspensa de licitar. 

Anag ーBahia,27 de fevereiro de 2020. 

〇  

鳶輪:r'M MACAEu繊UVERA W1ACARAN 9969 
酬Arc ・ ri 

cP」併旭写粉 ”’'?' 

、  
4 

Fazenda Irapua N。 9989 Anag-Bahia CNPJ: 05.063・687/0001-28 igormacano@yahoo.com  .br TeF.077-998697615 Pgina S 

申  



iR ADM1NISTRA鉢O E SERVI'OS 
FAZENDA I RAPUA99894 A$AG'4AS 

C-NPJ ir 	ノuoo1'2t 

裾o『ma“『io@yahooGtom厨  

DECLARA O DE SUPERVENINC]A 

PREGO PRESENCIAL 011/2020 

・  

Para fins do disposto no Edital面”~一“mW加，~v' sob as penas da lei, que a empresa町（冷LEONARDO OLIVEIRA 
MACARIO-ME. inscrita no CNPJ ut 0t063,'87/0001-28, declara sob as penalidades cabiveis a inexistncia de fato superveniente 
impeditivo a sua participa o no Prego Presencial SaP N' 011ノ2020. 

Anag ー  Bahia, 27 de fevereiro de 2020. 

＆誌心山血凧eAミ 
如骨‘~柳ou昨mMACAR加-ME 

些些，墾や1・28 	tGOR圧ONARDOO浦日RA !vIALMKIし  
rzurrJa4x.w 	 FAZ: IRAPUA潤  9989 

酬AGE ・ BA 
CN?J・熊U3蛇翼曽】・2p 

Fazenda Irapua N。 9989 Anag-Bahia CNPJ: O5・063.687/0001・2g igonnacario@yahoo.corn.br  TeI:077-998697615 Pgina 7 
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IR ADMINISTRA O E SERViOS 
FAZENDA I RAPUA 9989k ANAG島BA4 

CNP [PC Ot' 3$*1/OOO14S 

igp『『曹、a cario@y目  h o@ に＠『『L廊  

MODELO DE DECLARAcAO QUE NAO POSSUA SERVIDOR P 〕BLICO NO QUADRO DE S"CIO DA EMPRESA 

PREGAO PRESENCIAl. 011/2020 

Dccl田電．馬馴力雲sp．・S血Iei，”山・I瓦ー・I町山血買tsI崩,臨×罵叙h・is,e引・如・isa・桶・i●”isenc皿・inda da esfria judiciria 
ou Legislativa an nos馴・”Iiり山めcio, dirigente, gcrentes e te平買Is細eis 山二・icos eq・鵬 os mcszn(・S eat撒）叩如 ap・rtkipar desta 
licita o, atendendo ao disposto no inciso III do art. 9' da Lei Federal 8・666/93. 

Anag ー  Bahia, 27 de fevereiro de 2020. 
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些or、二‘望IVEiR4 MA CANSO-ME 
器論器1'" IGOR LEONARDO OLIVEIRA rRLMrt'J

fl: tRAPUA N 99S9 

A磐鷲ArIA 7p 
cNPj.い叫J''“ 、、’ f ノ＜二 

も  春 ⑨ 
4 

Fazenda Irapua N。 9989 Anag-Bahia CNPJ: 05.063.687/0001-28 igormacano@yahoo.com.br  Tel:077-998697615 Pgina 9 
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ereio de 2020 Salva 

a 

C叩PBRASIL 
Cooperativa de Trabalho 

DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 
HABILITACAO 

Municpio de Po96es/BA 
Pregao n。  011/2020 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS, estabelecida na 
Avenida Tancredo Neves, n. 2539, CEO Empresarial, Torre Londres, Sala 
705, Caminho das A rvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ 
sob n。  22.33 1 .020/000 1 -88, neste ato representada pelo seu Diretor 
Presidente, Sr. Vincius Santos de Souza, portador do RG n. 15454841-39 
SSP/BA, no uso de suas atribui6es legais, DECLARA, para os devidos fins 
de participa9ao no processo licitat6rio em pauta (Pregao n。 011/2020), 
do Municipio de Po96es/BA, e sob as penas da Lei, que atende 
plenamente aos requis!tos de habilita9ao. 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE"TRABALMO EM SERVIOS 

C世Ji2琴31.020/0001・88 COOPBRASI( Cr-" 

RGn. 15蔦誉燕鴛二麟舞黙襲蹴驚  
k'm I-;、ー “ でtcJコy.cEo 
型聖9? rt4び. Sala 7O. 

saIv痛  II! lflQSalvaaor.M -農Arvores41.820.021 

q 
乙ズ  

、  

、  

 

ouvidoria cooperativacoopbrasil.com.br  I sac.coop・rativacoopbrasll.com・ br I www.cooperativacoopbrasl,com.br 

Av. Tancredo Neves, no 2539- Caminho das Arvores. Ed. CEO Empresarial. 
7 andar- sala 705. Salvador/BA, CEP: 41620・021 'Telefone; (71) 3901-1342 
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CGDPERSAL 
Cooperativa de Trabalho em Presta9白o 

de Servi9os Administrativos e Gerais 

ANEXO IIIー  DECLARA9AO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO 

DECLARACAO 

Municipio de Por96es - Ba. 
Pregao n 01:12020 

A COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE 
SALVADOR. inscrita no CNPJ/MF 04.414.084/0001-60, estabelecida na Av. Tancredo Neves, 3343, 
Sala 203/204 - Torre B, bairro: Caminho das A rvores, Salvador (BA), CEP: 41.820-021, neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente ・  ANTONIO KLEBER BRAGA SOUZA, RG 01036168 53 
SSP/BA, CPF 115.207.525・04, brasileiro, casado, residente na Rua Mato Grosso, 616, Apt. 304, 
Pituba, Salvador (BA), CEP: 41.830-150, no uso de suas atribui6es legais, DECLARA, para os 
devidos fins de participa頭o no processo licitatdrio em pauta (Pregao n。  010/2020). do Municipio de 
Por96es - Ba, e sob as penas da Lei, que atende plenamente aos requisitos de habilita9b 

S 

S 

Salvador， 又7 de fevereiro de 2020 

ー一一  A 
氏  

0 

Avenida Tancredo Neves, n2 3.343, Torre B, Sala 203/204 - Caminho das Arvo?es, Salvador-BA 
CEP: 41.820-021--Tel.: (71) 3036-5796 email: contato@coopersal.com.br  

WWW.COOPERSAL.COM.BR  

COOPERATIVA DE TRABALHO ETVI PRESTA9AO DE 
SERVIOS ADMINISTRATIVO DE SALVADOR 

CNPJ: 04.414」 084/0001-60 
ANTONIO KLEBER BRAGA SOUZA 

Diretor Presidente 	八  
RG 1036168 53 	 、、  

CPF 115.207.525-04 	×ノ  
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E)TRAORDINARIA DA A COOPERATIVA DA 
MOSICA DA BAHIA. CNPJ: 04 .414.08410001 ・80. NIRE: 29400028292 

Aos dez dias do mes de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no audit6rio do 
Centro Empresarial Reden戸o, situado 白  Av. Tancredo Neves, no 2329, Caminho 
das Arvores. Salvador. Bahia, CEP 41.820-020, 白  s 1 6h (dezesseis horas), em 3' 
(terceira) convoca9ao, verificada a presenca de 52 (cInquenta e dois) associados, 
conforme assinaturas constantes no Livro de Presen9a das Assembleias Gerais foi 
realizada a Assembleia Geral Extraordin白ria da MIC, conforme Edital de 
Convoca"o publicado no jornal Correio edi9自o de 28/11/2018, p白gina 16, afixado 
no mural da sede da Cooperativa e divulgado entre os associados atrav白s de e- 
mails. Dando incio 白  Assembleia, diante da inexistncia de um Presidente com 
mandato v白lido na Cooperativa, os presentes, por consenso, indicaram cooperados 
para presidir e secretariar a Assembleia Geral e, por unanimidade, foram escolhidos 
Edgard Moreno Calasans Regis dos Santos e eu, Wamei Santos Ramos, como 
Presidente e Secret白rio da Mesa de Trabalhos, respectivamente. Em seguida, o 
Presidente da Mesa solicitou a mim, Secretrio, que fizesse a leitura do Edital de 
ConvocaC貞o, com o seguinte teor: A Cooperativa da Mlsica da Bahia - MIC ー  
CNPJ: 04.414.084/0001・60 - NIRE; 29400028292 - ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINRIA 一 Edital de Convoca加c1ACく,nl居s百o de 1/5 (um quintoJ dos 
scios da Cooperativa da Msica da Bahia ー  MIC ~ situada 白  Lade ira da 
Misericordia, n。  o乙 sala 1, Centro, Munic加lo de Salvador/BA, CEP: 40.026-045, no 
uso de suas atribui6es legais e estaル伯rias, convoca os cooperedos, que nesta 
（畑畑 so em nロmero de 927 movecentos e vinte e se同， em condi6es de votar e 
serem votados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordin白ria, a ser 
realizada, para meior receber os associados, no audit6rio do Centro Empresarial 
Reden9白o, situado 白  Av. Tancredo Neves, 2329, CamInho das Arvores, Salvador, 
Bahia, CEP 41.820-020, no dia 10 de dezembro de 2018. 白  s 14:OOh, em primeira 
convoca"o, com a presena de 2/3 dos cooperados 白  s 15:OOh, em segunda 
convoca9ao, com a presena de metade mais um dos cooperados; ou 白  s 16:OOh, 
em terceira e ロ  ltima convoca9白o, com no mInimo 50 (cInquenta) cooperados ou, no 
mrnimo, 20% (vinte por cento) do total de cooperedos; para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia 1. Presta"o de contas do exercIcio social do ano de 2017; 2. 
Reforma do Estatuto Social, inclusive de artigos atinentes 白  denomina"o, endere9o, 
objeto/atividades, capital social e tudo o mais oue se fizer necess白rio 白  adeauaco 
aos termos oa Lei 1Z.b9U/Z(.J12; a. tleiao dos comoonentes do Oroo Gestor: 4一  
treiCao aos memoros ao UonseIno 1-iscai: 5. F'Cecadastramento de c000erados: & 
uescn9ao ae situa9ao gera; e sugestes para o exercido de 2018. Salvador/BA, 27' 
de novembro de 2018. Assinam os Coordenadores da Comissao de 1/5 de 
Cooperados. Taciano Vasconcelos Mendon9a, Adriana Sampaio Barreto, Elpdio 
Jos' Bastos, Rogrio Pereira Britto, Rita de C白ssia Silva Cardoso. Ap6s a leitura do 
Edital, deu-se inicio aos trabalhos. O Presidente iniciou pelo primeiro item da Ordem 
do Dia: 1. Presta9昌o de contas do exerccio social do ano de 2017. Neste 
momento o Presidente da Assembleia Geral informou que at o ano de 2016 a 
cooperativa n白o apresentou movimenta"o financeira e que ao fazer o levantamento 
de abertura do balano patrimonial de 2017 foram verificados d'bitos tsibutrlos. 
Dbitos tributrios estes que resultaram na contabiliza"o para fins de Ajustes de 
Exerccios Anteriores, no balan9o, no valor de R$ 7.974,97 (sete mil, novecentos e 
setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Informou tambem oue durante o 
ano tie zui 1, a cooperativa apresentou uma pequena movimentaC白o financeira 
resultando em uma sobra lquida, ap6s as destina96es legais para o Fundo de 
Reserva, no valor de R$ 365,11 (trezentos e sessenta e cinco reais e onze centavos'l 
e トni ts, no valor de Ni 1 S2,55 (cento e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco 
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Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SALVADOR NIRE 
Este documento pode ser verificado em http:!/reginjuceb.ba.gov.br/AUTENT1CACAODOCUMENTOS/AUTENT1CACAOaspx  
Chancela 86149313688251 
Esta c6pia foi autenticada digitalrnente e assinada em 18/01/2019 
por Hlio Portela Ramos ・  Secretrio Geral 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA A COOPERATIVA DA 
MロSICA DA BAHIA. CNPJ: 04.414.08410001 -60. NIRE: 29400028292 
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centavos), alcan9ando a importncia de R$ 3.103,42 (tr白s mil, cento a trs reais e 
quarenta e dois centavos). Submetida a aprecia"o da Assembleia Geral, todos 
aprovaram a prestac貢o de contas. O Presidente informou que deveria ser dada 
destina9●o 白  sobra apurada no exerccio de 2017 no valor de R$ 3.103,42 (trs mil, 
cento e trs reais e quarenta e dois centavos) bem como destina"o para o saldo 
negativo de Ajustes Exerccios Anteriores de R$ 7.974,97(sete mii, novecentos e 
setenta e quatro reais e noventa e sete centavos). Por sugesto do Presidente a 
assembl白ia deliberou, por unanimidade, pela incorpora9白o das sobras do exercrcio 
2017 para o Fundo de Reserva e o saldo negativo de Ajustes Exercrcios Anteriores 
deveria ser rateado entre os associados a postoriort Ou seja, em um momento 
oportuno a cooperativa iria dividir o d6bito do saldo de Ajustes Exercicios Anteriores 
entre seus cooperativados. Abstiveram-se de votar a Prestac百o de Contas os 
legalmente impedidos, conforme Item 2.3.3.1 do anexo IV da INJDREI N. 38/2017. 
ConcluIdo o primeiro, passou-se para o segundo ponto de pauta: 2. Reforma do 
Estatuto Social, inclusive de artigos atinentes " denomina9'o, endere9o, 
objeto/atividades, capital social e tudo o mais qua se fizer necessrio' 
adequa9'o aos termos da Lei 12.690I2012. Nesse momento, o Presidente aduziu 
que, diante do mau funcionamento da Cooperativa nos 自  ltimos anos, torna-se 
foroso mudar os rumos da institui9百o. O corpo social concorda que' necess'rio 
abranger novas atividades. Ademais disso, alteraC6es legislativas introduziram 
modificaCes nas regras de funcionamento de cooperativas de trabalho, de modo 
que ser necess白rio proceder ao enquadramento na Lei 12.690/2012. Para tanto o 
Estatuto Social foi reformado de forma a atender a nova legislaC自o e aos anseios 
dos cooperados. Ato contnuo, procedeu-se さ  leitura de todo o estatuto social. 
Dロvidas foram elucidadas pelos presentes e, em algumas situa96es, divergencia de 
entendimentos entre os presentes concorreram para modificaC'o do texto da minuta 
originalmente apresentada. Ap6s a leitura e forma戸o de consenso sobre os pontos 
de debate, procedeu-se a vota戸o. Por unanimidade, o texto final foi aprovado e 
segue em apenso a esta ata. Dentre as principais altera96es, consta a mudana na 
denomina9巨o social, passando a cooperativa a adotar o seguinte nome: Cooperativa 
de Trabalho em Presta9ao de Servios Administrativos de Salvador; e endere9o: 
Avenida Tancredo Neves, ri0 3343, salas 203 e 204, Bloco B, Caminho das A rvores, 
CEP: 41.820-021, Salvador, Bahia. Promoveu-se tamb'm a altera"o do seu objeto 
social que passar a ter nova reda9ao a seguir transcrita: "Art. 2。  - A Cooperativa 
tem por finalidade o desenvolvimento das atividades descritas no seguinte objeto: a) 
fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiros; b) loca"o de mao-de- 
obra temporria; c) atividades de apoio 白  educa"o, exceto caixas escolares; d) 
atividades de apoio 自  gest含o de saロde; e) atividades paisagIsticas; O atividades de 
limpeza em reparti6es poblicas, estabelecimentos de ensino, caixas e esgoto, e 
acostamento de estradas; g) limpeza em pr'dios e em domiclios; h) obras de 
urbaniza"o - was, pracas e caladas; i) prepara,o de canteiro e limpeza de 
terreno; j) coleta de resrduos n白o-perigosos; k) servios combinados para apoio a 
edifcios, exceto condomInios prediais; I) servios de pintura de edifcios; m) 
instala9白o e manutencao el6trica; n) instalac6es hidrulicas, sanitrias e de g自s; o) 
outras obras de acabamento da constru●o; p) obras de alvenaria". Promoveu-se 
ainda a altera戸o no regraniento do capital social, acerca do qual passa a constar a 
seguinte reda9ao: Art. 20 - O capital social da cooperativa, dividido em quotas- 
partes, 白  ilimitado quanto ao m白ximo e vari白vel conforme o nロmero de quotas-partes 
subscritas, n白o podendo ser inferior a R$14.000,0O (quatorze mil reais).§ 1。  - O 
capital social e dividido em quotas-partes de valor unitrio igual a R$ 1,00 (um real) 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA A COOPERATIVA DA 
MOSICA DA BAHIA. CNPJ: 04.414.084/0001-60. WIRE: 29400028292 

s2。ー  A auota-parte 6 indMsvel e intransfervel a n白o cooperado1 n白o podendo ser 
neaociada nem dada em garantia.§ 3o - Ao ser admitido, cada cooperado obriga-se a 
subscrever, no mInimo. 2.000 (sessenta mil) quotas-partes do capital sociai. 94" - Li 
c000erado intearalizar suas quotas-partes subscritas em ate 80 (oitenta) parcetas 
mensais. icivais e sucessivas, sendo a primeira paga em ate ao (tnnta; aias apos o 
ato de admissao. As parcelas n言o pagas no vencimento podem ser exigloas 
mediante aolicac自o de encargos, nos termos aprovados em Assembleia tierat・  9Dv ー  
Os encaraos referidos no par白grafo anterior podem englobar corre9ao monetaria, 
hirfl豆 ~In,, nii.It口  n nQ ，~rrnnq anrnvad凸g mll Assembleia Geral. Art. 21 ・ As cuotas- 
oartes. aロ6s sua integralizaC百o, podero ser transferidas, total ou parclalniente, 
entre os cooperados, mediante autorizaC白o do Orgao Gestor, observado o iimite 
m白ximo de concentra9巨o de quotas-partes sob a titularlaade de um cooperaao, o 
cual nョo deve ultrapassar 1/3 (um tero) do capital social total subscrito e 
intearalizado. Art. 22 - A cooperativa podem distribuir juros, no maximo, ae uzVa ao 
ano, cue sero contados sobre o quinh自o do capital social tituianzaao por caaa 
cooperado. cuando tiverem sido apuradas sobras e aprovadas pela Assembleia 
Geral. Art. 23 ・  Para efeito da integraliza9ao das quotas-partes ou ae aumento ao 
caoital social Doder白  a cooperativa receber bens avaliados previamente e ap6s 
homoioaaco em Assembl白ia Geral. ApOs explanaCao acerca ao capitai sociar, 
observou-se a aparente singeleza do numero, bastante inlenor a capaciaaae 
econ6mica atingida pela Cooperativa. Em resposta, rol dito que a aiscipiina 
estatutria 6 meramente o capital social mrnimo, mas que o capital de fato e de 
direito e o quanto tecnicamente demonstrado no balan9o social da cooperativa que, 
no caso em tela, considerando-se que cada um dos 927 (novecentos e vinte e sete) 
cooperados filiados subscreveu 2.000 quotas partes, o capital social atualmente 
existente na cooperativa 6 de R$1 .854.000,00 (um milh百o, oitocentos e cinquenta e 
auatro mii reals). Conclurdo o seaundo oonto de pauta, passou-se para o terceiro: 3. 
tlei9ao aos componentes ao orgao aestor. i-oram eleitos para o mancato ae 
quatro anos as seguintes pessoas: Diretor PresIdente: Antnio Kieber Braga 
Souza, brasileiro, casado, comerciante, RO no 01036168 53 SSP-BA, CPF no 
115.207.525-04, residente e domiciliado a Rua Mato Grosso, n。  616, Apartamento 
304, Pituba, Salvador-BA, CEP 41 .830-150: DIretor Financeiro: Daniio Santos da 
Silva, brasileiro, solteiro, escriturrio, RG n。  13637808 08 SSP-BA, cPr no 
063.040.415-19, residente e domiciliado 白  Rua S百o Mateus, no 56 E, Travessa 13 de 
Junho, Mata Escura, Salvador-BA, CEP 41 .220-210 e Diretor Administrativo: Katia 
Batista Sousa Santos, brasileira, solteira, administradora, RG n. 6375240 98 SSP- 
BA, CPF n. 964.663.165-72, CRA-BA ri0 28485, residente e domicillada 白  Rua 
Professor Souza Carneiro, SIN, Lote 06, Quadra 06, Pernambu6s, Salvador-BA, 
CEP 41.100-130. Em seguida deu inicio ao pr6ximo item de pauta: 4. Elei9言o dos 
membros do Conselho Fiscal. Foram eleitos para complemento de mandato at 31 
de dezembro de 2018: Efetivos: Jurandyr Mathias Ric白o Junior brasileiro, solteiro, 
analista de sistema, RG no 6901748 45 SSP/BA, CPF n. 779.558.625-20, residente 
e domiciliado 白  Rua Alberto Fiロza, n。 571, EdifIcio Cedro, Apartamento 1.103, Imbui1 
Salvador-BA, CEP: 41.720-025; Uesiei Ferreira Silva brasileiro, solteiro, tecn6logo, 
RG n. 7874047 ・  99 SSP/BA, CPF no 126.200.468-31, residente e domiciliadoa 
Estrada do Coco, km 11, Condomnio Garden Residence, Casa 04, Abrantes, 
Cama9ari-BA, CEP: 42.840-000; AdieI Miranda Silva Santos brasileiro, solteiro, 
contador, RG no 12631816 60 SSP/BA, CPF: 838.524.685-15, residente e 
domiciliado 白  Rua Uru9uca, n。  508, Bloco 19, Apartamento 012, Narandiba, 
Salvador-BA, CEP: 41.192-105; Suplentes: Paulo Seroio Darz6 Lima brasileiro, 
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シ／  
Edgard Mor'b Calasans Regis dos Santos 

Cooperado(a) Presidente da Mesa 

④ 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DA A COOPERATIVA DA 
MOSICA DA BAHIA. CNPJ: 04.414.08410001-60. NIRE: 29400028292 

divorciado] administrador, RG 547961 SSP/BA, CPF N。  066.689.175-34, residente e 
domiciliado no Condom「nio Bosque do Guaralpe. Quadra 10, Lote 04, Jacupe, 
Cama9ari-BA, CEP: 42.800-010;  Jos' Gomes Reis de Amida, brasileiro, casado, 
analista de sistema, RG n。 22196811 30 SSP/BA, cPr no 161 .334.392-20, residente 
e domiciliado 白  Avenida Luiz Viana, n。7.447, Aiphaville I, Salvador-BA, CEP: 41 .701- 
005;  Luciana Costa Santos, brasileira, solteira, escrituraria, RG n。 601581885 SSP- 
BA, CPF n。  033.893.905-96, residente e domiciliada 白  Rua E, Moradas do Sabia, 
Bloco 13. Casa 06. Jardim Limoeiro, CamaCari-BA, CEP 42.849-UUU. I oaos os 
eleitos para os cargos do Orgきo Gestor e do Conselho Fiscal declararam, soD as 
penas da lei, que n含o esto Wnpedidos, por lei especial, e nem condenados ou sob 
efeito de condena9白o, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a 
cargos pロblicos ou por crime falimentar, de prevarica戸o, peita ou suborno, 
concussao, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as rela96es de 
consumo, a f p"blica ou a propriedade. Declaram, ainda, que nao possuem 
Darentesco at o 2o qrau. em linha reta ou colateral, com qualquer membro desse 
Conselho Fiscal ou do Org白o Gestor. (ott. 51 e 5 b § 1" d a Lei b・ (t1411). uonciuiao o 
quarto ponto de pauta, passou-se para o quinto: 5. Recadastramento de 
cooperados. Neste ponto, o Presidente da Mesa indicou que a Cooperativa est白  
com premente necessidade de atualizar seus controles para melhor atender ao 
corpo social. Os Diretores eleitos comprometeram-se a promover um 
recadastramento que promova a reaproxima9白o dos cooperados e o fortalecimento 
institucional. Concluido o quinto ponto de pauta, passou-se para o sexto: 6. 
DescrI9'o de situa9まo geral e sugestes para o exerccio de 2018. 0 Presidente 
da Mesa asseverou que este 白  um momento importantssimo para a cooperativa. A 
situa9白o geral n白o' boa, pois o longo tempo sem atividades afastou muitos colegas. 
Entretanto, a manuten"o dos vinculos de confiana e compromisso dos associados 
aponta para um futuro promissor. Os presentes se manifestaram no sentido de que 
este ano de 2019' muito importante para a Cooperativa, pois uma boa atua9昏o da 
nova diretoria pode reacender o entusiasmo dos seus filiados. O Presidente dos 
Trabalhos, ap6s manifesta96es dos participantes da Assembleia Gemi, observou 
que os pontos da pauta foram todos tratados. ConcluIda a pauta e verificado que 
nada mais havia de relevante a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a 
sess白o e solicitou a todos que aguardassem o tempo necessrio para que eu, 
Secret白rio da Assembleia Geral, procedesse 白  lavratura da ata. Conclulda sua 
elabora9ao, a ata foi lida e aprovada por todos, sendo assinada por mim, Warnei 
Santos Ramos, pelo Sr. Edgard Moreno Calasans Regis das Santos 
respectivamente Secret自rio e Presidente da presente Assembleia Geral, e pelos 
eleitos para cargos da Diretora e do Conselho Fiscal. Salvador, 10 de dezembro de 
2018. Certifica-se tratar-se de Cpia fiel da original, lavrada no Livro de Atas,, 
atestada nela Presidente e pelo secretrio. declarando, sob as penas da lei.. 
Que os presentes foram aqueles que assinaram.identificaram・“no Livro d・  
Presence da Assembleia. 
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Certifico o Registro sob o n。 97824904 em l8/01/2019 
Protocolo 197567827 de 10/0112019 
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SALVADOR NIRE 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucebbagov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asPX  
Chancela 86149313688251 
ヒsta cooia 101 auienrpcaロa aianaimerue e assir,aua ビPr' 'OIPJ IJ'LP Iり 	 u 1 
por H白lio Portela Ramos - Secrelario Geral g. 
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Warnei Santos Ramos 

Cooperado(a) Secretria da Mesa 
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197567827 197567827 

TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SALVADOR 

PROTOCOLO 197567827 - 10/01/2019 

ATO 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

EVENTO 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

M Al"RIZ MA l'RIZ 

MRE 29400028202 
CNPJ 04.414.084/0001-bり  
CERTIFICOO REGISTRO EM 18/01/2019 

N1RE 29400028202 
CNPJ 04 414.084/0001-60 
CER FIFICO 0 REGIS IRO EM 18101.2019 

'22- ALTERACAO DEi DADOS E DE NOME EMPRESARIAL ARQIJI り1 EN 105MENlO: 97824904 
EVEN WS 

022 - A LTER-AC AC) DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL A RQUI VA MEN 1.0: 97824904 

（弘eg4ム島  
	cCョてづー一  

e 
JUCEB JUCEB 

HELIO PORTELA RAMOS 
Secretrio Geral 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretário Geral 

熊綴鴛競難Bahiaft 18/01/2019 し／ \t 挙019 

撚燕鷲拶器瓢器認轟麗濡
SERVICOS ADJTICACAODOC諜STRATI VOS DENTOS/AUTENTI設器器NIRE 

器冒g鷲認1際：裂I農器請sinada em 18/01/2019 	 1、ん／  

Junta Comercial do Estado da Bahia 

Certifico o Registro sob o n° 97824904 eni 18/01/2019 
Protocolo 197567827 de 10/01/2019 	

;2019 

Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE SALVADOR NIRE 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 86149313688251 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/01/2019 
por Hélio Portela Ramos - Secretario Geral ，少  
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genhar 
PRESTA''ES DE SERVI'OS (IREI 

(NPJ: 20.324.954/0001-61 

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAいO DE 
EMPRESA ESPECIAUZADA NA PRESTAいO DE SERVI9OS ADMINISTRATIVOS, SERVI9OS 
DE CONDUAO DE VEICULOS, SERVICOS DE 9 ONDUCAO DE VEICULOS PESADO邑  
SERVIOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO, SERVICOS DE 
ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAいO, SERVICOS TECNICOS DE MANUTENいO E 
CONSERVAいO DE PATRIM6NIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA 
INSTRUCAO NORMATIVA 02/2018 TCM/BA. PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE 
INFRAESTRUTURA E DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE POCOES - BA. 

DOCUMENTOS DO 
CREDENCIAMENTO 

● PROPONENTE: 
ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVI9OS EIRELI 
CNPJ: 
20.324.954/0001-67 	／へ 	叉，刀  
ENDERECO: 	 、Lノ  
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, No 250, 
RECANDO DOS PASSAROS. BARREIRAS - BA, 
CEP 47.808-054 	 ハ 

ENGENHAR PRESTA(bES DE SERVI'OS EIRELI 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, N250 - CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

(NPJ: 20.324.954/0001-61 
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ATO DE ALTERA O E CONSOLIDA"O N 2 DA ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS 
EIRELI 

CNPJ n' 20.324.954/0001-67 

RODRIGO DE 50(12* SANTANA, nacionalidade brasileira, nascido em 02/05/1987, 
solteiro, empresrio, CPF n9 024.854.175-71. carteira nacional de habilita o n9 
03647155661, 6 rgo expedidor Detran - BA, residente e domiciliado no Conjunto 
Residencial Codevasf, 05, Recanto dos P'ssaros, Barreiras, BA, CEP 47.808ー054, BrasIl. 

Titular da empresa de nome ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIREU. registrada 
nesta Junta Comercial dc Estado da Bahia, sob NIRE ri5 29600316356, com sede no 
Conjunto Residencial Codevasf, 250. Recanto dos P'ssaros Barreiras ・  BA, CEP 47・808・  
054, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n2 
20.324.954/0001・67, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
altera"o contratual e Consolida戸o, nos termos da Lei n' 10・406/ 2002, mediante as 
condi'6es estabelecidas nas ci'usuiasseguintes: 

Do Capital 

cl'usula Primdm.O capital anterior totalmente inteFaluzado p・55・ as・「 de 噂  
400.000,00 (quatrocentos mil reais), em moeda corrente nacional, cujo aumento 
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular. 

いAdministra o 

clusula Segunda. A administra戸o da empresa caber a RODRIGO DE SOUZA 
SANTANA, nacionalidade brasileira, nascido em 02/05/1987, solteIro, empres'rio, CPF 
ri2 024.854.175-71, carteira nacional de habilita戸o ri2 03647155661, org昌o expedidor 
Detran - BA, residente e domiciliado no Conjunto Residencial Codevasf, 05, Recanto 
dos P'ssaros, Barreiras, BA, CEP 47.808-054, Brasil, com os poderes e atribuI"es de 
administrador, autorizado o uso・  do nome empresarial, vedado, no entanto, em 
atividades estranhas ao interesse sociaし bem como onerar ou alienar bens im6veis da 

sociedade, sem autoriza‘昌o do Titular. 

Da Declara 昌o De Deslrnpedirnento 

Clusula Terceira. O administrador declara, sob as penas da lei, que n'o est Impedido 
de exercer a administra'o da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condena戸o criminal, ou por se encontrar 引・b os efeitos dda, ・ pen・ que vS・,ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos p"blicos, ou por crime falimentar, de 
prevarica"o, poita ou suborno, concusso, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncIa, contra 
as rela'6es de consumo, f p"blica ou propriedade. 

Rcq: 81900000701520 
② 

乙ス  、  
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Certrr" o ReisUu sot, o no 97881746 em 25/07/2019 
Pretocoto 196322049 de 19/07/2019 
Nome de empresa ENOENWR PRESTACOES DE SERVICOS E1REIJ NIRE 29600316356 
Este documentopa柵  seq verificado emhpi/regi.$ceb.ba.gov.br/AUTEN11CACA000CtJt tlT0S/AUTENT1CACAOaSpX 
Chancsa 145168379509710 
Esla copa fc autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2019 
por Tiana RegiS MG de Arajo - Secretsla・Geial 
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ATO DE ALTERAAO E CONSOLIDA O Nt 2 DA ENGEN lIAR PRESTACOES DE SERV1COS 
EIREIJ 

CNPJ nR 20.324.954/0001-67 

Em face das altera‘るes acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n' 
10.406/2002, mediante as condi'6es e dusulas seguintes; 

RODRIGO DE SOUZA SANTANA. nacionalidade brasileira, nascido em 02/05/1987, 
solteiro, empres'rio, CPF n9 024.854.175・71. carteIra nacional de habilita 雲o n2 

03647ユ55661, Arg首o expedidor Detran - BA, residente e domiciliado no Conjunto 
Residencial Codevasf, 05, Recanto dos P'ssaros, Barreiras, BA, CEP 47.808・054. Brasil. 

Titular da empresa de nome ENGENHAR PRESTACOES 0 SERVICOS EIREU, registrada 
nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n9 29600316356, com sede no 
Conjunto Residencial Codevasf, 250. Recanto dos Pssaros Barreiras - BA, CEP 47.808- 
054, devldamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurkllca/MF sob o n9 
20.324.954/0001・67, delIberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente 
consolida 者o contratual, nos termos da Lei n' 10.406/ 2002, mediante as condi'6es 
estabelecidas nas cl'usulas seguintes: 

clusula 12 - A empresa utiliza a denomina戸o social ENGENHAR PRESTAOES DE 

SERVI'OS EIREU. 

Cl'usula 21. A empresa exercer suas atividades no seguinte endereo, Conjunto 
Residencial Codevasf, 250, Recanto dos P'ssaros Barreiras ・  BA, CEP 47.808-054・  

Paragrafo O nico: Para consecu戸o de seus o可etivos sociais, a empresa poder a 

qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais em qualquer parte 

do territrio nacional ou fora deste, mediante altera''o contratual devidamente 

arquivada na Junta Comercial. 

clusula 32 ・  Constitui objeto da empresa a seguinte atividade: 

Constru'o de rodovias e ferrovias. Obras de urbanizaら旨o - ruas, praas e caladas. 
Constru''o de redes de abastecimento de' gua, coleta de esgoto e constru'es 
correlatas, exceto obras de irriga"o. Montagem de estruturas metlicas. Constru o 

de instala るes esportivas e recreativas. Obras de engenharia civil. Prepara'o de 
canteiro e limpeza de terreno. Obras de terraplenagem. Servios de prepara戸o do 

terreno. Instala戸o e manuten 首o el'trica. Instala"es hidrulicas, sanit'rias e de gs. 

Impermeabiliza 』o em obras de engenharia civil. Servios de pintura de edifcios. 
Obras de acabamento da constru"o. Obras de fundac6es. Obras de alvenaria. Servi'o 
de transporte de passageiros - loca戸o de autom6veis com motorista. Transporte 
escolar. Servi'os de engenharia. l.oca''o de autom6veis sem condutor. Aluguel de 
m'quinas e equipamentos para constru声o sem operador, exceto andaimes. Loca o 

de m各o-de-obra tempor'ria. FornecImento e gestきo de recursos humanos para 
terceiros. Limpeza em prdios e em dosnicflios. As atividades de limpeza e de 
tratamento de piscinas, limpeza de chamins, de fornos, incineradores, caldeiras, 
dutos de ventila"o, refrigera"o de ar, m'quInas industriais, trens,6 nibus, 	ノ7 
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CertifIco o Re9istro sob on' 97881748 em 25/07/2019 	 7 -. 
Protocolo 196322049山 lW07/2019 	 ノーー  
Nome da ernplesa ENGEMIAR PRESTACOES DE SERVICOS EIRELI NIRE 29600316356 
Este doownento pode ser veilticado em httpihgm.$ceb.be.gov.b4AUTENTICACAO0OCUMENTO&AiJTENlCACA0enPX \j 
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ATO DE ALTERA O E CONSOI.IDAcAO N 2 DA ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS 
EIRELI. 

CNPJ nt 20.324.954/0001・67 

embarca9aes. interior de tanques martimos, garrafas, was, caixas de' gua e caixas de 
gordura. Atividades paisagisticas. 

cnn. FISCAL 

7820500 Loca"o de m'o-de-obra temporria. 
4211101 Constru"o de rodovias e ferrovias 
4213800 Obras de urbaniza戸o - ruas, praas e cal'adas. 

4292801 Montagem de estruturas metlicas. 
4299501 Constru"o de Instala‘るes esportivas e recreativas 
4299599 Outras obras de engenharia civil n'o especificadas anteriormente. 

4311802 Prepara'o de canteiro e limpeza de terreno. 
4313400 Obras de terraplenagem. 
4319300 ServIos de prepara戸o do terreno n'o especificados anteriormente. 

4321500 Instala"o e manuten''o el'trica. 
4322301 Instala'6es hidrulicas, sanitrias e de gs. 

4330401 Impermeabiliza戸o em obras de engenharia civil. 

4330404 ServI'os de pintura de edifcios em geral. 
4330499 Outras obras de acabamento da constru''o. 
4391600 Obras de funda戸es. 

4399103 obras de alvenaria. 
4923002 Servio de transporte de passageiros - loca戸o de autom6veis com motorista. 

4924800 Transporte escolar. 
7112000 Servi'os de engenharia. 
7711000 Loca‘●o de autom6veis sem condutor. 
7830200 FornecImento e gestao de recursos humanos pan terceiros. 

8121400 Limpeza em pr'dios e em domiclios. 
8129000 AtMdades de limpeza n●o especificadas anteriormente. 

4222701 Constru戸o de redes de abastecimento de gua, coleta de esgoto e 

construゆes correlatas, exceto obras de irriga o. 
7732201 Aluguel de m'quinas e equipamentos para constru"o sem operador, exceto 
andaimes. 
8130300 Atividades paisagisticas. 

aausula 49.O capital social da empresa'representado pela importncia de R$ 

400.000,00 (quatrocentos mil reaisj, totalmente integralizado na presente data em 

moeda corrente do Pas, detido, em sua totalidade, pelo titular RODRIGO DE SOUZA 

SANTA NA. 

, 
也  I"'EB 

Clusula 59 ・  A administra'o da empresa' exercida pelo titular RODRIGO DE SOUZA 

SANTANA, Represent‘ ・  la judicialmente e extrajudidalmente, ativa a passlvamente 

perante todas repartic6es e institui6es financeiras, vedado, no entanto, o uso do ノ  

nome empresarial。  em atividades estranhas ao InteReq: 81900000701520 	 二ia I. C プ多与  

C馴廿I如o Reロi6hり加bonG97881746eln2馴7加19 
Protocolo 196322049 de 19/07/2019 
Nonie da enixesa ENGENHAR PRESTACOES DE SERV1COS EIRELI NlRE 296W316356 

B 器畠ご器器器箸‘cad。日ai httpJ/regln.juceb.bagov.br/AUTENTICACA000CU.e&ToS/AUTENTICACAOas0X  
Es切‘加a何autenticada digtammes auto加a em 25nm019 
por Thna Regia MG de Ara呼コ -コ  Secretaria-Geral 	 イ 
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ATO DE ALTERAAO E CONSOUDA O N・  2 DA ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS 
EIREU 

CNn nt 20.324.954/0001.47 

Clusula 42 ー  A empresa iniciou suas atividades em 23/05/2014, e ter' o prazo 
inロei erm In a a o 

Cl'usula 7’ ・  Ao t'rmino de cada exerccio social, em 31 de dezembro1 o administrador 
proc'eder ‘中bora 旨o do inventrio, do balano patrimonial e do balan戸品  
resultado econ6mico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apuradas. 

ご器 - A responsabilidade do titular da empresa limitada importncia totalI integral indo 

器慧Uに titular ROempresa ir器背器器器器器Sara que no participa deitada. 

Clusula 102 - O administrador declara, sob as penas da lei, Que no foi condenada a 
pena que vede, ainda' que temporajiamente, o acesso a cargos pblicos; ou por crime 
railmentar, de prevarica o, peita ou suborno, concuss,o, peculato. ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional1 contra as nonnas de rlMac,t 
na concorrncia, contra rela6es de consumo, a f pblica ou propriedade. 

農漂認 O foro pes do contrato黒翁；認認器「認霊nto dos direitos e obriga 6es 

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento 

Barreiras - BA, 26 de junho de 2019 

Rcq: 81900000701520 
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Certhico o Registro sob o n'97881746 em 25/07)2019 
Protocolo 196322049 de 19/07/2019 
Nome da eu!xu ■ ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIREIJ N*E 29600316358 
Este doarieit pode ser verificado em htpih"4ucabagov.tr/AvrENTiCACAccOCUMENTOS/AuTEN11CACA0.sepx 
Chancela 145168379509710 
印加‘柳田 foi autentic加日  digitaimenle e assinada em 'm19 
por Tiana R叩*aMG‘加んajc ・ Seロ●lM●“割 
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TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIRILI 

PROTOCOLO 1%322049- 19/07/2619 

ATO N2 - ALTERAÇÃO 

EVENTO NI - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ MATRIZ 

M責E29600316356 
‘刑Pi 2032t954/0091-67 
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/07/2019 

NIKE 29600316356 
p4P120324954/0001-67 
CERTIFICO 0 REGIS1R0 EM 25/07/2019 

EvENT《蔦  EVENTOS 

"I - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97881746 051 - CONSOLIDACAO CONTRATO/ESTAUTTO ARQUIVAMENTO: 97881746 
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一ー、二二 に ‘D  H‘血αユー  Q 	5 at. 00-aalfar- 

% TIANA REGILA MG DE ARAUJO LIANA REGILA M G DE ARA010 

Sec『で伯I加くim] 

Junta Comercial do Estado da山hぬ 	乙ヌ＼ 	27Q0l 

Certifico o Registo sob o if 97884748 em 25107/2019 
Protocolo 196322049 de 19/07/2019 
Nome da enx a ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS El RELI NIRE 29600316356 
E*c奴ュ●11●1めPO(加ser verihcado em h即J/regin.juceb.ba.gov.br/ALflENTICACA(~WENTOS/AUTEN11GACAOaepx 
Chaicela 145188379609710 
Esta cpia foi autenticada digitalmen加e assinada em 25/07/2019 
叩「Tiana Regia MG de Are可O ・ Secieta面一伽cal 

Secretiria-Geral 

Junta Cornercial do Estado da Bahia 	 25/07/2019 
Certifico o Registro sob o n° 97881746 em 25/07/2019 
Protocolo 196322049 de 19/07/2019 
Nome da empress ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIRELI NIRE 29600316356 
Este docurnento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSIAUTENTICACAOnspx  
Chancela 145168379509710 
Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/07/2019 
por Tiana Reg% M G de Aratfio - Secretaris-Geral 
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FOLHAS N。 033/034 

)tpria do -J)cstcrro 手crreira da 3ilva 
Tahelia Substituta 

4 	 ORDEM N。 4697 

シ叫lricne 、地satia 
Tab e! i百  

CA O PしBLICA que faz a empresa ENGENI-IAR PRESTACOES DE 

ICOS EIRELI. em favor do Si BRUNO BISPO COSTA AI.VES. na  fbrma 

● 

● 

' S A I B A M, quantos este publico instrumento de procura9o virem que aos quatro 

(04) dias do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte (2020), nesta cidade de 

Barreiras, Estado da Bahia. neste Cart6rio do 1o Oficio de Notas, perante mim 

MARlENE ROSA DA SILVA 	lbhelid de Notas e/ou M‘・lRL4 DO DESTERRO 

FERREIRA DA SILVA. MAYSIA DOS SANTOS PEREIRA MAITO Thbelids Substitutos 

r/uu FERNANDA ESCORAR DE MATOS COELI-JO - E.、  r,ri'enfr Autor/nu/a, 

compareceu como OUTORCIANTE. a empresa ENGENI-IAR PRESTACOES DE  

SERVICOS EIRELI pessoa juridica de direito pi-ivado, inscrita no CNPJ n。  

20.324.954/0001-67, N1RE sob n。  29600316356, devidamente registrada na Junta 

Comercial do Estado da Bahia - .RJCEB sob n。  97881746, em 25 de julho de 2019. 

localizado(a) na Conjunto Residencial Codevasf, no 250. bairro Recanto Dos P'ssaros 

na cidade de Barreiras Bahia, neste ato representada, conforme Clusula Segunda do 

Ato de Altera9ao e Consolida9ao n。  2. datado de 26 de junho de 2019, ao seu s6cio 

administrador o Sr. RODRIGO DE SOLIZA SANTA NA , brasileiro, maior, capaz. solteiro. 

gestor ambierital, nascido em 02/05ノ1987. portador da c亡dula de identidade RG ti" 

986083712 - SSP/BA (extraida da carteira nacional de habilita戸o), inscrito no CPF sob 

o n。  024.854.175-71, filia9ho: Herta Maria dc Souza Santana e Fernando Santana. 

residente e domiciliado na Conjunto Residencial Codevasf, n。  5A. bairro Recanto dos 

Passaros. na  cidadc dc Barrciras - Bahia, cndcrc'o eletr6nico (e-mail) 

rodrigo.santana.ambiental@gmail.com. [3, pelo outorgante foi-me dito que. por este 

instrumento, nomeia e constitui seu PROCURADOR o Sr. BRUNO BISPO COSTA 

ALVES. brasileiro, maior. caoaz. solteiro. eniDres白rio. nascido eni 24101/1989. nortador 
/ 

da c亡dula de identidade RG n。  1269062034 - SSP/BA (extraida da carteira nacional dc 

habilita9do), inscrito no CPF sob o n。  035.969.685-69. filiaぐ o: lima Bispo Costa Alves 

e Pedro Alvcs Neto. residente e domiciliado na Rua Arlindo Marques, n。  25. bairro 

Centro na cidade de Encruzilhada ~ Bahia, endere'o eletr6nico (e-ma山  

o' 



fenixservicosOO@gmail.eom. Os presentes identificados como os pr6prios pelos 

documentos exibidos e de cuja capacidade juridica dou f. E, perante mim Tabe)i自  de 

Notas e/ou Tabeli Substituta e/ou Escreventes Autorizadas, foi dito pela outorgante via 

sua representante legal que nomeia e constitui a quem confere poderes para participar de 

todos os atos relativos aos procedimentos licitat6rios em todas suas modalidades. 

inclusive preg'o presencia) e eletr6nico, conferindo-lhe poderes para apresentar 

proposta dc prevos. formuhr ofertas e lances, interpor recursos e desistir deles. 

contrarrazoar, assinar contratos, negociar pre'os e demais condiv6es. confessar, firmar 

compromissos ou acordos, receber e dar quita'do e praticar todos os demais atos 

pertinentes aos certames, podendo inclusive, substabelecer, por prazo indeterminado 

De acordo com Art. 119.§ 1. do Provimento Conjunto no CGJ!CCI-BA 009/20)3, na 

ausencia de assinatura de urna das partes. ap6s transcorridos 3{) (trinta) dias contados cia 

lavratura do ato, o Tabeli自o declarard incompleta a escritura e consignara. 

individualizando, as assinaturas faltantes; e, advertidas as partes no corpo da escritura. 

serao devidas as taxas e os emolumentos correspondentes. Taxa Carlorria assim 

descrita: Emolumentos: RS 40.84. Tx. Fiscalizaり言o: R$ 29.00. FECOM: R$ 11.16, 

Del'ensoria P"blica: R$ 1.10. PGE: R$ 1,62. FMMPBA: RS 0.84. Totalizando RS RS 

84.56. pago atrav亡s do DAJE No 1294-002.050406. ('er/f/leo, Jissalmente que a cpia 

e/este e/ocunten/ひ  ser micezininhada d ill/itt' ぐ(liiiw‘・ia! da ILsiado i/a 加bitt ー  

R'CE8, para flits de averbad oルato aos atos constitutivos da empresa, tudo em 

cumprimento ao provimento a。  42 do ('NJ. Assim o disse do que dou f. lavrei este 

instrumento que depois de lido e achado conforme aceitou e assina e tica dispensada a 

presen'a das testemunhas de aco川o corn o§5。  do art. 134, corn redacdo da Lei Federal 

n‘、  6.販2/SI, do que dou f. Eu,M4RJENE ROSA DA S互VA Tube/l de M;tus e "ou 
' 

MA'M D DESTERRO PERREIRA DA 5Th VA, MA YSIA DOS S NTOS PEREIRA 

M.4 I 	んe e/lds S:ibs:IIu las e/ou PERNA NBA ESCORAR DE MJ1'OS COELHO ー  

L1v 'reiし‘IloriZcfl/ci, que dou f, conferi e assino corn o sinal p自blico aue uso. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ROMERO DE INSCRIÇÃO 
20.324.954/000147 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABEuRTURA 

NOME EMPRESARIAL 
ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ENGENHAR 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
7820-5-00 - Locação de mio-de-obra temporária 	--- 

COMO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
42.11-141 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
4222-741 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlates, exceto obras de 
irri98980 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.99-5.01 • Construção de Instalações esportiva e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-440 • Obras de terrapienagem 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno náo especificados anteriormente 
43.21-540 • Instalação e manutenção Maria 
4322-3-01 - Instalações hidráulicas, sanItirias e de gás 
43.30-4-01 - impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.30-4-04 • Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-143 - Obras de alvenaria 
49.23442 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
71.124-00 - Serviços de engenharia 
77.11440 - Locação de automóveis sem condutor 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230.5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresitri 

LOGRADOURO 
CJ RESIDENCIAL CODEVASF 

NÚMERO 
250 

COMPLEMENTO 
......... 

CEP 
47.808-054 

BARRO/DISTRITO 
RECANTO DOS PASSAROS 

MUNICIPIO 
BARREIRAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RODRIGO.SANTANA.AMBIENTAL@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(77) 9204-3458 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
**". 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/05/2014 

MOTIVO DE siTuApAo CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
etrosmus DATA DA SRUAÇÃO ESPECIAL 

***sent 

Aprovado pela Instru"o Normativa RFB fl。  i .863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 0410212020 白  s 12:58:18 (data e hora少&sJia). 

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

Emitido no dia 04/02/2020 às 12:58:18 (data e hora de 	silia). 	 Página: 1/2 
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1REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

MACRO DE INSCRIÇÃO 
M 20.324.954101-67 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

AB 2DATA DE 	ERTUFIA 
14 

NOME EMPRESARIAL 
ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIREU 

camo E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
78.30-2-00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos pant terceiros 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicilios 
81.29-040 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-340 - Athidades paisagísticas 

CÓDIGO E oesciugAo DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empress Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresiri 

LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO 
CJ RESIDENCIAL CODEVASF 250  

CEP 
47.808-054 

BAIRRODISTRITO 
RECANTO DOS PASSAROS 

MUNICÍPIO 
BARREIRAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
RODRIGO.SANTANA-AMBIENTALOGMAILCOM 

TELEFONE 
(77) 9204-3458 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23105/2014 

manvo DE srruscrio CADASTRA 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*I. • *MIMI DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

• • • • • 0 *Or 

Aprovado pela Instru"o Normativa RFB fl。  i .863, de 27 de dezembro de 2018 

●Emitido no dia 0410212020 自  s 12:58:18 (data e hora de Brasilia). 

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

IDEmitido no dia 04/02/2020 As 12:58:18 (data e hora de Brasilia). P白gina: 2/2 Página: 2/2 
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S 
JUCEB JUCEII 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC° 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certific・moa qu・・‘Inforn・a'6・・  at・・Ixo constam dos documentos a叫uivados n・・t・ Junt・ Com・「cial e s'o vig・n’・・ na cl・la de au・ exp・dl"o・  Certfficamos que as informasees abaixo constam dos documeMos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedicio. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIRELI 

Natureza Jurfdica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600316356 

CNPJ 

20.324.954/0001-67 

Arouivamento do ato 
Constituitivo 
23/05/2014 

Inicio da atividade 

23/05/2014 

Endereco: 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, 250, RECANTO DOS PÁSSAROS, BARREIRAS, BA - CEP: 47808054 

OBJETO SOCIAL 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. CONSTRUÇÃO DE 

k
REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 

ONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS. CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS. OBRAS DE 
ENGENHARIA CIVIL. PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. OBRAS DE TERRAPLENAGEM. SERVIÇOS DE 
PREPARAÇÃO DO TERRENO. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS. 
IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS. OBRAS DE ACABAMENTO DA 
CONSTRUÇÃO. OBRAS DE FUNDAÇÕES. OBRAS DE ALVENARIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE 
AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM 
CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. LOCAÇÃO 
DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA. FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS. LIMPEZA EM 
PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS. AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE 
FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO DE AR, MAQUINAS INDUSTRIAIS, TRENS, 
ÓNIBUS, EMBARCAÇÕES, INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, GARRAFAS, RUAS, CAIXAS DE AGUA E CAIXAS DE GORDURA. 
ATIVIDADES PAISAGISTICAS. 

CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACÃO 

R$ 400,000.00 
QUATROCENTOS MIL REAIS 

Capital integrarizar: 
R$ 400,000.00 i 

QUATROCENTOS MIL REAIS 

Microempresa XXXXXX 

I/ 	 TITULAR/ADMINISTRADOR 

Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Termino do mandato 

RODRIGO DE SOUZA SANTANA 
024.854.175-71 

SÓCIO! ADMINISTRADOR XXXXXX XXDOUXXXX 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Namara 
25/07/2019 	 97881746 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002- ALTERAÇÃO 
Evento: 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

FILIALIAIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	)000CXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 
Endereço: 	XXXXXX 

CONTROLE: 70 044.735.89452 CPF SOLICITANTE: 035.969.685-69 NIRE: 29600316356 Emitida: 26/02/2020 - CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREcO http://regin.juceb.ba.gov.brfregin.baltelavalidadocs.aspx  
CONTROLE: 70 044.735.894.52 CPF SOLICITANTE: 035.969.685-69 NIRE: 29600316356 Emitida: 26/02/2020 - CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO hnp://regin.juceb.ba.gov.br/regin.baftelavalidadocs.aspx  

zー 	も  2_ 
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S 
JUCEB
fed 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC° 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos aus as informac6es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e so vigentes na data de sua expedI"o. CertifIcamos ue as informa 6es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerclal e ago vigentes na data de sua expedicão. 

EMPRESA 
Nume Empresarial 	ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIRELI 

Natureza Juridica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600316356 

CNPJ 

20324.954/0001-67 

Arouivamento do ato 
Constituitivo 
23/05/2014 

Inicio da atividade 

23/05/2014 

Endereco: 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, 250, RECANTO DOS PÁSSAROS, BARREIRAS, BA- CEP: 47808054 

Observação 

I 

SALVADOR - BA, 26 de Fevereiro de 2020 SALVADOR - BA, 26 de Fevereiro de 2020 
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CONTROLE; 70 044.735.894.52 CPF SOLICITANTE: 035.969.685-69 MIRE: 29800316356 Emitida; 26102/2020 - CERTIDO SIMPLIF 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERECO htlp://regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/teiavalidadocs.aspx  
CONTROLE. 70 044.735.894.52 CPF SOLICITANTE: 035.969.685-69 NIRE: 29600316356 Emitida. 26/02/2020 - CERTIDÃO SIMPLIF 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.ix/regin.bartelavalidadocs.aspx  イ  、  
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Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 
、  

Certidao Negativa 

Certifico que nesta data (04/02/2020 a s 15:43) NAO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condena96es Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condena9ao com trnsito em julgado ou san9'o ativa 

quanto ao CNPJ no20.324.954/000147. 

I 

A condena戸o por atos de improbidade administrativa n百o implica autom自tico e necess白rio reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do ISE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/ 

Esta certid'o白  expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do nロmero de controle 

● 5E39.BB37.23DA.D783 no seguinte endere9o: htt.s://www.cn. us.br/im.robidade  adm/autenticar cejida

44 

、  

⑨ 	

ンど 

春い  

v 

Gerado em: 04)02/2020 as 15:43:03 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIA 

千  

P白gina i/l 

is 



× 

Gerado em: 04/02/2020 as 15:43:43 
P白gina 1/1 CONSELHO NACIONAL DE JUSTI9A 

② 

、  

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certid白o Negativa 

Certifico que nesta data (04/02/2020 ' s 15:43) NAO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condena96es Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condena9ao com trnsito em julgado ou san9'o ativa 

quanto ao CPF no 024.854.175-71. 

A condena,o por atos de improbidade administrativa n百o implica autom白tico e necess白rio reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do ISE em http://divulgacandcontas.tse.ius.br/ 

Esta certid白o' expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do n"mero de controle 

5E39.BB5F.E268.1823 no seguinte endere9o: htt.s://www.cn.us.br/im.robidade  adm/autenticar certi'o .h 

● 

● 

Jら  
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

Nome completo: ENGENHAR PRESTACOES DE SERYICOS EIRELI 

CPF/CNPJ: 20.324.954/0001-67 

O Tribunal de Contas da Uni'o CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NAO CONSTA da rela''o de respons'veis inid6neos para 
participar de licita''o na administraf百o p'blica federal, por deciso deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n' 8.443/92 (Lei Org'nica do TCU). 

Nao constam da rela9ao consultada para emissao desta certido os respons'veis ainda no 
- 	notificados do teor dos ac6rdaos condenatrios, aqueles cujas condena6es tenham tido seu 
. 	prazo ce vigencia expirado, bem como aqueles cujas apreciaC6es estejam susaensas em razo 

cc interposi9ao ae recurso com efeito suspensivo ou de decis'o judicial. 

Certido emitida s 15:41:05 do dia 04/02/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emiss豆o. 

A veracidade das informa96es aqui prestadas podem ser confirmadas no stio 
ht句〕s：クcontas血u.gov.br/o記s/Pp=INIDoNEO:VERIFにA   

Cdigo de controle da certid豆o: 2GR1040220154105 

Aten9ao: qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. 

× 

」3 
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、  

マo 

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

(V'lida somente com a apresentaao do CPF) 

Nome completo: RODRIGO DE SOUZA SANTANA 

CPF/CNPJ: 024.854.175-71 

O Tribunal de Contas da Uni豆o CERTIFにA que, na presente data, o (a) requere血  
acima identificado(a) N O CONSTA da rela'ao de respons'veis inid6neos para 
participar de licita''o na administragAo p'blica federal, por decis'o deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei no 8.443/92 (Lei Org'nica do TCU). 

~ 

No constam da relaao consultada para emiss言o desta certido os respons'veis ainda no 
w 	nottttcauos ao teor aos acoraaos conaenatorlos, aqueLes cujas conaenaoes tennam fluo seu 

prazo de vigencia expirado, bem como aqueles cujas aprecia6es estejam suspensas em razo 
de interposi戸o de recurso corn efeito suspensivo ou de decisao judicial. 

、  

Certidao emitida a s 15:41:50 do dia 04/02/2020, com validade de trinta dias a contar da 
emissao. 

A veracidade das informa96es aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
https ゾノc o n tas , t c u , goY , Iwords/f?p=lNIDoNEo:vER正にA 

C6digo de controle da certidao: PW08040220154150 

Aten9ao: qualquer rasura ou e,meqda invalidar este documento 

／イ  



喝肩高~ 

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAいO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAいO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS, SERVI9OS 
DE GONDUAO DE VEICULOS, SERVI9OS DE CONDUCAO DE VEICULOS PESADOS, 
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVAAO DE PATRIMONIO, SERVICOS DE 
ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO, SERVIOS TECNICOS DE MANUTENAO E 
CONSERVA9AO DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA 

a !N町RYY9 NORMATIVA 02/20讐  TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE 
S INFRAESTRUTURA E DE EDUCA9AO, DO MUNICIPIO DE PO9OES - BA 

n 

DECLARA9OE 
● PROPONENTE: 

ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVI9OS EIRELI 
CNPJ: 
20.324.954/0001-67 	 （、  
ENDERECO: 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, NO 250, 
RECANDO DOS PASSAROS. BARREIRAS - BA 
CEP 47. 808-054 	c111112\ 

ENGENHAR PRESTA'bES DE SERVI'OS EIRELI 
CON川町ORESI既肌~凡CODE VA SEゆ250て印： 47. 808-054 臥駅日Mシ臥  

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

P 
→、  

② 

' 

PRESTAbES DE SERVI'OS EIRELI 
(NPJ: 20.324.954/0001-61 

U 



喝肩高~ 
PRESTA'OES DE SERVIOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.95410001-61 

DECLARA CA O DE PLENO ATENDIMENTO A OS REQUIS灯OSDE 
HAB比I TA CA O 

PREGAO PRESENCIAL No OllI2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE P(COES~BA 

OBJElO: REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAいo DE EMPREsA EsPEclALにADA NA 
PRESTAAO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS, SERVIOS DE CONDU ンAO DE vErcULOいE叫Ds DE coND暗oDE 08)1PREVEIC芸liiiiIII驚iiiミlIIIi 8l 
鷺IIIIIIIiIIII鷺O AOS REQUISITOS DE'1 1/2020)ES - BA

ATAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NADE VECULOS, SERVIOS DE CONDUO DETRIMNIO, SERVIOS DE ASSENTAMENTO DEO DE PATRIMONIO. TODAS ATIVIDADES MEIO. 
NOS TERMOS D INSTRUいO NORMATIVA 02/2018 TCMIBA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCA O, DO MUNICIPIO DE PO96ES - BA 

A Prefeitura Municいai de PoG6es一BA 
● Ref.: Preg百o Presencial n。 011/2020 

A ENGENHAR PRESTACOES DE SERVI9OS EIRELI, pessoa 
juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n。  20.324.954/0001-67, com sede no 
Conjunto Residencial Codevasf, n。  250, Recando das P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 
47,808-054, por meio de seu representante legal o Senhor BRUNO BISPO COSTA 
ALVES, brasileiro, empres自rio, portador do Registro de Identidade n。  12690620-34 
SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Minist白rio da Fazenda sob no 
035・ 969.685-69, DECLARA para fins de participa戸o na Licita弾o Prego Presencial n。  
011/2020 da Prefeitura Municipal de Po6es - BA, e sob as penas da lei, que atende 
plenamente aos requisitas de habilita弾o 

● 
Par ser verdade, assino a presente 

B /?)"-qqj& OT(S (3蔵 4edBRUNO BISPO C 

鷺難襲鴛誉［孫.9V畿簾ELI 

R ⑧ 

× 

Po戸es ・  BA, 27 de Fevereiro de 2020 

ENGENHAR PRESTA'bES DE SER町OS EIREU 
CON川町O RESIDENCIAL CODE VASE柳250てEP: 47.808-054 臥駅日M5-臥  

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
や  



喝肩高~ 
PRESTA りES DE SE RYKOS EIRE LI 

(NPJ: 20.324.95410001-67 

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIA RIA DA LB 
COMPLEMENTAR N 123. DE 2006. 

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POGOES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTACAO DE SERV1COS ADMINISTRATIVOS. SERV1COS DE CONDUCAO DE VEICULOS. SERVICOS DE CONDUCAO DE 
VECULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACO DE PATRIMONIO. SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAAO, SERVI9OS TEGNICOS DE MANUTEN9AO E CONSERVAAO DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, 
NOS TERMOS DA INSTRU9O NORMATIVA 02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCAAO, DO MUNICrPIO DE PO96ES - BA. 

一  A Prefeitura Municいai de Poc6es~BA 
W Ret: Prego Presencial n。 011/2020 

A ENGENHAR PRESTAGOES DE SERVICOS EIRELI, pessoa 
juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ no 20.324.954/0001-67, com sede no 
Conjunto Residencial Codevasf, no 250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 
47.808-054, por meio de seu representante legal o Senhor BRUNO BISPO COSTA 
ALVES, brasileiro, empres自rio, portador do Registro de Identidade no 12690620-34 
SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Minist6rio da Fazenda sob ri0 
035・ 969.685-69, DECLARA para fins de participa弾o na Licita弾o Prego Presencial n。  
011/2020 da Prefeitura Municipal de Po96es - BA, e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data, 白  benefici白ria da Lei Complementar n。  123, de 2006 
DECLARA ainda, que a empresa est excluida das veda96es constantes do pargrafo 4。  
do art. 3。  da Lei Complementar supracitada. 

● Por ser verdade, assino a presente 

Poゆes - BA, 27 de Fevereiro de 2020. 

Ia-B"w 乙zう2瓦 '-'44  
BRUNO BISPO COSTh ALVES 
RG 12690620-34 SSP/BA I CPF: 035.969.685-69 
ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIRELI 
CNPJ N。 20.324.954/0001-67 

⑨ 

ENGENHAR PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASENo 250 一（EP: 47.808-054 - BARREIRAS 一 BA 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
や  



Po96es - BA, 27 de Fevereiro de 2020 曳  

喝肩高~ 
PRESTAOES DE SERVI(OS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

DECL.4 PA CA O DE ELABORA CA O INDEPENDENTE DA PROPOSTA  

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS. SERVICOS DE CONDUCAO DE VECULOS, SERVIOS DE CONDUAO DE 
VErCULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO. SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAAO, SERVI9OS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA O DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, 
NOS TERMOS DA INSTRUく二AO NORMATIVA 02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCA O, DO MUNICPIO DE POC6ES - BA. 

A PrefeituraM加,ic加aide PoF6es - BA 
Ref.: Preg百o Presencial no o i 1/2020 

● A ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVI9OS EIRELI, pessoa juridica de 
Direito Privado, inscrita no CNPJ no 20.324.95410001 ・67, com sede no Conjunto Residencial Codevasf, no 
250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 47.808-054, por meio de seu representante legal o 
Senhor BRUNO BISPO COSTA ALVES, brasileiro, empres白rio, portador do Registro de Identidade n。  
12690620-34 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Minist白rio da Fazenda sob no 
035.969.685-69, DECLARA para fins de participa"o na Licita"o Prego Presencial n。  011/2020 da 
Prefeitura Municipal de Po"es - BA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do C6digo Penal 
Brasileiro, que 
(a) a proposta apresentada para participar do Preg白o Presencial 011/2020 foi elaborada de maneira 
independente pela PROPONENTE, e o conteロdo da proposta n百o foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, infonnado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente licita9白o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a inten9白o de apresentar a proposta elaborada para participar do Preg白o Presencial 011/2020 n白o 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licita"o 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que n白o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decis白o de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Preg白o Presencial 011/2020 quanto a participar ou nao da referida 
licita"o; 
(d) que o conteロdo da proposta apresentada para participar do Preg白o Presencial 011/2020 n白o ser白  

___ no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com aualauer outro oarticioante 
, potenciai ou ae Tato aa presente licItaCao antes da adiudicaco do obieto da referida licitaco 

(e) que o conteロdo da proposta apresentada para participar do Preg自o Presencial 011/2020 n白o foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
presente licita"o antes da abertura oficial das propostas; e 
(f) que est plenamente ciente do teor e da extens白o desta declara"o e que det白m plenos poderes e 
informac6es narn firm -In 

BRUNO BI銘C蕊TA ALVESるテ滋ア気 

鷲鰻鷺鰻言PF: 035.969.685-69DE SERVIOS EIRELI 

ENGENHAR PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODE VASF, No 250 一（EP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 ツ  

p2タ  



喝肩高~ 
PRESTA'ES DE SERVI'OS EIRELI 

CNPJ: 20.324.95410001-67 

DECLAR.4顧  O DE INEXISTNCIA DE FATOS IMPEDITI VOS 

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAいO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, SERVICOS DE CONDUいO DE VEICULOS, SERVIOS DE CONDUいO DE 
VECULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENCO E CONSERVACAO DE PATRIM6NIO. SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTA O, SERViCOS TECNICOS DE MANUTENいO E CONSERVAAO DE PATRIM6NIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, 
NOS TERMOS DA INSTRU9AO NORMATIVA 02/2018 TCMIBA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCAAO, DO MUNICrPIO DE POC6ES - BA. 

A Prefeitura Municいai de PoC6es~BA 
Ret: Preg自o Presencial no011/2020 

e 
A ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVI9OS EIRELI, pessoa 

juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ no 20.324.954/0001-67, com sede no 
Conjunto Residencial Codevasf, no 250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 
47.808-054, por meio de seu representante legal o Senhor BRUNO BISPO COSTA 
ALVES, brasileiro, empres白rio, portador do Registro de Identidade n。  12690620-34 
SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministrio da Fazenda sob no 
035・ 969・ 685-69, DECLARA para fins de participa"o na Licita弾o Prego Presencial n。  
011/2020 da Prefeitura Municipal de Po6es - BA, sob as penalidades cabiveis a 
inexist'ncia de fatos impeditivos para sua habilita戸o no Preg各o Presencia! n。  011/2020. 

Por ser verdade, assino a presente 

Po96es - BA, 27 de Fevereiro de 2020 

e 
轟LCVtQBRUNO BISPO C 器g才灰 
鷲鰻難鷺菖PF: 035.969.685-69DE SERVIOS EIRELI ' 

くで  
② 

、  

与  

ENGENHAR PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, No 250 一（EP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 、  

'2す  



嘱；;nha~ PRESTA''ES DE SERVI'OS EIRELI 
CNN: 20.324.954/0001-67 

DECIARA顧O DE PROTE顧O AO TRABALHO DO MENOR 

PREGAO PRESENCはL No ollI2020 
PREFEITURA MUNにIPAL DE POC6Es~BA 

oBJETo: REGlsmo DE PRE9o PARA FUTURA E EvENTUAL coN!RATA9AO DE EMPREsA EsPEclALl2AIlA N, 
PREsm“〕  DE sERvロIsAD向MsTRATNos, smM四s DE coN叫A〕 DEvEにULoいE叫】os DE coND叩bDE 
鷲

DECLARA CO DE PROTECAO AO TRA

PREG O PRESENCIAL N Of
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO

OBJETO: REGISTRO DE PRE O PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRAi
PRESTA O DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS, SERViOS DE CONDU O 

DIVEICULOS PESADOS, SERVIOS DE MANUTEN O E CONSERVA O DE PATF 	gIIII鎌護 鷺III篇II鷺l驚BALNO DO MENOR1/2020ESBA

AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAE VECULOS, SERViOS DE CONDUO DEIMNIO, SERVIOS DE ASSENTAMENTO DEDE PATRIMNIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, Noi恒 ioる  6A INSTRUCO NORMATIVA 0212018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCA顧O, DO MUNIC回6 DE P0coESー日A 

A Prefeitura Municいai de Poc6es一BA 
Ret: Preg百o Presenciam n0 011/2020 

A ENGENHAR PRESTA96ES DE SERVI9OS EIRELI, pessoa 
juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ no 20.324.954/0001-67, com sede no 
Conjunto Residencial Codevasf, n。  250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 
47.808-054, por meio de seu representante legal o Senhor BRUNO BISPO COSTA 
ALVES, brasileiro, empres白rio, portador do Registro de Identidade no 12690620-34 
SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministrio da Fazenda sob no 
035.969.685-69, DECLARA para fins de participa戸o na Licita●o Preg'o Presencial n。  
011/2020 da Prefeitura Municipal de Po96es - BA, em atendimento ao quanto previsto no 
inciso XX)(lIl do art. 7。  da Constitui頭o Federal, para os fins do disposto no inciso V do 
art. 27 da Lei 8.666/93, que n首o empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos, salvo na condi9白o de aprendiz, a partir de 
14 anos 

● Por ser verdade, assino a presente 	

Poゆes - BA, 27 de Fevereiro de 2020. 

● 

ひ“っィ刃 axタ×フ乙j2我  “'dン  
BRUNO BISPO COSTA ALVES 	ー  

蕊認躍寵難翌 CPFS DE鍛器潔ELI 
CNPJ No 20324S5410001-67 

cP/ 

' 

与／I 

、ノ  

叱dン 

乙二で  

ENGENHAR PRESTA'6ES DE SERVI(OS EIRELI 

CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, No 250- CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 	 ' 4 S 
02 



Qjigenhar 
DECLA PA CA O DE SUPER VENIENCIA 

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES - BA 

OBJETO: . REGISTRO DE PREcO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA O DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, SERVI9OS DE CONDUCAO DE VEICULOS, SERVICOS DE CONDUいO DE 
VEICULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVAAO DE PATRIM NIO. SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAViMENTAAO. SERVi9OS TECNICOS DE MANUTEN9AO E CONSERVAAO DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, 
NOS TERMOS DA INSTRUいO NORMATIVA 0212018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCAAO, DO MUNIC「PIO DE PO96ES - BA 

A Prefeitura Municいai de PoC6es - BA 
Ret: Prego Presencial no011,2020 

A ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVI9OS EIRELI, pessoa 
juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ no 20.324.954/0001-67, com sede no 
Conjunto Residencial Codevasf, n。  250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 
47.808-054, por meio de seu representante legal o Senhor BRUNO BISPO COSTA 
ALVES, brasileiro, empres白rio, portador do Registro de Identidade n。  12690620-34 
SSP/BA e inscilto no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministrio da Fazenda sob no 
035・ 969・ 685-69, DECLARA para fins de participa頭o na Licita戸o Prego Presencial n。  
011/2020 da Prefeitura Municipal de Po戸es - BA, sob as penalidades cabiveis a 
inexistncia de fato superveniente impeditivo a sua participa9含o no Preg百o Presencial 
SRP no 011/2020 

Por ser verdade, assino a presente. 
Po戸es - BA, 27 de Fevereiro de 2020 

B禽品脇l LBRUNO BISPO CO 	ES 

RG 12ENGECNPJ鰻鷺鷺菖Po［孫969.68VIOS篇ELI 

、  

各ソ ⑨ A/K/I 

ENGENHAR PRESTA'6ES DE SERVI(OS EIRELI 
CO NJ U町ORESI旺NCIAL CODE VASEや250て印】 47.808-054 -臥駅日Mシ臥  

(NPJ: 20.324.954/0001-67 子も 

PRESTA''ES DE SERVにOSEIRELI 
CNPJ: 20.324.954/0001-67 

e 

e 

' 

マ￥  



召H‘くりw 召‘タク‘フ乙る4,蚤 zとでし‘4L 
BRUNO BISPO COSTA'ALVES 	ノ  
RG 12690620-34 SSP/BA I cpF: 035.969.655-69 
ENGENHAR PRESTACOES DE SERVICOS EIRELI 
CNPJ No20.324.954/0001-67 

× 

嘱 genhar 
PRESTA'ES DE SERVI'OS EIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 

DECLAR.4 CA O DE INEXISTNCIA DE FUNCIONRIO PlJBLICO 

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA9AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAいO DE SERVI9OS ADMINISTRATIVOS, SERVICOS DE CONDU9AO DE VECULOS, SERVI9OS DE CONDU9AO DE 
VEICULOS PESADOS. SERVI9OS DE MANUTENいO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO. SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAV1MENTACO. SERVICOS T亡CNICOS DE MANUTENCO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO. TODAS ATIVIDADES MEIO 
NOS TERMOS DA INSTRUC 、O NORMATIVA 0212018 TCMIBA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCA O, DO MUNICIPIO DE POc6ES - BA 

A Prefeitura Munic加ai de Po96es~BA 
Ret: Preg白o Presenciam n0 011/2020 

S 
A ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVICOS EIRELI, pessoa 

juridica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n。  20.324.954/0001-67, com sede no 
Conjunto Residencial Codevasf, n。  250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 
47.808-054, por meio de seu representante legal o Senhor BRUNO BISPO COSTA 
ALVES, brasileiro, empres自rio, portador do Registro de Identidade n。  12690620-34 
SSPIBA e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministrio da Fazenda sob no 
035・ 969.685-69, DECLARA para fins de participa戸o na Licita9ao Preg自o Presencial n。  
011/2020 da Prefeitura Municipal de Po6es - BA, sob as penas da lei, que at白  a 
presente data inexistem no seu quadro de funcion自rios, s6cios administradores e 
gerentes, funcionario p自blico que seja vinculado 白  Prefeitura Municipal de Po96es - BA 

Por ser verdade, assino a presente 

Po"es - BA, 27 de Fevereiro de 2020 

／、  

民  o 
ENGENHAR PRESTA'OES DE SERVI'OS [IREI] 

CON川町ORESI旺Na肌CODE臥SE,柳250てEP: 47.808-054 臥駅日M5-臥  
CNPJ: 20.324.954/0001-67 	コー  4 

加  



PRESTAゆES DE SERVI'OS EIRELI 
CNPJ: 20.324.954/0001-67 

DECLARA顧O CONJUNTA  

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA9AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTACO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS, SERVIOS DE CONDUいO DE VEICULOS, SERVICOS DE CONDU9AO DE 
VEICULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENいO E CONSERVA O DE PATRIMONIO, SERVI9OS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTA O. SERVICOS TECNICOS DE MANUTENいO E CONSERVAメO DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, 
NOS TERMOS DA INSTRUCAO NORMATIVA 02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCA O, DO MUNICIPIO DE POC6ES - BA. 

0 

APrefeitura Municipal de Po96es - BA 
ReたPrego Presencia! n。 011/2020 

A ENGENHAR PRESTACOES DE SERVI9OS EIRELI, pessoa 
juridica de Direito PriVado, inscrita no CNPJ no 20.324.954/0001-67, com sede no Conjunto 
Residencial CodeVasf, no 250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 47.808-054, por meio 
de seu representante legal o Senhor BRUNO BISPO COSTA ALVES, brasileiro, empres白rio, 
portador do Registro de Identidade n。  12690620・34 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Fisicas do Ministrio da Fazenda sob n。  035.969.685-69, DECLARA para fins de participa"o na 
Licita"o Prego Presencial n。  011/2020 da Prefeitura Municipal de Po96es - BA, e sob as 
penas da lei, que: 

ー  Est ciente da obrigatoriedade de declarar a superveni6ncia de fatos impeditivos da habilita9白o 
ー  N白o possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condi9白o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXX川  do art 
7。  da Constitui"o Federal e inciso V, art. 27, da Lei n。 8666/1993, com reda"o determinada pela 
Lei no9.854/19 
- N白o possuem em seu quadro de pessoal servidores p"blicos exercendo fun96es tcnicas, 
comerciais, de gerncia, administra"o ou tomada de decis自o, (inciso 川, do art 9。  da Lei n。  

. 8666/93)
.- Sob as penas da Lei, reunir todos os requisitos de habilita"o exigidos no Edital

, 
quanto 白  s 

condi96es de qualifica"o juridica, fiscal, t6cnica e econ6mico-financeira, bem como de que est 
ciente e concorda com o disposto no Edital em referncia e no Decreto Estadual no7217 de 14 de 
Maro de 2006 
- Sob as penas do Art. 299 do C6digo Penal, de que ter a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, dos produto/servi9os licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condi如e 
previstas 

Po加es - BA, 27 de Fevereiro de ''20 

z3メ“乙つ‘心ノR 啄フ 49番 zzプLノオ  
BRUNO BISPO COSTA ALVES 	 ー  
RG 12690620-34 SSP/BA I CPF: 035.969.685-69 
ENGENHAR PRESTA力ES DE SERVI9OS EIRELI 
CNPJ N.20.324.954/0001-67 

、  散  

ENGENHAR PRESTA'bES DE SERVI'OS EIRELI 
CON川町O旺引既肌皿 CODE以SE柳250て印： 47.808-054 - BAR旺旧話ー臥  

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
む  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POゆES -BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL N 2 011/2020 DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 s O9HS3OMIN. 
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EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRU'6ES EIREU CNPJ: 14.260.446/0001-60 

Rua do Sindicato, s/n, Quadra 017, Centro CEP・46930.000 
Palmeiras-Bahja Tel : (71) 992957531 e-mail: construtoraevidencie@hotmaiLcom  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

14.260.446/0001-60 
MATRIZ 

NUMERO DE INSCRIÇÃO DATA 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 

DE ABERTURA 081091201.1 

NOME EMPRESARIAL 
EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIREL1 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NCME DE FANTASIA) 

EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES 
PORTE 

ME 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA AlIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CODIGO E DEscROo DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Goleta de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 -Instalações hidráulicas, sanitárias e de gas 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 
43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporaries 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 
49.214-01 - Transporte rodoviária coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.244-00 - Transporte escolar 
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

0O0100 E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
2304- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empreseri 

LOGRADOURO 

R DO SINDICATO 
NUMERO 

S/N 
CCIAFtEMENTO 

ClUADRA017 CASA 

CEP 

46.930-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICiP10 

PALMEIRAS 
UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 

EVIDENCIECONSTRUCOES@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(75) 3356-1170 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFA) 
....... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/09/2011 

MOTIVO CE SITUAÇÃO CADASTRAL 

ç'-------N 	9 

7/ 
SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL K 

17/01/2020 17/01 /2020 

Aprovado pela lnstn"o Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 1710112020 白  s 02:29:15 (data e hora de Brasilia). 

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

Emitido no dia 17/01/2020 as 02:29:15 (data e hora de Brasilia). 

④
ぺ  
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17/01/2020 17/01/2020 

I

.REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
14.260.44610001-60 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 09/ 
CADASTRAL 

DATA DE NIERlij" 0812011 

NOME EMPRESARIAL 
EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUcOES EIRELI 

CODIGO E DESCRIÇA0 DAS ATNIDADES ECONCMICAS SECUNDARIAS 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 
81.29-0-00 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresbri 

LOGRADOURO 
R DO SINDICATO 

NÚMERO 
SIN 

CCMPLEMENTO 
OUADRA017 CASA 

CEP 
46.930-000 

SAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
PALMEIRAS 

UF 

BA 	.14 

ENDEREÇO ELETROMCO 
EVIDENCIECONSTRUCOES@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(75) 3356-1170 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

sinarsio CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÁO CADASTRAL 
08/09/2011 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

srruArAo ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instru"o Normativa RFB n。 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

●Emit
ido no dia 17/01/2020 白  s 02:29:15 (data e hora de Brasilia) 

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

4, Emitido no dia 17/01/2020 as 02:29:15 (data e hora de Brasilia). P白gna 釘2 Pagina: 2/2 
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17/01/2020 17/01/2020 

ID 	

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE insatigAo 
14.260.446/0001-60 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgAo 
CADASTRAL 

0DA8TIA09D1201EiRTURA 

NOME EMPRESARIAL 
EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIREU 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

78.20-5-00 - Locagão de mão-de-obra temporaria 
81.21-4-00 - Limpeza em pradlos e em domicIlios 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 

COOIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE2A JURIDICA 

230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 

R DO SINDICATO 
NUMERO 

S/N 
COMPLEMENTO 

OUADRA017 CASA 

CEP 

46.930-000 
BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 
MUNICIFIO 

PALMEIRAS 
UF 

BA 	.2 

ENDEREÇO ELETRONICO 

EVIDENCIECONSTRUCOES@GMAIL.COM  
TELEFONE 

(75) 3356-1170 

ERIE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
,L**** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

08/09/2011 

MOTNO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instru"o Normativa RFB n。 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

●Emit
ido no dia 1710112020 白  s 02:29:15 (data e hora de Brasilia) 

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

4, Emitido no dia 17/01/2020 as 02:29:15 (data e hora de Brasilia). P白gina: 2/2 Página: 2/2 
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ALTERACAo ■ CONSOL工DACAo carrn厭laL DASく町工罵DAD罵 fl4PRES島RェA 
I,ェ1‘工TADA DENm‘工NADA: ’、豆VェDENC工瓦  TRANSPORTES E ~STRUCOES 
LmA皿‘' 

JORGE Nェ  LDES SARBOS& GIORDANO nacionalidade BRAS工LEIRA, nascida em 
22/07/1962,CASADA EM COMUNH O PARCIAL DE BENS, EMPRESARIA, CPF n。  
318 ・ 70ユ ・ 555-72 ・  CARTEIRA DE IDENTIDADE ri0 138896640, 6 rgao expedido工  
55?ノ叫‘ residente e domiciliado no(a) 	RUA RANULFO OLェVE工Rh, 
608,BAIRRO:JARDIH APIPEMA, SALVADOR/BA, CE? 40.155-030. 

e 
ED SON sAllTO6 COELHO JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido em 
Salvador/BA, no dia 21/0S/1984,enpresario, portador da carteira de 
identidade no 1004828306 SSP/BA, inscrito no CPF sob n.. 019.502.385 
47 ・  residente e domiciliado na RUA RANULFO OLIVEIRA, n。  608, 
BA1RRO:JARDIM APIPEMA, SALVADOR/BA, CE? 40.155-030. 

0nicos s6cios componentes da sociedade empresaria limitada: "EVIDENCIE 
TRANSPORTES E CONSTRU OES LTDA ME", registrada legalmente por contrato 
social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bah遺I' 
sob NIRE no 29203673870, com sede Rua Direta de Nova Brasilia. 7皿  
Andar 2, 	sala 01, Nova Brasilia Salvador, Bk. CE? ll.350-Oユ tt' 
devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica/ME sob a 
n。  14.260.446/0001-60, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a 
presente alteracao contratual., nos 七ermos da Lei n。  10.406/ 2002, 
mediante as condicるes estabelecidas nas cl白usulas seguin七es: 

CLAUSDIA PRIMEIRA: As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser 
cedidas ou transferidas a 七erceiros Sem o consentimento do outro 
s6cio, a quem fica assegurado, em igualdade de condic6es e preco 
吐reito de preferencia para a sua aquisicao se postas a venda, 
formalizando, se realizada a cessao delas, a alteracao contratual 
per七inen七e. 

CI~UsuLk szct丑‘DA:A responsamlidade de cada s6cio ● restriLa ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem soユidariamente pela integralizacao 
do capitaユ sociaユ．  

αAUStJLA TERCE工RA: A sociedade gue era no endereco na Rua DireLa de 
Nova Brasilia, n。73, Andar 2, 	Sala 	01, Bairro: Nova Brasユlia, 
Salvadorノ日A, CEP 4ユ ． 350-0ユo l皿as血  血  ．Sr Rii自  Cnnl ne 〒に”g 二に証‘ 
Bairro: Centro, Palmeiras/Ba, CE?: 46.930-000. 

CI血1St/LA QUARTA: O oh加to Social ': Construcao de edif」cios, 
Coりstrucao de rodovias e ferrovias, Obras de urbanizacao - ruas, 
pracas e calcadas, Manu七encao de redes de dis七ribuicao de energ垣  
el'trica, obras de engenharia civil, Obras dc terrapユen ag en. 
Instalacao e manu七encao el'trica, Instalac占es hidr白ulicas, sanit白rias 
e de g's, Servicos de pintura de ediflcios em geral, Obras de 
acabamento da construc邑o, Montagem e deamontage皿  de andaime 5 0 
estruturas temporarias, Servicos de operacョo e fornecimento de 
equipamentos para transpor七e e elevacao de cargas e pessoas para uso 
e皿  obras ・  Transporte rodovi自rio coletivo de passageiros, com 
itinerario fixo, municipal. Transporte escolar, Transporte rodoviario 
de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, muniく:ipal. Alugueユ  de 
mAquinas e equipanien七os para construcao sem operador, exceto andaime 
いmpeza em predios e em domicilios, Atividades de liiiいeza, Atividade 

PAgina 1 de S 
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pais agi s七icas, Atividades de produc査o de fotografias, exceto a巨rea e 
submarina, ServiCos de 七ranspor七e de passageiros - ユocacきo de 
autom6veis com motorista, Loca7ao de automveis sem condutor, LocaCao 
de m邑o de obra Passa a ser construCao de edificios, ConstruCao de 
rodovias e ferrovias, Obras de urbanizaCao ~ ruas, pra9ao e cal9adas, 
Manutencao de redes de distribuiCao de energia el'trica, obras de 
engenharia civil, Obras de terraplenagem, Instaユacao e 皿arku tencao 
el'trica, InstalaC凸es hidr白ulicas, sanitarias e de g自s, Servicos de 
pinしun de edificios em geral. Obras de acabamen七o da construcao, 
Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas tempor自rias, Servicos 
de operacao e fornecimento de equipamen七os para 七ransporte e eleva9ao 
de cargas e pessoas para uso em obras, Transporte rodovi自rio coletivo 
de passacjeiros, com itinerario fixo, municipal, Transpor七e escolar, 
Transporte rodovi rio de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, 
municipal, Alugueユ  de maquinas e equipamentos para construcao sem 
operador, exceto andaimes, Limpeza em pr'dios e en 
domicilios, Atividades 	de 	limpeza, 	A七ividades 	paisagis七ユCa 5, 
Atividades de produ9ao de fotografias, exceto a'rea e submarina, 
Servicos de transporte de passageiros - locacao de autom veis com 
motorista, LocaCao de autom veis sem condu七or, LocaC昌o de mさo de obra, 
coleta de residuos n』o perigosos, Coleta de reslduos perigosos. 

A adminis七racao da sociedade cabera ISOLADAMENTE aCo) S6cio(a 】  
JORCZNILDES BARDOSA GIOBDANO, IS0LADAMENTE a (o) S6cio (a) EDSON SANTOS 
c皿  I』く）  JUNIOR com os poderes e atribuicるes de representacao ativa e 
passiva na sociedade, ゴudicial e extraコudicialmenLe, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto sociaユ, sempre de interesse da 
sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entan七o, 
faze-lo en atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigaC凸es seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imveis da sociodade, sem autorizaCao 
do(s) outro(s) s6cio(s). 

“血IsmA a 工w●A:O s6cio adminis七rador declara, sob as penas da lei, 
que nさo es七a 土mpedido de exercer a administra9ao da sociedade, por lei 
especial ou em virtude dc condenacさo criminal, ou por Se encontrarem 
sob os efeitos deユa, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
aces sロ  a cargos p blicos, ou por crime [alimentar, de prevar土cacao, 
pelts Cu ・1止’ロrnロ‘ Cロncus S色ロ, pecula七ロ  ou co'l七ra a econロmia popuユa工，  

A 、吐eta da modifica9'o ora ajustada 加lmoユェd●ーn o contrato social, 
corn a segtlin七● redaC&o: 

C叫SOLエDA価O DO CONTRATO SOCェA工，  m mPRESA: ”罵VェDENC工罵  
TRANSPORTES E CONSTRU OES LTDA皿” 

contra o sis七eIlla fュnanceiro nacional, conしra norI立a9 de defesa da 
concorrencia. contra a5 reユac6eS de COnSumO' f' D"bユ土ca ou 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa 
concorrencia, contra as reユaC6es de consumo, f' p"bユ土Ca 
propriedade. 

可  

JORGENェLDES BARBOSA C工ORDANO, BRASiLEiRA, nascida em 22/07/1962, 
CASADA EM ccnuNHAo PARCIAL DE BENS. EMPRESARIA, cPF no 318.701.SSS-72, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE n。  13日896640, Orgao expedidor sSP/BA, residente 
e domiciliado na RUA RANULFO OLIVEIRA, 608,BAIRRO ニ  lARDェM A王’工PEWし  
SALVADOR/BA, CEP 40.155-030. 	 、  

ま  
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EDSON SANTOS COELHO JUt●ェOR, Brasileiro. solteiro, nascido exlし  
Salvador/BA, rio dia 21/05/1984, empresario, portador da carteira de 
identidade n。  1004828306 SSP/BA, inscrito no cPF sob n。 . 019.502.385- 
47, residente e domiciliado na RUA RANULFO OLIVEIRA, n。  608, 
BAIRRO:JARDIM APIPEMA, SALVADOR/BA, CEP 40.155-030. 

EDSON SANTOS COELHO JUNIOR, Brasileiro, solteiro, nascido em 
Salvador/BA, no dia 21/05/1984, empresário, portador da carteira de 
identidade n° 1004828306 SSP/BA, inscrito no CPF sob n°. D19.502.385-
47, residente e domiciliado na RUA RANULFO OLIVEIRA, n° 608, 
BAIRRO:JARDIM APIPEMA, SALVADOR/EA, CEP 40.155-030. 

Unユcos sbcios componentes da sociedade el・lpr e saria ユユnitada: "EVェDENCIE 
TRANSPORTES E CONSTRI耳DES LTDA ME" respectivainen七e com sede e 
domicilio na Rua carlos Torre, n。205, Bairro: centro, Palmeiras/Ba, 
CEP: 46.930-000,inscrita no CNPJ sob n。14.260.446/0001-60, registrada 
na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE n。  29203673870 de 
31/08/2011, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito por 
este instruments alterar e consolidar seu contrato social e alteraCao 
posterior 皿eciiante a s clausulas e condic6es seguintes: 

Onicos sacios componentes da sociedade empresária limitada: ^EVIDENCIE 
TRANSPORTES E CONSTRUUOES LTDA ME" respectivamente com sede e 
domicilio na Rua carlos Torre, n°205, Bairro: Centro, Palmeiras/Ea, 
CEP: 46.930-000,inscrita no CNPJ sob n°14.260.446/0001-60, registrada 
na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE n' 29203673870 de 
31/08/2011, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito por 
este instrumenta alterar e consolidar seu contrato social e alteração 
posterior mediante As clausulas e condições seguintes: 

~usula PR工皿工RA: A sociedade gira sob 
'' EVェDENCェE TRANSPORTES E CONS ThUCDES LTDA HE". 
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob 
^EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA ME"'. 

o nome emPresarユal d o nome empresarial d 

"A3試五A SEGUNDA:A sociedade tern sua sede e domicilio na Rua Carlos 
torre, n。205, Bairro: Centro, Palmeiras/Ba, CEP: 46.930-000. 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e domicilio na Rua Carlos 
Torre, n°205, Bairro: Centro, Palmeiras/Ba, CEP: 46.930-000. 

CLAUSUIA TERE工RA:A sociedade iniciou suas a七ividades em 3ユノo日ノ20ユユ,e 
seu prazo de duracao 白  indeterminado. 
CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 31/08/2011, e 
seu prazo de duracAo a indeterminado. 

clausuLA. QCAEm: O capital social da sociedade ' de R$ 500.000,00 
(Quinhen七os Mii Reais), dい,idido em 500.000 (Quinhentos 'u1) quotas de 
vaior nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscrito e 
integralliado em moeda corrente do pais, assim distribuldos: 

CLAUSULA QUARTA: 0 capital social da sociedade é de R$ 500.000,00 
(Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 (Quinhentos Mil) quotas de 
valor nominal de R$ 1,00 (um Real) cada uma, totalmente subscrito e 
integralizado em moeda corrente do pais, assim distribuidos: 

SOCIO N° de Quotas IS Valor R$ 
JORGENILDES BARBOSA GIORDANO 250.000 50 R$ 250.000,00 
EDSON SANTOS COELHO JUNIOR 250.000 50 R$ 250.000,00 
TOTAL 500.000 100 R$ 500.000,00 

clausu工A QU工Na: o objeto social を  Construcao de ed迂mos. 
Construc邑o de rodovias e ferrovias, Obras de urbanizaC'o ~ ruas, 
oracas e calcadas, Manu七encao de redes de distribuiCきo de energia 
el白trica, obras de engenharia civil, Obras de terraplenagem, 
Instalacさo e manutenCao elとtrica, InstalaCうes hidr'ulicas, sanit'rias 
e de gas, ServiCos de pintura de edificios e皿  geral, Obras de 
acabamento da cons七ruCきo, Mon七agem e desmon七agem de andaimes e 
estrx止uras tempor'rias. Servi os de operaC孟o e fornecimento de 
equipamentos para transpor七e e elevaCao de cargas e pessoas para uso 
em obras, Transporte rodoviario coletivo de passageiros, com 
itiner白rio fixo, municipal, Transporte escolar, Transporte rodovi'rio 
de carga, exceto produtos perigosos e mudancas, municipal, Aluguel de 
m quinas e equipamentos para cons七ruc邑o sem operador, exceto andaimes, 
Limpeza en pr'dios e em domicllios, Atividades de limpeza, A七ividades 
paisagisticas, Atividades de producao de fotografias, exceto a白rea e 
submarina, ServiCos de transporte de passageiros - locaCao de 
automveis corn motorista, LocaCao de autom veis sem condu七or, LocaCao 
de mao de obra, coleta de reslduos nao perigosos, Coleta de reslduos 
Peng0303 ・ 	 、  

CLAUSULA QUINTA: 0 objeto social e: ConstrugAo de edificios, 
Construflo de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - rues, 
oracas e calcadas, Manutenção de redes de distribuição de energia 
elétrica, obras de engenharia civil, Obras de terraplenagem, 
Instalação e manutenção elétrica, Instalações hidráulicas, sanitárias 
e de gas, Servicos de pintura de edificios em geral, Obras de 
acabamento da construção, Montagem e desmontagem de andaimes e 
estruturas temporaries, Serviços de operação e fornecimento de 
equipamentos para transporte e elevação de cargas e peSsoas para uso 
em obras, Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com 
itinerário fixo, municipal, Transporte escolar, Transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 
Limpeza em prédios e em domicilios, AtividadeS de limpeza, Atividades 
paisagisticas, Atividades de produçAo de fotografias, exceto aérea e 
submarina, Servigos de transporte de passageiros - locação de 
autom6veis com motorista, LocaCAO de autom6veis sem condutor, Locacéo 
de mão de obra, Coleta de residuos nAo perigosos, Coleta de residuos 
perigosos. 
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CONSOLェDACAO DO CONTRATO SOCェAL DA .．雄SA: "EVェDENCm 
TRANSPORTES 罵  CONSTRUCOES I.mA 晦” 

CLAUSUェA SEXTA: As quotas sao indivisiveis e n o poder昌o ser cedidas 
ou transferidas a terceiros se皿  o consentimento do outro s6cio, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condic6es e preco d土rei七o de 
preferencia para a sua aguisi9ao se postas a venda, formalizando, se 
realizada a cessao delas, a altera9白o con七ra七ual per七mnente. 

CLAIJSUIA OITAVA: Ao t'rmino de cada exercidio social, em 31 d叙  
Dezenu〕ro' os administradores prestarao contas justificadas de sua 、、  
ad皿上nistracao, procedendo a elaborac o do invent'rio・  do baユanco 、、  
patrimonlai e cio baianccフ  de resuユ tadく）  do econ凸mmc。・  cabendo aos 、、  
socユos, na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLAXJSULA DECIMA: A administraCao da sociedade caber ISOLADN4ENTE aio) 
S6cio(a) JORGEN ェ  LDES BABEOSA GェORDANO, 	ISOLADAMENTE a(o) S6cio(a) 
EDS叫  SANTOS COELHO JUNェOR com os poderes e atribuiC6es de 
representacao ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do 
nome empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas 
ao interesse social ou assumir obrigac6es seja em favor de qualquer 
doa cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im veis 
da sociedade, sem autoriza9』o do(s) outro(s) s6cio(s). 

CLAUSULA DECDa PR工MEIRA: A sociedade poder' a gualquer ヒempo, abrir 
ou fechar filial ou outra dependencia. nediante alteracao contra七ua 1 
assinada por todos os s6cios. 

CIIA.USUL& DECェMA SEGUNDA: Os s6cios poderao de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a tituユ。  de "pr -labore", observadas as disposic6es 
regulamentares pertinentes. 

CI血JSUIJt DECIMA TERCEIRA: O s6cio administrador declara, sob as penas 
da leL que nao est白  impedido de exercer a administracao da sociedade, 
por ユei especial ou em virtude de cくつnd en ac邑o criminal, ou por Se 
encontrarem sob os efei七《フs dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos p,]blicos, ou por crime falimentar, 
de prevaricacao, peita ou suborno, concussao, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas 
de defesa da concorrencia, contra as relacるes de consumo, f白  p自blica 
ou propriedade. 

CLAIJSUI~ SET工MA: A 工esponsabュ lidade de cada socユくフ  ‘ res七“七a ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solmarianente pela integraliza9ao 
do capitaユ  social. 

Dezembro, 

CLMYSUIa NatA: Nos quatros meses 
social, os s6cios deliberarao 
administradores quando for o caso. 

cI一UmnA l喫’uい  Nos quatros meses seguユnしes ao terI立工no do 	 K、、  
,豊誉二竺ゴ竺竺一 豊ザ？e巴些。  sobre as contas e deslgnara。  ＼ユ  

seguintes ao 七‘rmi no dつ  exereicio 
sobre as contas e designarao 
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E記陀岡I肥  

CONSOLェDACAO DO CONTRATO SOC工AL DA ~郎5k; ”冒VェDSNCm 

TRANSPORTES E C叫SmUcogs LmA皿'I 

CLAUSUXA DEC工MA a】ARlA: Fica eユeito o for‘コ  da comarca de Sa1vador/R7, 
para o exercid上o e o cumprimento dos direitos e obrigacるes resultantes 
deste contrato. 

E por estare・l assim コustos e acertados, assユna皿  o presente instrumento 
em ロ3 (Tr's) 、パas de igsa1 teor e forma, a fim de que se produzam os 
efeitos ユegais. 

Salvador/BA, 17 de Janeiro de 2019. 
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ALTERAcAO E CONSOLIDAcAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA: "EVIDENCIE TRANSPORTES E 

CONSTRUCOES LTDA". 

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
EMPRESARIA LIMITADA DENOMINADA: IIEVIDENCIE TRANSPORTES E 

CONSTRUÇOES LTDA" . 

JORCENILDES SARBOSA GェORDANO nacional土dade BRAS工LEェRA, nascida en 
22/07/1962,SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n。  318.701.555-72, CARTEIRA DE 
ェDENTIDADE no 138896640 551/BA, residen七e e domiciliado na RUA RANULFO 
OLIVEIRA. 608,BAIRRO!JARDIM APIPEM, SALVADOR/BA, CE? 40.155-030. 

EDSON SANTOS COELHO JUNェOR, nacionalユdade BRAS工LEIRO, SOLTEIRO, 
竺竺整二 e王  月a聖ador/SA, no dia 21/05/1984. EMPRESARIO, portador da 
CABTE工RA DE IDENT工DADE n。  1004828306 5SF/BA, inscrito no とPF sob no. 
9碧.5照二1斐竺7二residente e domiciliado na RUA RANUIJFO OLIVEIR)いn' 
608, BA工RRO:JARDIM APIPEMA, SALVADOR/BA, CEP 40.155-0:30. 

0niくこくフS s6cios campくコrientes da sociedade empres白ria u mエヒada ：  ・、EV工DENCェ取  
TRANSPORTES E CONSTRUOES LTDA", registrada legaltuente por contrat敏  
saciaユ  clevidamen七e arquivado nesta Junta Comercial dくっ  Estado da Sahis,、欧  
Sob NIRE n' 29203673日70, com sede Rua Carlos Torre, n。205, Bairro: 、散  
Centro, Palmeiras/Ba, CE?: 46 ・ 930-000, devidamente inscrita no ＼ミ  
Cadastro Nacional de Pessoa Jurldica/MI sob o n。  14.260.446/0001-60, 	\\ 

deliberam, de pユeno e comum a叩rdo ajustarem a presente aユte ra 9さ。  'e表N 
OOfl Era三ual, nos termos da Lei n 10 ・ ‘06/ 2002, mediante as condi9凸es 	×、  
escac'elecidas nas clausulas seguintes ： 	 又  

JORGENILDES BARBOSA GIORDANO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 
22/07/1962,SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF n' 318.701.555-72, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n° 138896640 SSP/BA, residente e domiciliado na RUA RANULFO 
OLIVEIRA, 608,BAIRRO:JARDIM APIPEMA, SALVADOR/BA, CEP 40.155-030. 

EDSON SANTOS COELHO JUNIOR, nacionalidade BRASILEIRO, SOLTEIRO, 
nascido em Salvador/BA, no dia 21/05/1984, EMPRESARIO, portador da 
CARTE/RA DE IDENTIDADE n° 1004828306 SSP/BA, inscrito no CPF sob n°. 
019.502.385-47, residente e domiciliado na RUA RANULFO OLIVEIRA, n° 
608, BAIRRO:JARDIM APIPEMA, SALVADOR/BA, CEP 40.155-030. 

Onicos sócios componentes da sociedade empresária limitada: ‘'EVIDENCI 
TRANSPORTES E CONSTRUCCES LTDA", registrada legalmente por contrat 
social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, 
sob NIRE n° 29203673870, com sede Rua Carlos Torre, n°205, Bairro: 
Centro, Palmeiras/Ba, CEP: 46.930-000, devidamente inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o nc 14.260.446/0001-60, 
deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteragão 
contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições 
estabelecidas nas clausulas seguintes: 

CェaAUSULA PRユMEIRA: A s6cia JORGEN工LDES ョARBOSA GェORDMIO, transfere 
quotas de cap武ai social, que perfaz o vaユor de R$250.000,00 (Duzen七as 
e Cinquenta Mil Reais) ' direta e irrestritamente ao s6cio EDSく加  SANTOS 
COELHO JUNIOR. 

CLAUSULA PRIMEIRA: A sOcia JORGENILDES BARBOSA GIORDANO, transfere 
quotas de capital social, que perfaz o valor de R$250.000,00 (Duzentas 
e Cinquenta Mil Reais), direta e irrestritamente ao s6cio EDSON SANTOS 
COELHO JUN/OR. 

SOCIOS N0 de Quotas Iii Valor R$ 
EDSON SANTOS COELHO JUNIOR 500.000 100 RS 500.000,00 
TOTAL 500.000 100 R$ 500.000,00 

A sociedade poder白  prosseguir com apenas 01 (hum) s6cio （司  pelo prazo 
m白ximo de 1日0 (cento e oitenta) dias, com base na hip6tese contida no 
artigo l.033 da Lei lo,4 06/20口2. 

A sociedade poderá prosseguir com apenas 01 (hum) sOcio(a) pelo prazo 
maxim° de 180 (cento e oitenta) dias, com base na hip6tese contida no 
artigo 1.033 da Lei 10.406/2002. 

aaUSULA SEGUNDA:  As quo七as sさo indivisiveis e n貢o poder昌o ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem o consentimen七o do ou七ro s6cio, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condic6es e pre9o direito de 
preferencia para a sua aquisi9ao Se postas a venda, forma ユ  izando, se 
re aエizada a cess巨o doユas, a aユ七era9且o Con七ratual per七mnente. 

aavsuェ‘ TERC●ェRA; A responsabilidade de cada s6cio ' res七rita ao 
Valor de suas quotas, ivas todos respondem solidariameri七e pela 
integralizacao do cap土七ai Socユai. 

OLAuSULA SEGUNDA: As quotas são indivisiveis e nao poderao ser cedidas 
ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem 
fica assegurado, em igualdade de condições e prego direito de 
preferencia para a sua aquisição se postas A venda, formalizando, se 
realizada a cessao delas, a alteraçao contratual pertinente. 

CLAUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sOcio 6 restrita ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 

OLAUSULA QUARTA: A administraq百o da sociedade caber白  ao s6cio EDSON 
SANTOS COELHO JUNIOR, que assinara ェndi.viduainen七e com poderes e 
atribuicうes de representar ativa e passivainente a sociedade em juizo 
ou fora dele podendo praticar 七odo e qualquer ato sempre no interesse 
da sociedade sendo au七Or土zado o uso do nome empresariaユ，  vedado, no 
en七an七o em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 

CLAUSULA WARTA: A administraçâo da sociedade caberá ao s6cio EDSON SANTOS COELHO JUNIOR, que assinara individualmente com poderes e 
atribuições de representar ativa e passivamente a sociedade em juizo 
ou fora dele podendo praticar todo e qualquer ato sempre no interesse 
da sociedade sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto em atividades estranhas ao interesse social ou ass 
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No de Quotas I 、  Valor RS 
500.000 
500.000 

too f R$ 500.000,00 
100l R$ 500.000,00 × Socェo 

罵DSON SANTOS COELHO JUNIOR 
TOTAL 

obrigac己es seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros・  
bem como onerar ou aユienar bens im6veis da sociedade. 

CLUSULA QUfl4TA:  O s6cio administrador declara, sob as penas da lei, 
que nao est' impedido de exercer a adminis七raCao da sociedade, por ユei 
especial ou en virtude de condenac』o criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena 4ue vede, a三れく」a gue temporariamen七e, o 
acesso a cargos p白bユ icos, ou por crime falirnentar, de prevaricaCョo, 
peita ou suborno, concussao, peculato ou contra a economia popular, 
con七ra o sistema financeiro nacionaユ‘ contra normas de defesa da 
concorr●ncia, contra as rela96ee de consumo, f' publica ou 
p工oPriedade. 

霊二gda nodificafloquint. redaflo: ”旦且’"“血 con・。ユida-se 。 con七rato“。土“' 

；器器農れ島姦器乳器,AL DA wPRESA”罵VェDENCm 

鷺鷲noA?灘鷺B麟驚鳶teiro, nascido eiador da carteira deob n. 019.502.395-OLIVEIRA, n 608. 

簿SP0舞os componentess 
da sociedade empres'ria limitada: 'EVIDENCIEE C0NSRUOES LTDAfl , registrada leoalrnenee or "-rato ；鴛誌ご1dao 二器誤rqua.v竺了e竺了unta Comercial doEstad二 da Ba諾二 

讐害s七加 ‘品l扇に品一’Pe L,.r;Cadastro Nacional de Pessoa Juridjc器れ。bciev繁mb o n 誉瓦 ir0.4ごrita no/nnnl .-cn 

護薫薫鳶蕪 comumda Leiul a 	ミ舞諸Staregi ae prese2002, mediante豊 alteraocondies 

cLAU SUL"EVIDEN弘農器農ぷ sociedade ' gE CONSTRUoga七品A,sobA". o nome empresarial de 

CLAUS讐。  SEGUNDA:Torre, n205, Bai孟慧edadeCentro. 姦器潔 sede e domicilio。  na Rua Carlos
s/Ba, CE? 46.930-000. 

鴛喫恐讐豊l農島器と窯者諸慧ごu SUaS atividades en 31ノ。8/20 1ユ， e 

aausvia(Quinhentivalor flomミ難

LIi$d ci$da

ai$da pit§ a§二l§二eu s§二eumo§二eumdc§二eumd iais) , diviedeuieumdoR$ 1,00 (urn Reoeda corrente d蕪鷲驚鷲 guotub S cr" 3QM 
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C工ausuja ロti工Nm: O objeto social 配  Constru9ao de ediflcios, 

Cons七ruぐさo de rodovias e ferrovias, Obras de urbaniza9ao ~ ruas, 
pracas e calqadas, Manutencさo de redes de distribuic且o de energia 
el trica, obras de engenharia oい'1工I Obras de 七erraplenagein, 
Instala9昌o e nianutenq色くコ  el6trica, Instalac6es hidraulicas, sari1七‘工ias 
e de g白s, Servicos de pintura de edificios em geral, Obras de 
aくニabamento da constru9さo, Montagem e desmon七agem de andaimes e 
es七ruturas temporarias, Servi9os de opera9音o e fornecimento de 
equipaiflefl七os para 七ransporte e elevaロao de cargas e pessoas para uso 
em obras, Transporto rodovi白rio coletivo de passageiros, com 
itinerario fixo，  エnunicipaユ, Transpor七e escolar, Transporte rodoviArio 
de carga, exceto prcdu七os perigosos e mudancas, municipal, Aluguel de 
m白quinas e equipamentos para constru9ao sem operador, exceto andaimes, 
Limpeza en pr'dios e em domicilios, Atividades de ユユmpeza, Atividades 
paisagisticas, Atividades de produc』o de fotografias. exceto a6rea e 
.submarina. Servi9os de 七ransporte de passageiros - locacao de 
autom6veis con motoris七a, Loca9ao de autom6veis sem condu七or, Locaqao 
de mao de obra, Cole七a de residuos nao perigosos, Coleta de residuos 
perユgosos. 

CLAUSUIa SEXTA: As quotas sao indivislveis e nao poderさo ser cedidas 
ou transferidas a 七erceiros sem o consentimento do く）utro s6cio, a quem 
nCa assegurado, em iguaユdade de condi9凸es e pre9o direito de 
Preferencユa para a Sua agUユ“9さo s・  Postas a venda, fo工lna 1エzando, Se 
reaユizada a cessao delas, a aユtera9且o con七ra七ual pertinente. 

cLAU飢五a sm ェM瓦：  A responsabilidade de cada s6cio ' res七“ta ao valor 
de suas quotas, nas 七。dos respondem soユidariainente pela integralizaq百o 
do capital sodiaユ , 

CLAて垣1万A oェlJVA= Ao 七．rmino de cada exerclく:io social, em 3l de 
Dezembro, os administradores prestarao contas justificadas de sua 
admini S七raq邑o, procedendo a elabora9'o do invent'rio, do baユanC o 
pa七rinonial e do balanCo de resultad<● く」o econmico, cabendo aos 
s6cios, na proporcao de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

ユAUSULA MONA: Nos quatros ll,eseE 
sociaユI os 560105 deユ土bera工百o 
administradores quando for o caso. 

CLAUSULA DEC工MA: A adminユstra9さo da sociedade cabem ao s6cio EDSON 
SAN roe COELHO .3W工OR, que assinara individualmente con poderes e 
atribui96es de representar ativa e passivamente a sociedade em juizo 
ou Eロra dele podendロ  Pra七ユcar 七odo e qua 1qlie工  aヒo sempre no interesse 
da sociedade sendo autorizado o uso do nome empresarial, vedado no 
entan七o em atividades es七ranhas ao 土nteresse sociaユ  ou assumir 
obriga96es seja em favor de qualquer dos quotis七as ou de 七erceiros born 
como onerar ou alienar bens im6veis da sociedade. 

C工.N3SULh DEC IMA PRfl“ェRA: A sociedade poder a qualquer tempo, abrir 
ou fechar fユliaユ  ou outra depend'ncia, mediante al七ora9ao contratual 
assinada por todos os s6cios. 

meses segumn七es ao 七●nn i no do exerciC" 
Car百。  sobre as con七as e designa r且く）  

羅

SULA DECIMA SEGUNDA:rada mensal, a titul
lamentares pertinente三篇。cios podero de"pr-labore", ob慧tind acordo, fixarvadas as disposj。農 
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CONSOL工DAqAo DO CONTRATO SOC工みL DA EMPRESA: "KyェDENCIE 

TRMSPORTES E CONSTmICCES LmA”. 

C工血mmA DEC工Mh mRCZ工RA: 0 s6cio adiammrador declara, sob as penas 
da ユei, que nさo es七a impedido de exercer a administrac巨o da sociedade, 
por 二ei especial ou en virtude de condena9ao criminal, ou por se 
encontraren sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos p丘blicos, ou por crime fanmentar, 
de prevarica9ao. pelts ou suborno. concussao, pecaユato 01.1 contra a 
economia popular, contra o ais七ema financeiro nacional, contra normas 
de defesa ria concorr邑ncia, contra as rela96es de consumo, f' p'blica 
ou ProPrie dade. 

caugu工ADEC工●“ QUARm: Fica eユeito o foro da comarca de Salvador/BA, 
para o exercidio e o cumprImento dos direitos e obriga96es resultan七es 
destc contra七o. 

鴛『鴬s assim justos e acertados,ma assinam o presente instruirvias de igual teor e forma, a fim de que se produza:S . 	 ；な  

Salvador/BA, 29 de Novembro de 2019 

ノ6"婦焦NIwEs み厩鷲八
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TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA 

PROTOCOLO 195195957- 18/12/2019 

ATO 002- ALTERAÇÃO 

EVENTO 021- ALTEIRACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

      

MATRI7 MAI'RIZ 

MRS 29203673870 

ロn019 
97934595 DE 23/12/2019 DATA AUTENTICACAO 23/12/2019 

NIRE 29203673870 
I 14.260.446/0001-60 
TIFICO 0 REGISTRO EM 23/12/2019 

OTOCOLO ARQUIVAMENTO 97934595 DE 23/12/2019 DATA AUTENTICAÇÃO 23/12/2019 

      

EvENlw EVENTOS 

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 9793495 
L 
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97934595 
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誤器農器農器胃黒器農器 em 23/12/2019 	 命  
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Al .TVR SCAn POR TRANSFORMAAO DE SOCIEDADE型理聖さ興き  
i〒i蒲函、ii'Ri豆I -i〒i蒲函、ii'Ri豆INDIvIDUAL -LTDA EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

αIRELI) 

"EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRU OES EIItELI" 

mSON SANTOS COELHO JUNIOR, nacionalidade BBASILEJR9・ §熊鴎黒9・
に晶扇誌誌alvador/BA, no dia 21/05/1984. EMPRESARIO, portado世a9磐］翌円ぐ
範16kiii元医6Ehら604828306 SSP/BA, inscrito no CPF sobず但1些o1・3邑竺ろ  
residente e domiciliado na RUA RANULFO OLIVEIRA, no 608, BAIRRO: JARDIM 
APIPEMA, SALVADORJBA, CE!' 40.155・030. 

S6cios （。） da Sociedade Empre誠ria"EyIDENり要  一照きド§やRi
iE邑．I 

CONSTRUCOES LTDA" e inscrita no CNPJ soI n J 1き・z6'l型o,！ろ型誉竺l点siao讐civaI' - 
na Rua Carlos Torm,n。205, flairm: Centro, Pahneii叫Ha・  Cりr：や・些円、竺c‘で誉nne 
Contrato Social de constitui9o registrado門Junta Comeきlai哩誉警19'm讐  a ー  
JTJCEB sob ott0 14.260.446/0001-60 do NUtS 29203673W1U em VSIUY/ZUI i,,resosvem 
de comum acordo e na melhor forma 専 lei altera『一 ,translormaL乞さoc竺門C 
Empresaria Ltda・ em Empresa Individual de肥sponsabil！門門警ユ,さe誉ミと」J COぎ‘'antピ 

● a fhculdade prevista no par白F日lo nic。・ cio artigo 1(13」・ da ul ir ivwaw'resolve: 

CLAUSIJLA PRiMEIRA. Fica transformada esta Sociedade Empresaria Ltda, em 
Enrnresa individual de Responsabilidade Ltda (EIRELI), sob a denominaao 
EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES ELRELI, com sub-roga 且o de 
todos os direitos e obriga96es pertinentes. 

CLAUSULA SEGUNDA. O capital da Sociedade Empresaria no valor de 
R$500.000,00 passa a constituir o capital da EIRELI mencionada na cl'usula anterior. 

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade que era no endereo na Rua Carlos Torre, 
n。205, Bairro: Centro, Palmeiras/Ba, CE?: 46.930-000 passa a ser Rua do Sindicato, 
S/N, Quadra 017, Casa, Bairro: Centro, Palmeiras/Ba, CE?: 46・930-000. r 

● 
Para tanto, passa a transcrever, na i ntegra, o ATO CONSTITUTIVO da referida 
EIRELI, com o TEOR a seguir. , 
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ATO CONSTITUTIVO 

Pelo presente instrumento particular dc constitui 豆o de Empresa Individual de 
Responsabilidade Limitada, EDSON SANTOS COELHO JUNIOR, nacionalidade 
BRASILEIRO, SOLTEIRO; nas ●id a Salvador/BA, fiO dIa 21/05/1984, 
EMPRES RIO, portador da CARTEIRA DE IDENTIDADE n 1004828306 SSPIBA,. 
inscrito no CPF sob n.. 019.502.385-47, residente e domiciliado na RUA RANULFO 
OLIVEIRA, no 608, BAIRRO: JARDIM APIPEMA, SALVADOR/BA, CEP 40.155- 
030, corn fundamento no 日itigo 980-A da Lei 10.406/200乙 resolve constituir a Empresa 
Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, a qual ser regida pelas clusulas e 
con山96es seguintes. 

CLAUSULA PRIMEIRA. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, 
8ir8r' 試・b a EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRIJCOES EIRILI・ e ter a 
sede e domicIlio no Rua do Sindicato, S/N, Quadra 017, CaM, Baino: Centro, Palmeira ノDa, 
CEP: 46.930-000. 

CLAUSULA SEGUNDA. O objeto da Empresa ser Constru9'o de edificios, 
Constru o de rodovias e ferrovias, Obras de urbaniza ●o - ruas, praas e caladas, 
Manuten9o de redes dc distribui9山, dc cutergia eltrica, obras de engcnh・li且 civil, 
Obras de terraplenagem, Instala 貢o e manuten9百o el'trica, Instala"es hidrulicas, 
sanitrias e deいs, Servios de pintura de edificios em geraL Obras de acabamento da 
constru9喜o, Montagem e desmontagem de andaimes e estruturas temporrias, Servios 
de operaao e fornecimento de equipamentos para transporte e eleva9騒o de cargas e 
pessoas para uso em obras, Transporte rodovirio coletivo de passageiros, com 
itinerrio fixo, municipal, Transporte escolar, Transporte rodovirio de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanas, municipal, Aluguel de mquinas e equipamentos para 
constru o sem operador, exceto andaimes, Limpeza eni prdios e em 
domicilios, Atividades de limpeza, Atividades paisagfsticas, Atividades de produ o de 
fotografias, exceto a'rea e submarina, Servios de transporte de passageiros - loca 永，  
de automveis corn motorista, Loca9ョo'kautom6veis sem condutor, Loca o de mo 
de obra, Coleta de resIduos n真o perigosos, Coleta de resduos perigosos. 

● CL USULA TERCEIRA. O prazo de dura o da EIRELJ ser por tempo 
ー 	indeterminrnlo. 

CL USULA QUARTA. A responsabilidade do titular ' limitada ao capital social 
integralizado. 

CL USULA QUINTA. O capital social' de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), 
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pelo titular. 

CLAUSULA SEXTA. A administra9o da Empresa ser exercida pelo titular, EDSON 
SANTOS COELhO JUNIOR, acima qualificado, que ficar incumbido de exercer 
todos os aU・s pertinentes e necessrios 日o exercicio das atividades om assumMn,bem 
como, representa-la judicial e extrajudiciahnentc, ativa a passivamente perante todas" 

● 
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Nome da empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600475535 
Este documento pode ser verificado em http://reglnjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTIcACAQ.aspx  

器諮笥競蓄農窓農器農胃 em 16/01/202。 	 ノくう 、  

⑨ 
ッ  

' 
姫  



EDSON SANTOS COELHO JUN10 

Certifico o Registro sob o no29600475535 em 16/01/2020 

Nome da empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600475535 
Este documento pode ser verificado em htIp://regin.Juceb.ba.gov.br/AUTENTIcAcAQDOCUMENTOS/AUTENTICACA0.aspx  

器認謂認濃器農
器器em 16/01/2020 	 ノ令 

( ぺ了A 
④ ッ  

器
i es e In農 Cades estranhas ao霊ancetsse農鳶dado, no entanto' o uso do nome empresarial em 

CLAUSULA SETIMA. Ao trmino de cada exerccio social ent 31 dc dezcmbro de 
cada ano. o titular proceder ao levantamento do balano patrimonial e血demonstra叫。  
do resultado do ejercIcio ap6s as dedu9るes previstas em lei e no ato constitutivo da 
emoresa indIvidual de responsabilidade limItada,a forma o de reservas que foz叩I 
而sideradas 叩mo necessrias e os lucu・s ou preju{zos sero suportadosI・eh・  
empre血io na propo叩o das quotas do capital sociaL que' possuidor. 

CLAUSULA OITAVA. O titular EDSON SANTOS COELHO JUNIOR, declara 

sob as penasmodalidade e姦leiq queual que;轟possui, ndo territ器』盟’ de nenhuma outra empresa desta 

Fargipodcr認ごmeinn Obsenfechar filiais,. a畿asias器鴛瓢
da legislao
os comerciaisご器vol1 a empresa

alquer parte do tcnitrio nacional por decis吉o do titular. 

CL USULA NONA. No caso de falecimento 山,titular ou incapacidade superveniente 

● comprovaconcludo麗器
presa cont
t rio, no c器r com osde filecim器盟  do falecido ou incajser feita alterao cort腎Deinch監dedo 

herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, ser indicado pela f'mi lia um 
representat・te legal na 00・」par a condi 翫’dee・・lar・  

CLAUSULA DECIMA. O titular, EDSON SANTOS COELHO JUNIOR, acima 
qualificado, declara sob as penas da lei que no es伯 impedido por lei especial de 
exercer a administra o da empresa e nem condenadc● ou sob dei加de condena"o a 
pena que vede ainda que temporariamente o acesso a cargos pblicos; ou por crime 
fihimentar, de prevarica o, peita ou suborno, concuss'o ou peculato; ou contra a 
economia popular, contra o sistema fmanceiro nacional, contra as normas de defesa da 
concorrncia, contra as rela es de consumo, a琵 pblica ou a propriedade conforme 
migo 1.011. pargrafo lo do Cdigo Civil. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. Fica.efeito a FORO da Cidade 
SALVADORJBA, para serem m紅・Ividas as dvidas que se originarem 山） pres“・te 
instnimento de constitui9'o de empresa individual de responsabilidade limitada, com 
expressa renncia a qualquer outro, por mais privilegiado que刈a ou venha a ser. 

E, por assim estar (em) de comum e perfeito acordo, assina(m) o presente instrumento 
. 	de igual teor e forma. 

SALVADOR ISA, 09 de Jaiteiro de 2020. 

也  
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TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICACAO 

NOME DA EMPRESA EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI 

PROTOCOLO 204979803 - 14/01/2020 

ATO 002- ALTERAÇÃO 

EVENTO 046- TRANSFORMACAO 

 

MATRIZ MATRIZ 

	、  

● • NlRE 29600475535 
CNPJ 14.260.44610001-60 
CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2020 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600475535 DE 16/01/2020 DATA AUTENTICAいO 16/01/2020 

NIRE 29600475535 
CNP1 14.260.446/0001-60 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 16/01/2020 
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 29600475535 DE 16/01/2020 DATA AUTENTICAÇÃO 16/01/2020 
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Junta Comercial do Estado da Bahia 	 ,6IOlた020 	 1 

Certifico o Registro sob o n29600475535 em 16/01/2020 
Protocolo 204979803 de 14/01/2020 
Nome da empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRIJCOES EIRELI NIRE 29600475535 
Este documento oode ser verificado em http://reqin.iuceb.ba.qov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTEN11CACAOasox 	.、ノ 
じnanceia -I‘じ00042100004り 	 L " 
Esta coia foi autenticada diaitalmente e assinada em 1WU1/2020 	 aンへ  

por Tiana Regila MOde Arajo - Secretafla-(ieral 	 ひ
も 	ぐ  

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certlfico o Registro sob o n° 29600475535 em 16/012020 
Protocolo 204979803 de 14/01/2020 
Nome da empresa EVIDENCIE TFtANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI NIRE 29600475535 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspa  
Chancela 126866221655636 
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/01/2020 
por Tiana Regila M G de Aratijo - Secretária-Geral 	 1/410 

\N6 

TIANA REGILA M G DE ARAUJO TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretria-Geral Secretaria-Geral 
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17/12/2019 	 https:Ilautdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/94851412l 80919080251 

REPロBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIC6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JoAo PESSOA 

Av. Epitcio Pessoa. 1145 Bairro das Estados 56030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:I/wwwazevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAいO DE SERVIO DE AUTENTICAいO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nasdmentos e 6 bitos e Privatrvo de Casamentos, lnter.ks e 
Tutelas com atribui9ao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Para「ba, em virtude de Lei, etc.. 

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de AutenticaF』o Digital 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo corn as Legislac6es e normas vigentes3 

DECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguran9a juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servios de Notas e Negis 
Estado da Pararba, a Corregedoria Geral de Justi9a editou o Provimento CGJPB N。  003/2014, determinando a inser'o de um c6digo e ' 
atos notariais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza"o Extrajudicial contem um c6digo" nico (por exemplo: Se/o Digital: ABC 
X1K2) e dessa forma, cada autentica"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess' 
atraves do site do Tribunal de Justia do Estado da ParaIba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica9'o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E 
CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cpia autenticada, sendo da 
empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, ロ  nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
aFesentado a este Cart6rio 

Esta DECLARA O foi emitida em 17/12/2019 09:19:20 (hora local) atravs do sistema de autentica"o digital do Cart6rio Azev'do Bastas, de 
acordo como Art. 1。,。  100 e seus§§ 1。 er da MP 2200/2001, como tambm, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevdo Bastos, poder白  ser solicitado diretamente a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LIDA ou ao 
Cart6rio pelo endereGo de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa加es mais detalhadas deste ato, acesse o site https //autdgital.azevedobastos.not.br  e informe o C6digo de Consulta es(a 
加d~taco 	 / I/ 

C6digo de Consulta desta Declara''o: 1133988 	 / vil 

A consulta desta Declara9且o estar dispon/vel em nosso site at巨  17/12/2020 09:14:07 (hora local). 

'C6digo de Autentica"o DigItal: 94851412180919080251-1 
2f ..gi・ls#・・  Vigente.: Lei Federal n。  8.936/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provis6ria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13.105)2011 
Estadual no6.721/2006, Lei Estadual n。 10.132/2013 e Provimento CGJ N0 003/2014 

● O referido ' verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94fiJ57f2ij691e6bc05ba91e5529481201 33f1a5c660f91 eaacffa304a66a629441a57ff1de20e947435100d5d9191f1日5eeb98d6e291756 
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17/1212019 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comProvante/948Sl4l2l日OSlSOSO29ロ  

REPりBLICA FEDERATIVA Do BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZE VEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIC6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JoAo PESSOA 

Av. Epit白cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, .Jo自o Pessoa PB 
Tel. (83) 3244-5404 / Fax: (83) 32445484 

http:Itwww.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAいO DE SERVIO DE AUTEN11CAいO DIGITAL 

O Bel.Tutela思ber Azevdo de Miranda Cavam atribuio de autenticar e re器 Oficial do Primeiroecer firmas da Coma驚istroie Jo郡轟農cimentos e bitos e Priapital do Estado da Pa需就.asamentos, lnterd、6、s eirtude de Lei. etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica9自o Digital' 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla9des e normas vigentes' 

a DECLARO ainda que, para garantir transparncia e segurana jurldica de todos os atos oriundos dos respectivos servios de Notas e Regis4ret 

X1X2) e dessa forma, cada autentica"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess白rio 
atrav's do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E 
CONSTRUCOES LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na cpia autenticada, sendo da 
empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, " nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio. 

Esta DECLARAいO foi emitida em 17/12/2019 09:19:56 (hora local) atraves do sistema de autentica"o digital do Cart6rio Azevdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1。,。  100 e seus弱  1。 e 2 da MP 2200/2001, como tambm, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartrio Azev白do Bastos, poder自  ser solicitado diretamente a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA ouAo 
Cartorio pelo endereo de e-mail autentica@azevedobastos. not. br  

Para informa加es mais detalhadas deste ato, acesse o site bttps llautdigiial.azevedobastos.not.br  e informe o Cdigo de Co,U4abiesta 

C6digo de Consulta desta Declara'o: 1133987 

A consulta desta Declara9'o estar自  disponIvel em nosso site at' 1711 2/2020 09:14:07 (hora local) 

'Cdigo de Autentica9自o DIgital: 94851412180919080290-1 
'Lgisla"es Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provisria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015, Lei 
Estadual no 8.721/2008. Lei Estadual n。 10.13212013 e Provimento CGJ N* 003/2014 

● O referido ' verdade, dou f 	

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94I057f2d69fe6bc05ba91 e552948120133f7a5c560f91eaacf0fa7ac323b7b51af24298e3aeb3512ce100d5d91 91f1 85eeb98d6e29175 
69S4aeOab23fcecde4gbdla7leS2loafS44O7 

https://autdigltal.azevedobastos.not,brmome/comprovantef94ssl4l2l 80919080290 
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Autentica o Digital 
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COd. Autenticado: 94852503191426260760・1; Data: 25/031201914:3111 
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PODER JUOIcIARIO 
TABELIONATO DE NOTAS DO 1o OFICIO COM FUNCAO DE PROTESTO 

Rua Cados Torres n 57-A, Pa$ieiraslbA 一  CEP no 46930-OCO 
Oficial: Francisco da Mona Macedo Nelo 

Oficial Subabtuls: Taliane Ferreira Pinto Madureira Carvalho 

LIVRO DE PROCURAC6ES W 27- FOLHAS N' 117 e veito ・  N'4.294 

Procura"o bastante que faz em 
Notas a Empresa EViDENCIE 
TRANSPORTES E CONSTRU9OES 
LTDA ME, representada neste ato por 
seu scio o Sr. EDSON SANTOS 
COELHO JUNIOR como abaixo se 
declara 

Saibam quantos este p"blico instrumento de procura"o bastante virem que no ano 

de dois mil e dezenove (2019), aos vinte e sete (27) dias do mis de fevereiro, 

nesta cidade de Palnieiras, Estado Federado da Bahia, Rep"blica Federativa do 

Brasil, Cartrio do 1o Oficio de Notas, perante mim, Tatiane Ferreira Pinto Madureira 

Carvalho, Tabeli自  Substituta, compareceu como Outorgante a Empresa a Empresa 

EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA ME, inscrita no CNPJ n。  

14.260.446/0001-60, com Sede na Rua Carlos Torres n' 205, Centro, Palmeiras/BA 

neste ato representada por seu s6cio o Sr.' DSON SANTOS COELHO JUNIOR, 

brasileiro, maior, portador do RG n。  1004828306 SSP/BA e CPF n。 019.502.38547, 

residente 白  Rua Carlos Torres n。  205, Centro, Pairneiras/BA. A presente como a 

prpria, atrav白s das provas de identidade a mim exibidas que conheo, do que dou 

f. Pela outorgante, foi me dito que, por este instrumento, nomeava e constituia seu 

bastante procurador onde necessario for e com esta se apresentar o Sr. CLEMENTE 

FERREIRA COSTA JUNIOR brasileiro, solteiro, maior capaz, representante, CPF 

no 040.684.685-59, C'dula de identidade: 09710616・02 orgo expedidor SSP-SA, 

residente e domiciliado na Pra9a da Bandeira, no 08 centro na cidade de Santa 

Teresinha ・  BA, a quem confere poderes especiais, pata em nome dela 

O sitosgafl加 como se presenkfossら promover a participaF』o da outor胆n把  
em LicitaF6es Pblicas, imp叩'na加es, jeclamaFoes, protestos e recursos, 

、v八爪 子曳 ',1A,, Ai 
うツ  
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PODER JUDICIARIO 

TASELI(Rこ認濡器恕＆' 認紫語哲砦盤悲『，誓ESTO 
'mロai: rrancisco da Mona Macedo Nato 

did司SubsUtu加．I的mFerres Pinto Ma4加面ia Carvalio 

白zer novas propostas, rebaixar precos, concedw descontos, pleitear cau o, 
畑vant-las, receber as importncias caucionadas 。“depositadas, transiりfr 
assinar atas e documentos, desistir e pralたar todos os atos necessrios ao 
cia叩'rimento do presen把  mandato, constituir procurador com poderes 
a可Sitia e substabelecer com ou sem reserva叱poderes. Os nomes e dados 

das panes e os elementos relativos ao objeto do presente Instrumento foram 

fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza. Assim 

disse e dou f, lavrei este instrumento, que lhe sendo lido aceita e assina. Foram 

dispensadas as testemunhas instrumentarias, nos termos do art. 215,§ 50 do Novo 
C6digo Civil Brasileiro. Assim disse e, a seu pedido, eu, Tatiane Ferreira Pinto 

Madureira Carvalho, Tabeli白  Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante 
o que faculta o§ 40, do art. 167, da Lei 3.731, de 22 de novembro de 1979, que 

dispe sobre a Organiza"o Judici自ria do Estado, regulamentado pelo Provimento n。  
3, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento n。  9, de 25 de agosto de 

1993, da Corregedoria Gemi da Justia, o qual, aps lido e achado conforme, vai 

assinado pelo outorgante, e por mim, Tatiane Ferreira Pinto Madureira Carvalho, 

Tabeli Substituta, que o subscrevo em pロblico e raso. Em testemunho 

da verdade. DAPJE. P4。  9999.022.998868. Valor: R$ 78,20 

(Emo4ument6s R$ 37,77 1 Taxa Fiscal R$ 26,82 1 FECOM R$ 10,321 PGE R$ 1.50 
ーFMMPBA R$ 0,78 一  Def. Pロblica R$ 1,01) Palmeiras, 27 de fevereiro de 2019 

EDSON SANTOS COELHO JUNIOR ・  Out !'gante 
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25/03/2019 	 https://autdigitaI.azevedobaStOS.fl0tbr/hOrfle/COmPrOvante/948S2S03I9l4262SO76O  

REP自BLICA FEDERATIVA Do BRASIL 
ESTADO DA PARArBA 

CART6RIO AZEVEDO RASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIc6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
ioAo PESSOA 

Av. Epit白cio PessoaTel.:雷l黒ff0 dos-5404/農1競雛認oo Pessoa PB 
http:Ilww.azevedobastos.not.br 

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

、、魚ノ  

DECLARAいO DE SERVIO DE AUTEN11CAいO DIGITAL 

O Bel. V.lber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 6 bitos e Pnvatrvo de Casamentos, IntO46es e 
Tutelas corn atribui"o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo自o Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtuae tie Lei, CI 

嵩農器』器vidos fins de direito que, oautenticados de acordo co纏買線農認慧器器ividualmente em cada C6digo de Autentica9言o DigitaP ou na 

a DECLARO ainda Que, para clarantir transparncia e seguran9a jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos servios de Notas e Registros do 
.Fstadn da ParaIba a Correaedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N' 003,2014, determinando a inser"o de um cdigo em todos os 
ー  atos notoraise reaistrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9ao Extrajudicial contm um c6digo' nico (por exemplo: Selo Digital: AaC12345- 

X1X2) e dessa forma, cada autentica"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessano 
atrav白s do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraba, endere9o http://corregedoria,ljpb.jus.br/selO-dlgItal/  

A autenticaco diaital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E 
CONSTRUCOES LIDA tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na cpia autenticada, sendo da 
empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, " nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARACAO foi emitida em 25/03/2019 16:49:45 (hora local) atravs do sistema de autentica"o digital do Cart6rio Azevdo Bastos, de 
acordo com o Art. 1・.・  100 e seus§§ l。 e 2。  daMP 2200/2001, como tamb'm, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azev'do Bastos, poder自  ser solicitado diretamente a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA ou ao 
Cart6rio pelo endereo de e-mail autentica@a2evedobastos.not.bf  

Para informa"es mais detalhadas deste ato, acesse o site httpsllautdgital.azevedobastos.not.br  e informe o Cdigo de Consulta destt 
Ded白Ia9加  

Cdigo de Consulta desta Ueclara9ao: l2Ubl (b 	 / 
A consulta desta Dedara"o estar disponvel em nosso site ate 25/0312020 14:31:53 (flora local) 

・C6dlao de Autentcac.o Diaital・  94852503191426260760-1 a 94852503191426260760-2 
'Legisla9es Vigentes: Lei Federal no 6.935/94, Lei Federal n。  10,406/2002, Medida Provis6ria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13・105/2015, Lei 
Estadual n'8.721/2008, Lei Estadual n'10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014 

● O referido ' verdade, dou f . 

CHAVE DIGITAL 

00α〕5t,ld734旧94m57ロd69「e6bco5b52Bl414OB2B7旧d52a6,5,a4da745Bb552日04ob7l刈9d6a9f3db3doebB石1側241OIM5d919’門85ee凶＆」6e29ロ  
56954a53a96720fe44743b82b2e47e8f8cbab9 

https://autdigital.a2evedobastos.not.brThome/comprovante/948525031  91426260760 
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EMPRESA 
Nome Empresarial 	EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600475535 

CNPJ 

14.260.446/0001-60 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
08/09/2011 

Inicio da atividade 

31/08/2011 

Endereço: 
RUA DO SINDICATO, S/N QUADRA:0 7;CASA:, CENTRO, PALMEIRAS, BA - CEP: 46930000 

SOCIAL OBJETO 
CONSTRUÇÁO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS,OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E 
CALÇADAS,MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL,OBRAS DE 

IlkERRAPLENAGEM, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÁO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GAS, SERVIÇOS 
DE PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E 
ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E 	 \I 
ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, COM 	 P 

MNERÁRIO FIXO, MUNICIPAL, TRANSPORTE ESCOLAR, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS 	 4 
PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, 
EXCETO ANDAIMES, LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICIUOS, ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS, ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS, 
ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 
TEMPORÁRIA, COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS. 

CAPRAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACÁO 

RE 500,000.00 
QUINHENTOS MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 500,000.00 

QUINHENTOS MIL REAIS 

TITULAR/ADMINISTRADOR 

Microempresa XXXXXX 	Al 

1 

Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Termino do mandato 

pDSON SANTOS COELHO JUNIOR 
019.502.385-47 

SOCIO /ADMINISTRADOR XXXXXX XX/XX/(XXX 

ULTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 
16/01/2020 	 29600475535 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 - ALTERAÇA0 
Evento: 	046- TRANSFORMACAO 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
NIRE: 	)0CYJCXJC 	 CNPJ: 	XXXXXX 

Endereço: 	XXXXXX 

Observação /44. 
p自gina: 112 página: 1/2 

204931886 204931886 

棚'Ii棚肌川阻  1111111111111111111111 

S 
JUCEI
\did 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONbMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPUFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPUFICADA DIGITAL 

Certificamos que a infomiacoes abaixo constam dos documento・  ・rquiv・do・n・“・」U flt・Com・・てial ・ “o vig・ut・・ n・ d・tad・ ‘um exp・di"o・  Certificamos ue as informa des abaixo constam dos documeMos arquivados nesta Junta Comercial e ruio vigentes na data de sua expedição. 

CONTROLE: 92.001.845.493.20 CPF SOLICITANTE: 040.684.685-59 IRE: 29600475535 Emitida: 16)0112020 tERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERE9O http:Ilregin.juceb.ba.gov.brfregin.baftelavalidadocs.aspx 
CONTROLE: 92.001.845.493.20 CPF SOLICITANTE: 040.684.685-59 IRE: 29600475535 Emaida: 16 1/2020 - ERTIDÃO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.gov.brIregin.baftelavalidadocs.aspx  



CONTROLE: 92.0ロ1.845.493.20 CPF SOLICITANTE: 040.684.685-59 NIRE: 29600475535 Emith--------------------___________________ 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERECO http://re  
CONTROLE: 92.001.845.493.20 CPF SOLICITANTE: 040.684,685-59 NIRE: 29600475535 Emitida: 16/01/2020 - CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERECO http://regin.jucekba.gov.brtregin.ba/telavalidadocs.aspx  

la: 16/01/2020 CERTIDAO SIMPLIFICADAin.juceb.ba.gov.brfregin.ba/telavalidadocs.aspxw  
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S 
4'此田  kid 
JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETAR1A DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC° 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos qua as informa"es abaixo constem dos documento, arquivados nesta Junta Comercial. so  vigentes na data de sua expedi"o. Certificamos us as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial a silo vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresalial 	EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) CNPJ Arquivamento do ato Inicio da atividade 
Constituitivo 

29600475535 14.260.446/0001-60 08/09/2011 31/08/2011 

Endereco: 
RUA DO SINDICATO, SIN QUADRA:017;CASA:, CENTRO, PALMEIRAS, BA- CEP: 46930000 	 r‘ 

SALVADOR - BA, 16 de Janeiro de 2020 SALVADOR - BA, 16 de Janeiro de 2020 

ーーに二 q“ぞ,Q -1'a. csre 

TIANA REGILA M G DE ARAUJO TIANA REGILA M G DE ARAUJO 

204931886 204931886 肌lilIllIllIllIl II II 11111111111111111h I I I 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES -BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL N 2011/2020 DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 s O9HS30MIN. 

DECLARA9AO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITACAO 

A empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA CNPJ fl.0 14.260.446/0001・  
60, sediada na Rua do Sindicato, s/n, Quadra 017, Centro, Palmeiras - Ba, neste ato representada 
pelo seu procurador, no uso de suas atdbuiG6es legais, DECLARA, para os devidos fins de 
participa9白o no processo Iicitatho em pauta (Preg白o n。 011/2020), do Municipio de Po96es - Ba, 
e sob as penas da Lei, que atende plenamente aos requisitos de habilita9白o 

PALMEIRAS, 21 DE FEVEREIRO DE 2020 

I, 

CLEM NTE ERREIRA COSTA JUNIOR 
CPF:040.684.685-59 

REPRESENTANTE LEGAL 
EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA 

CNPJ: 14.260.4.4810001 ・60 

命  

、 

 マ  × 
プ，一  朴 ＼  働  刀 

／才  

EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRU'6ES EIRELI CNPJ: 14.260.446/0001-60 

Rua do Sindicato, s/n, Quadra 017, Centro CEP-46930.000 

Palmeiras-Bahia Tel' (71) 992957531 e-mail: construtoraevidencie@hotmail.com  

、  

~ 



CLEMENTE FERREIRA CO - A JUNIOR 
CPF:040.684.685-59 

REPRESENTANTE LEGAL 
EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRU9ES LTDA 

CNPJ: 14.260.44610001-60 

、  
ゆ  

戸 

％餌ル  

略  

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'OES -BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL N 9011/2020 DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 S O9HS3OMIN. 

DECLARA9AO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIA DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 123, DE 2006. 

A empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA CNPJ n.。  14.260・44610001・  
60, sediada na Rua do Sindicato, s/n, Quadra 017, Centro, Palmeiras - Ba , por interm白dio de seu 
Procurador, o Sr. Clemente Ferreira Costa Jnior, portador(a) da Carteira de Identidade no 
0971061602 e do CPF n。  040.684.685-59 declara, para fins do disposto no Edital, do Preg白o 
Presencial n。 011/2020, sob as san96es administrativas cabveis e sob as penas da lei, que esta 
empresa, na presente data,白  benefici自ha da Lei Complementar n。  123, de 2006. DECLARA ainda, 
que a empresa est白  excluda das veda6es constantes do par白grab 4。  do art. 30 da Lei 
Complementar supracitada 

Por ser verdade, assino a presente 

PALMEIRAS, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRU' ES EIRELI CNPJ: 14.260.446/0001-60 

Rua do Sindicato, s/n, Quadra 017, Centro CEP-46930.000 

Palmeiras-BaI,ia Tel: (71) 992957531 e-mail: construtoraevldencje@hotmail  corn 
w 



Credenciamento. 
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ENDERECO:RODOVIA DISTRITO MOENDA, BR 101, N9 116- CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA, CEP: 45416- 

EMAIL:copelengenharial8@hc,tmaiLcom  - TELEFONE:(75) 98139-7156 	 量M 

000 	 く  000 	 C 

留  
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S 

ATO DE ALTERA 】AO E CONSOLIDACAO MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 
CNPJ no34.859321/0001-73 

MAKSUELE SANTOS DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/10ノ1999, SOLTEIRA, 
EMPRESARIO, CPF n。  086.765375-26. CARTEIRA DE IDENTIDADE no 2101883830,6 rg貢o 
expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA BR 101, 116, CASA TERREA, 
MOENDA, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BA, CEP 45416000, BRASIL. 

Titular da empresaComercial do EstadoCasa Trrea, Br. 101鴛競SUELE SANTOS DE JESUS ELRELI,NJB.E if 29600435495, corn sede Rodovime Tancredo Neves, BA, CEP 45416000,然radarito Narnent燕撚  

i熊ミ鴛錆
器.Jurdica/MF sob o if 34.859.721/0001-73, delibetermos da Lei n 10.406/ 2002, mediante as conch器然謡 piescidas業  

OBJETO 

CL USULA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: 

難轍燕蕪無購轟鍵織語 

鷺難JHAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORRJO,( PARA FESTA ) EXCETOtia DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS,TIVIDADES PAJSAGISTICAS SERVIOS DE ORGANIZAO DE FEIRAS,OSIES E FESTAS, SERVIOS COMBINADOS DE ESCRITRIO E APOIO 

CNAE FISCAL 

● 4213・8/00 ・。bras & urbaniza9吾。一 ruas, pra9as e cal9adas 
10161-0/02 - servi'o de poda de rvores para lavouras 

4924-8/00 - transporte escolar 
711l・1/00 ・ servigos de arquitetura 
7711-0/00 - loca o de autom6veis sem condutor 
7731・4/00 - aluguel de m'quinas e equipamentos agrcolas sem operador 
聖タf竺一aluguei ue maquinas e equipamentos para constru 百o sem operador, exceto andaimes 
に翌竺些  - aluguel de palcos・  coberturas e outras estruturas de uso temporrio, exceto andaimes 
グ翌世グy 二 aluguei cc outras maquinas e equ・pamentos comerciais e industriais Mo especificados 
anteriormente, sem operador 
8130-3/00 - atividades paisagisticas 

Req: 81900001072209念mふ妙めくぺし 

也  
IU'EB 

Certifico o Registro sob on。  97910685 em 09/10/2019 
Protocolo 195681975 de 26/09/2019 
Nome da empresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI NIRE 29600435495 
Este documento pode ser verificado em h廿pガ「egIn 」uceb bagov b「ノAUTENTlいCAODOCUMENTOS/AUTENTにACAO as 
Chancela 193563185251816 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019 
por Tiana Regila M G de Arajo - Secretaria-Geral 

 

   

P自gina 1 



ATO DE ALTERA（メO E CONSOLIDA(,AO MAKSUELE SANTOS DE JESUS E1RELI 
CNPJ n.34.859.721/0001-73 

8211・3/00 ー  servios combinados de escritrio e apoio administrativo 
4923・0/02 ・  servio de transporte de passageiros - loca"o de autom6veis com motorista 
4391・6/00 - obras de funda es 
4330-4/04 - servios de pintura dc edificios em geral 
3600-6/02 - distribui"o de 自  gua por caminh6es 
3811-4/00 ・  coleta & residuos noーpengosos 
4 IZQ-4/QQ"cQU.stru9aQ dc cditkius 
4211-1/01 ・  constru9百o de rodovias e ferrovias 
4222-7/UI ー  constru9百o de redes de abastecimento de gua, coleta de esgoto e constru es cor-relatas, 
exceto obras de irriga9o 
4299-5/UI - constru9'o de instala96es esportivas e recreativas 
4311-8/01 - demoli"o de editicios e outras estruturas 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
432 1-5/00 - instala9喜o e manuten o eltrica 
8230-0/01 - servi9os de organiza9百o de feiras, congressos, exposi96es e festas 

DA RATIFICA 】AO E FORO 

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exercicio e o cumnrimento das direitos e ohrioacAes rect,Iis,ntec 
do contrato social permanece PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA 

CLAUSULA TERCEIRA. As Clusulas e condices estabelecidas em atos ii arn,iivadoc e ni,e n斉n Inn,,,, 
expressamente modificadas por esta alteraao continuam em vigor 

Em face das altera96es acima, consolida-se o ato constitutivo, nos termos da Lei n。  10.406/2002, 
mediante as condi96es e cl自usulas seguintes 

CONSOLIDACAO 

MAKSIIELE SANTOS DE JESUS nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 19/10/1999. SOLTEIRA. 
EMPRESARTO, CPF if 086.765.375-26, CAR'I'EIRA DE 1DEN11DADE n 2101883830,6 rQgfl 
expedidor SSP - BA, residente e domiciliado(a) no(a) RODOVIA BR 101. 116. CASA TERR ' 
MOENDA, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BA, CEP 45416000, BRASIL 
Titular da empresa de nome MAKSUELE SANTOS DE JESUS ELRELI, registrada ncsta Junta 
Comercial do Estado da Bahia, sob NTRE n。  29600435495, com sede Rodovia Distrito Moend& 116. 

a Casa Terma, Br.10l - Centro Presidente Tancredo Neves, BA, CE!' 45416000, devidamente inscrita no 
wしauastro Nacional uc ressoa JurIdjcaJMJ一  sob o n" 34.859.721/0001-73. delibera e ajusta a nrcsente 

consolida 喜o nos tennos da Lei n。  10.406/ 2002, mediante as condi9es estabelecidas nas cl自usulas 
に‘・m"fl'ez 

DO NOME EMPRESARIAL, DA situe E DAS FILIAIS 

CL USULA PRIMEIRA. A empresa gira sob o nome empresarial MAKSLJELE SANTOS DE JESUS 
EIRELJ e nome fantasia COPEL EMPREITEIRA LOCACOES E SERVIOS 

CLAUSULA SEGUNDA. A empresa ter sede: RODOVIA DISTRITO MOENDA, 116, Cfi4"A 
TERREA, BR. 101 - CENTRO, PRESIDENTE TANCREDQ-t4早VES, BA, CEP 45.416-000. 

Reg: 81900001072209 

、鳥線ふ  6AxtOつ政、乎bめ 
ceけ市c。。 Reoi或「。 sob o n。  9791叫85 em o9I,0ロ019 	 N 	、2/ 	aCertifico o Recistro sob o n97910665 em 09/10/2019 
Protocolo 195681975 de 26(0912019 	 / - . \ 
Nome da emoresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI NIRE 29600435495 	 一  Iい  
Este documento pode ser verificado em http:llregln.;uceb.ba.govbr/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTEI4JICACAOa5px 
Chancela 193563185251816 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 09110/2019 
por Tiana Regila M G de AraCalo - Secret自ria-Geral 	 こH, 
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ATO DE ALTERA7AO E CONSOLIDAく】AO MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 
CNPJ n.34.859.721/0001-73 

CLAUSULA TERCEIRA. A empresa poder, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependencia, mediante alteraao do ato constitutivo 

CODIFICAいO DAS ATIVIDADES ECONうMICAS 

CLAUSIJLA QUARTA, O objeto Sociale 
OBRAS DE URBANIZA(7AO- RUAS, PRACAS E CALCADAS SERVICO DE PODA DEA RVORES 
PARA LAVOURAS DISTRIBUiC入O DE A GUA POR CAMINHOES COLETA DF RESIDI JOS 
N O PERIGOSOS ( LIXO URBANO) CONSTRUcAO DE EDIFCIOS CONSTRU O DE 
RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRU(7AO DE REDES DE ABASTECIMENTO DEA GUA 
COLETA DE ESGOTO E CONSTRU 6ES, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRI JCAO ni4 
INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIAO DE EDIFCIOS E ESTR TURAS 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALA叫O E MANUTENCAO ELTRICA SERVICO DE 
PINTURA DE EDIFICIOS OBRAS DE FUNDACAO SERVICO DE TRANSPORTE DE 
PASSAGEIROS- LOCACAO DE AUTOM()VEIS COM MOTORISTA TRANSPORTP ESCOI.AR  

験ViO IU1NA醜ARQUITETURA LOCAO DE AUEQUIPAMENTOS AGRCOLAS SE蕊FVEIS SEM CONDUTPERADOR ALUGuEI.腎 ALM需麗)Ep 
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE 
PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO.( PARA FESTA 1 EXCETO 
ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EOUIPAMFNTOS COMERCIAIS P IMn!TsTRIATg, 

SEM OPELCONGRESS澄)Rx ATIVEXPOSI(器，濃ISAGTAS驚A蓑ERVI(COMB無鷲灘 O DE FTTR Ifl P鷲'LU,AS,'Un 
ADMINISTRATIVO 
CNAE FISCAL 

4213-8/00 ・  obras de urbanizaao - ruas, pra9as e cal9adas 
0161・0/02 - servi9o de poda de 自  rvores para lavouras 
4924-8/00 ・  transporte escolar 
7111-1/00 - servios de arquitetura 
7711-0/00 ・  loca 甘o de autom6veis sem condutor 
7731-4/00 ・  aluguel de mquinas e equipamentos agrcolas sem onerador 
II"“ノ1" - aluguel de maquinas e equipamentos para constru9きo sem operador, exceto andaimes 
II'y一UIUj - azuguei ce palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporrio, exceto andaimes 
/ Ifl-U/Yy - aiuguei cc outras maqumas e equipamentos comerciais e industriais nao esnecificados 

- arnenormente. sem onerador 
..I3U-3IW"auvuoaacs paisagisucas 

8211-3/00 - servi9os combinados de escritrio e apoio administrativo 
qyz.3-u/uz - servi9o ce transporte dc passageiros - loca 含o de autom6veis com motorista 
4391-6ノ（×）・ obras de funda96es 
4330-4/04 - servi9os de pintura de edificios em geral 
3600-6ノ02 - distribui‘貢o dc' gua por caminh6es 
3811-4/00 - coleta de residuos n吾o-perigosos 
4120-4/00 ・  constru'o de edificios 
4211-1/01 ー  constru9貢o de rodovias e ferrovias 
4222-7/0 I ・  constru 言o de redes de abastecimento de' gua, coleta de es2ots e constnicfiec rnrrelntAe 
exceta nhrsc ele irriunuran 

Rcq: 81900001072209 
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Certifico o Registro sob o n。  97910685 em 09110/2019 
Protocolo 195681975 de 26/09/2019 
Nome da empresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI NIRE 29600435495 
Este documento pode ser verificado em http//regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 193563185251816 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019 
por Tiana Regula M G de Arajo ・  Secret自ria-Geral 
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Pgina 4 

ATO DE ALTERA 】AO E CONSOLIDAいO MAKSUELE SANTOS DE JESUS LIRELI 
CNPJ n'' 34.859.721/0001-73 

4299-5/0l 一 a)nstru叫o de instala es esportivas e recreativas 
4311-8/01 - demoli9o de edifcios e outras estruturas 
4313-4/00 ・ obras de terraplenagem 
432 1・5/00 ・  instala9o e manuten9ao el'trica 
8230・0/01 - servi'os de organiza9ao de feiras, congressos, exposi96es e festas 

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 13/09/20 19, e seu prazo de dura o' 
indeterminado 
DO CAPITAL 

CLAUSULA SEXTA. A empresa tem o capital de ItS 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito 
e integralizado, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular 

CLAUSULA SETIMA. A responsabilidade do titular e restrita ao valor do capital integralizado 

DA ADMINISTRAAO 

CLAUSULA OITAVA. A administra叫o da empresa caber ISOLADAMENTE a MAKSUELE 
SANTOS DE JESUS corn os poderes e atribui96es de representa まo ativa e passiva, judicial e 
extraj udicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da 
empresa, autorizado o uso do nome empresarial 

DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLAUSULA NONA. Ao termino de cada exercicio da empresa, em 31 de dezembro, proceder-se-自  a 
elaboraco do invent'rio, do balan9o patrimonial e do balano de resultado econ6mico, cabendo ao 
titular, os lucros ou perdas apurados. 	Continua. 

DO FALECIMENTO 

CLAUSULA DECIMA. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuar sua atividade com os 
herdeiros ou sucessores. No sendo possivel ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres ser 
apurado e liquidado com base na sitha9o patrimonial da empresa,A data da resolu"o, verificada em 
balanco esnecialmente levantado 

DA DECLARAいO DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA DCIMA PRIMEIRA. O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que n'o 
est(o) impedido(s) de exercer(em) a administra ョo da empresa, por lei especial ou em virtude de 
condenaao criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de prevarica'o, peita ou suborno, 
concusso, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de 
defesa da concorrncia, contra as rela"es de consumo, f pIlblica ou propriedade. 

Req: 81900001072209 

誠砿的wIA 丙刃彦つ かよ乎pw) 

認器農麟「；畿器票85 em 09/10/2019 	 国ノ  
Nome da empesa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI NIRE 29600435495 
Este documento pode set verificado em httPi/re9iniUCeb. ba9OVb(/AUTENTICACA000CUMENTO&AUTENTICACAOaSPX
Chancela 193563185251816 
Esta copa foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019 
por Tiana Regila M Ode Arajo - Secret自ria-Geral 
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PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 22 de setembro de 2019ー  

、  

' ATO DE ALTERACAO E CONSOLIDACAO MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 
CNPJ n34.859.721/0001-73 

CLAUSULA D'CIMA SEGUNDA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que n百o participa 
de outa empresa da mesma modalidade. 

DO FORO 

CLAUSULA D CIMA TERCEIRA. Fica eleito o foro de VALENCA-BA para o exercicio e o 
cumprimento dos direitos e obriga6es resultantes deste ato constitutivo 

:EGISTRO CML COM FUNAONOTARIAL DE PRESIDEN

NCREDO NEVES. BA - Tv, D.iqje d. C.xUs n So, Cant- Fon.:(73)9t3S1202 OICJAL .VIA$CAHAVACHI轟  

I. thao por strnth.na a(s) Ema(s) d*:MAKS ELE
ESJS 	 . 	 s朋1。s 。上く ×亀  

Emt..tsnluflhO dT.b.5&O Subscompafl.TANC D0NE鷲鷲 to.L . aaasESIDENJEFiO,2019. Vsloi do no: Rt 	 ”

、、  5.00 Emot: R$ 2.42 Tnt: R$ 2.bd 
、、  
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Req; 81900001072209 
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Certifico o Registro sob o no 97910685 em 09/10/2019 
Protocolo 195681975 de 26/09/2019 
Nome da empresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI NIRE 29600435495 
Este documento pode ser venficado em IltIP://reoin.JUceb. ba. 90V. br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTJCACAOaSPXChancela 193563185251816 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019 
por Tiana Regila M G de A.rajo - Secret白ria-Geral 
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ANA REGILA MG DE ARAUJO ANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secretria-Geral Secrettiria-Geral 

TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 

PROTOCOLO 195681975 - 26/09/2019 

ATO 002 - ALTERAÇA0 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ MATRIZ 

NIRE 29600435495 
CNPJ 34859.72 110001-73 
CERTIFICO O REGISTRO EM 09'l0/2019 

NIRE 29600435495 
CISPJ 34.859.721/0001-73 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 09110/2019 

I • 

      

E VENTOS EVENTOS 

051 - CONSOLII)ACAO DE CONTRATOESTATUTO ARQUIVAMENTO: 97910685 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO,ESTATGTO ARQUIVAMENTO: 97910685 
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Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n。 97910685 em 09/10/2019 

Nome da empresa MPXSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI NIRE 29600435495 
Este

n 
documento pode ser verificado em http://regin.jucebbagov. br/AUTENTICACAQDQCUMENTOS/AUTENTICACAOa5px

Chancela  193563185251816 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019 
por Tiana Regila M G de Arajo - Secret白ria-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 97910685 em 09/10/2019 
Protocolo 195681975 de 26/09/2019 
Nome da empresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI NIRE 29600435495 
Este documento pode ser verificado em http://regiajucelobagov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancel@ 193563185251816 
Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/10/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral 
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ii 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ROMERO DE INSCRIÇÃO 
34.859.721/0001-73 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
13/09/2019 

NOME EMPRESARIAL 
MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
COPEL EMPREITEIRA LOCACOES E SERVICOS 

PORTE 
ME 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECON6MICA PRINCIPAL 
42.134-00 - Obras de urbanização - rues, praças e calçadas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
01.61-0-02 - Serviço de poda de árvores para lavouras 
36.00442 - Distribuição de água por caminhões 
38.11-4-00 - Coleta de residues não-perigosos 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 

11 	42.22-7-01 • Construção de redes de abastecimento de ague, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de 
irrigação 
42.99-541 - Construção de instalações esportivas e recreativas 
43.11-841 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-540 - Instalação e manutenção elétrica 
43.30444 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.91440 - Obras de fundações 
49.23-042 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.244-00 -Transporte escolar 
71.11-140 - Serviços de arquitetura 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 
77.39-049 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem 
operador 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari 

LOGRADOURO 
ROD DISTRITO MOENDA 

NUMERO 
116 

COMPLEMENTO 
CASA TERREA 

"CEP 
45.416400 

BAJRRO/DISTRITO 
BRA 01 - CENTRO 

MUNICIPIO 
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

UF  

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
SIRA_CONTAN@YAN00.COM.BR  

TELEFONE 
(73) 8139-7156 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
....... 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/09/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*****Hr* DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instru戸o Normativa RFB no i .863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 27(02/2020 白  s 09:21:53翌ata e hora de Brasilia) 

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

Emitido no dia 27/02/2020 as 09:21:53 (data e hora de Brasilia). 

、  



27/02/2020 27/02/202Q 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ROMERO DE INSCRIÇÃO 
34.859.721/0001-73 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

Di A3TIA0972ABoiE9R11IFLA 

NOME EMPRESARIA 
MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.304-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e testes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empreseri 

LOGRADOURO 
ROD DISTRITO MOENDA 

NUMERO 
116 

COMPLEMENTO 
CASA TEFtREA 

CEP 

45.416-000 
BAIRRO/DISTRITO 
BR.101 - CENTRO 

MUNICIPIO 
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
SIRA_CONTAN@YAHOO.COM.BR  

TELEFONE 
(73) 8139-7156 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
m-fr m 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
13/09/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
--LI"-' 

Aprovado pela Instru"o Normativa RFB n。  1.563, de 27 de dezembro de 2018. Aprovado pela Instru9tio Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 27/O 2/2020 a s 09:21:53 (data e hora de Brasilia). 

● 
Emitido no dia 27/02/2020 às 09:21:53 (data e hora de Brasilia). 

• 
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARÍA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC° 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CER11DAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos aue as informa es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e so vigentes na data de sua npedi9o. Certificamos ue as inform 	abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sio vigentes na data de sua expedição. 

FMPRESA 
Nome Empresarial 	MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 

Natureza Jurldica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600435495 

CNPJ 

34.859.721/0001-73 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
13/09/2019 

Inicio da atividade 

13/09f2019 

Endereco: 
RODOVIA DISTRITO MOENDA, 116 CASA TERREA, BR.101 - CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BA- CEP: 45416000 

OBJETO SOCIAL 
OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS SERVIÇO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURAS DISTRIBUIÇÃO DE 

i AGUA POR CAMINHÕES COLETA DE RESIDUOS NÃO PERIGOSOS ( LIXO URBANO) CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 
pCONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E 

CONSTRUÇÕES, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS DEMOLIÇÃO 
DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA SERVIÇO DE PINTURA 
DE EDIFICIOS OBRAS DE FUNDAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM 
MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR SERVIÇO DE ARQUITETURA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE 
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO 
SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO,( PARA 
FESTA) EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR 
ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS, SERVIÇOS 
COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO 

N 
CAPITAL SOCIAL PORTE PRAZO DE DURACÃO 

R$ 100,000.00 

CE101—MICREAIS 

Capital integralizado: 
R$ 100,000.00 

CEM MIL REAIS 

TITULARJADMINISTRADOR 

Microempresa XXXXXX 

Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Termino do mandato 

DeKSUELE SANTOS DE JESUS 
086.765.375-26 

SÓCIO (ADMINISTRADOR XXXXXX XX/XX/XXXX 

ULTIMO ARQUIVAMENTO 
-- 

SITUAÇÃO STATUS 
Data 	 Número 
09/10/2019 	 97910685 

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002 -ALTERAÇÃO 
Evento: 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA 
N I R E: 	)00000( 
Endereco: 	XXXXXX 

CNPJ: 	XXXXXX 

Observação 

/ 

S 

/ 
ここう  
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CONTROLE: 59 256.933.248.29 CPF SOLICITANTE: 040.684.685-59 NIRE: 29600435495 Emitida: 14101Q020 - CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO P9D-.ER VERIFICADO NO ENDERECO http:llregin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx 
CONTROLE: 59 256.933.248.29 CPF SOLICITANTE: 040.684.685-59 NIRE: 29600435495 Emrtida: 14/01/2020 - CERTIDA0 SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO P 	ER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regin.juceb.ba.govizr/regin.baftelavalidadocs.aspx  
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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO EcoNoMIco 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVER NO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informa6es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s昌o vigentes na data de sua expedic'o. Certfficamos ue as inform 	abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Contercial e são vigentes na data de sua expedição. 

FMPRESA 
Nome Empresarial 	MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600435495 

CNPJ 

34.859.721/0001-73 

Arauivamento do ato 
Constituitivo 
13/09/2019 

Inicio da atividade 

13/09/2019 

Endereco: 
RODOVIA DISTRITO MOENDA, 116 CASA TERREA, BR 101 - CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES, BA - CEP: 45416000 

SALVADOR - BA, 14 de Janeiro de 2020 SALVADOR - BA, 14 de Janeiro de 2020 

ー＝ーに二一  “．．”」2 H ‘ 血口2ーコー什  

TIANA REGILA M (3 DE ARAUJO TIANA REGILA M G DE ARAUJO 
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CONTROLE: 59.256.933.248.29 CPF SOLICITANTE. 040.684.685-59 NIRE: 29600435495 Emthda: 14/01/2020 - CERTID O SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERECO http:f/regin.juceb.ba.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  
CONTROLE: 59.256.933.248.29 CPF SOLICITANTE. 040.684.685-59 NIRE: 29600435495 Emitida: 14/012020 - CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regintuceb.ba_gov.bdregin.battelavalidadocs.aspx 
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SIMPLES 

Simples Nacional - Consulta Optantes 

Data da consulta: 26/02/2020 

IE Identifica"o do Contribuinte ・  CNPJ Matriz 

CNPJ : 34.859.721/0001-73 
A op9●o pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial: MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 

It Situacao Atual 

Situa9白o no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 13/09/2019 

Situa"o no SIMEI: NAO optante pelo SIMEI 

S 
ft Periodos Anteriores 

Opゆes pelo Simples Nacional em Periodos Anteriores: Nao Existem 

Op96es pelo SIM El em Periodos Anteriores: Nao Existem 

til Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Nao Existem 
、  

til Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Nao Existem 

til Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Nao Existem 

パ％ 

贈  



Ta 
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 

Consulta Consolidada de Pessoa Juridica 

Este relat6rio tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletr6nicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta d do Orgao gestor de cada cadastro consultado. A 
informa戸o relativa 自  razo social da Pessoa Jurdica e extrada do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurdica, majitido pela Receita Federal do Brasil 

Consulta realizada cm: 26102/2020 08:45:01 

Informaf6es da Pessoa Jurdica: 
Razきo Social: MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 
CNPJ: 34.859.721/0001-73 

Resultados da Consulta Eletr6nica: 
Orgao Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inid6neos 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certid昏o original no portal do Orgao gestor, clique AQUI  

Orgao Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condena'6es Civeis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certido original no portal do Orgao gestor, clique AQUI  

Orgao Gestor: Portal da Transparncia 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidao original no portal do Orgo gestor, clique AQUI  

Org言o Gestor: Portal da Transparncia 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 

Para acessar a certidao original no portal do Orgao gestor, clique AQUI  
h 

、  

Obs: A consulta consolidada de pessoajuridica visa atender aos principios de 

ぶ

fica9do , 

 

 

   

尋  



racionaliza9ao de servi 9os pbblicos digitais. Fundamento legal: Lei n。  12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei n。  13.460, dc 26 de junho dc 2017, Lei no 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto n。 8.638 de 15, de janeiro de 2016 

, 
● 

f 寸  



EL 
IOESERVIOS EIR ELI 

MAKSUELE 5' 15 DE JESUS EIPELI 
CNPJ: 34.85' .721 /O(x)1 -73 

PREGAO PRESENCIAL n。  011/2020 

DECLARA9AO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA 

A emoresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI/ COPEL ー  
EMPREITEIRA, 	 LOCACOES 	E 	SERVICOS- 	ME 
,CNPJ: 34859721/0001-73 sediada na 	Rua RODOVIA DISTRITO MOENDA BR 
b0iN0 116, CENTRO PRESIDENTE TANCREDO NEVES- BA,CEP45-416ー  
000por intermdio de seu representante legal 	 , DCLARA 
expressamente, sob as penalidades cabiveis, que 

a) Encontraー  
se enquadrada corno Empresa de Micro e Pequeno Porte, em 

atendimento a Lei Complementar 123/2006; 

b) Nao se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 

do Artigo 3。  LC 223/06; 

c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei complementar 123/2006, 

estando ciente da obriqStoriedade de declarar ocorr巨ncias posteriores impeditiv 

as de tal 
habilitagao, em cumprimento ao art. 32, § 2。 , da Lei n。  8.666/93. 

Por ser expressao da verdade, firmamos a presente. 

Presidente Toncredo Neves 27 de Fevereiro de 2020 

す  

ENDERECO:RODOVIA DISTRITO MOENDA. BR  101, Nり  116 ・  CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA. CEP: 45416 
000 
EMAIL:copelengenharial8@hotmail.com  - TELEFONE:(75J 98139-7156 

P』gina 8 
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EL 
叱SIW耳osm王U 

PREGAO PRESENCIAL no011/2020 

DECLARA9Aく） DE QUE CUMPREM OS REQUISITOS DE RAEェLITA9AO 

A empresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI/ COPEL - 
EMPREITEIRA, LOCACOES E SERVICOS-ME. ,CNPJ: 34859721/0001-73sediada 	na 	Rua 
RODOVIA DISTRITO MOENDA BR 101 No116. CENTRO PRESIDENTE TANCREDO NEVES- 
BA,CEP45416-000 
declara, sob as penas da lei, que preenche 
plenamente os requisitos de habilitacao estabelecidos no presente edital, do Pregao 

Presencial para Registro de Pregos n。  045/2019, cujo objeto ' a REGISTRO DE PIkE 

9OS PARA 
mTUPA E EVENTUAL PRESTACAO DE SmVI9OS DE IDCA9AO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS 
C叫  E 

SEM MOTORェSm C叫  O ESCOPO DE ATENDER 細  DEMANDAS DAS D工VERSAS SECRETARIAS DO\\MUNェ  
CェPェO 
DE' GUA FRIA/BAHIA, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias postericMes 

Presidente Tincredo Neves 27 de Fevereiro de 2020. 

 

MAKSUELE SA 105 DE JESUS EIRELI 
CNPJ: 34.859.721 /EKXJ1-73 

 

ENDERECO:RODOVIA DISTRITO MOENDA, BR 101, N旦  116 - CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA, CEP: 45416 
000 
EMAIL:copelengenharia18@hotmail.com  - TELEFONE:(75) 98139-7156 

Pgina 9 
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EL 
D"ER VI'OS日旺LI 

credo Neves 27 de Fevereiro de 2020. 

R MAKSUELE SAN IS DE JESUS EIRELI 
CNPJ: 34.859.721/0001-73 

Presidente I I 

1 
, 

叙  

、  

PREGAO PRESENCIAL no Ou l /2020. 

DECLARA9Aっ DE ATENDIMERID AO ART 9。 ‘ mC工so 工工工 ,DALEI 8 ・ 666/ 93 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 
PROPONENT Eda 

licita9ao instaurada pelo Municlpio de A gua Fria/Bahia na modalidade Pregao P 

resencial 

Para Registro de Preco n。  045/2019, do tipo MENOR PRE7O GLOBAL que objetiva o RE 

GISTRO DE 
PRE9OS PARA PUTURA E EVENTUAL PRESTAぐ私）  DE SERVI9OS DE LOCAc$.O DE VEiCULOS E M 

りustiaS 
PESADAS COM E SEM MOTORISTA COM O ESCOPO DE ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRET 

ARlAs 

DO HUNェC加ェO DE ' fl mIA/BAHIA, com data da reuniao inicユai marcada para o dュ  
a 04 de 
dezembro de 2019, a s 09:00 horas na sala da Comissao Permanente de LicitaCうes 、  < 

CPL, que 

nao possuimos servidor p自blico municipal em nosso quadro t6cnico, conforme de 

termina o 

ar七 ．  9。 , incユso 工工工I da Lei 8.666/93. 

Por Ser a expressao da verdade, firmamos a presente. 

ENDERECO:R000VIA DISTRITO MOENDA. BR  101, N9 116 ・  CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES- BA, CEP: 45416 
000 
EMAIL:copeIengenharia18@hotmaII.com  - TELEFONE:(75) 98139-7156 

P自gina 10 対  



ーい蕊ELERVIOSEIR ELI 
PREGAO PRESENCIAL no ou l /2020 

DECIARACAO DE ェlIEXXSTNCIA DE FATOS mPEDェTIVOS 

(nome da empresa), CNPJ no 	 , sediada (endereqo completo), declara, sob 

as penas 

da lei, que at白  esta data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagao neste 

processo 
licitat6rio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores. 

Presidente ncredo Neves 27 de Fevereiro de 2020. 

MAKSUEL1' OS DE JESUS EIRELI 
CNF'J: 」  Yv.9.72]/uw1-13 

ENDERECO:RODOVIA DISTRITO MOENDA, BR 101, N9 116- CENTRO, PRESIDENTE TANCREDO NEVES - BA, CEP・  45416 
000 
EMAIL:copelengenharia18@hotmail.com  - TELEFONE47S) 98139-7156 

× 
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，担鳩友豆屈か 刃し  

MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIERELI. 

CNPJ: 34.859.721/0001・73 

MAKSUELE SANTOS DE正SUs 21 MAMSUELE SANTOS D

oE

o8 JESUS 	 ILl 	

.SOdA PROPRIETARIA 
	 tI

otu
21.018.338-30 	CPF: 086.765.375-26 

5OClA PROPR正TARrA 

RG:21.018.83&3o 	cPF:086.765.375一26 

鍵  

繊  

巽騒 

難  

 

I 
ぢ  

葺  

, 

I 

に  
べ  
暑  
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PROCURA'AO 

ORTOGANTE: MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIERELI. CNPJ: 34.859.721/0001-73 LOCALIZADA 

RODOVIA BR 101 n2 116 MOENDA - PRESIDENTE TANCREDO NEVES-BA. CONSTITUI DA SOB 

AS LEIS DO BRASIL. Neste Ato representado por MAKSUELE SANTOS DE JESUS, portadora da 

c'dula de identidade n2 21.018・838-30, expedida pela ( ・  ) SSP-BA e CPF nQ 086.765.375-26, 
na condi戸o de S6cia Administradora e Proprietria 

ORTOGADO: SANDOVAL DOS SANTOS, COMERCIANTE,SOLTEIRO, BRASILEIRO, portadora da 

c'dula de identidade n2 09.683.941-40, expedida (!) pela SSP-BA, e CPF n2 803.164.925-15-, 

Residente e domiciliada Rua Colina Verde n2 10 Centro-Presidente Tancredo Neves-Ba, 

Pelo presente instrumento particular de procura戸o e pela melhor forma de direito, o 

outorgante constitui e nomeia seu bastante procurador o outorgado, para o fim especial de 

promover a participa戸o do outorgante em UCITA'6ES PUBLICAS, no exercicio do presente 
mandato, pratica todos os atos necess言rio ao seu fiel cumprimento, bem como de tudo que 
exige o Edital quanto a Habilita戸o Juridica e qualificac6es t'cnicas e econ6mica~ financeira, 

formular ofertas de lances de pre9os na sesso publica, assinar as respectivas atas, registrar 

ocorr'ncias, formular impugna'6es, interpor recursos, reclama'6es, protestos, prestar 

cau'6es, levanta-las, transigir, e quaisquer documenta'6es, desistir, e praticar todos os atos 
indispens』veis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Pelo que tudo dou por bom, 
firme e valioso. 

Presidente Tancredo Neves, 16 de Setembro de 2019 

u」  
山  ，  ロ
ト  o の  
ztw

o2

'ai-- II 

MAK3iJJELE SANTOS DE JESUS EIREL1/ COPEL - ENGENHARIA LOCAO E SERVIOS EIRELI. CNPJ 34.859.7217thEndei- o: Rodovia Disttito da Moenda n 116. EP 45.416-000. BR 101-cENTRo- Presidente Tancredo Neves-BrnpeIengenhara18jchotmaj . o 	(75)88059770 	 S警 
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'ZRH 
TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 
PREGAO PRESENCIAL P1o 01112020 

CREDENCIAMENTO 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO OES ・  BA 

・ ZRH TRANSPORTES E CONSTRU9OES LTOAENDERE9O: 

RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA, S/N, CENTRO, 
SALA 01, MUNIZ FERREIRA, CEP:44.575000 

CNPJ: 05.648.106/0001-10 

DATA DA ABERTURA: 27/02/2020 

HORRIO DA ABERTURA: 09:30mmn 

f ⑧ 

ご又、  

、  
× 

' 

zR漸編窟臨縦海s陥A争  
CNPJ: 05.648.10610001 -10 

RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA, S/N. CENTRO, SAIA 01, MUNIZ FERREIRA, CEP4・575-000
EMM zonhItonaIvessIIva6hotmaII.co, 

TEL: (75)08255-2323! 99244.4871 

' 
子、  
y 
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'ZRH 
TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 
PREGAO PRESENCIAL No01112020 

DECLARAGAO DE SUPERVENIENCIA 

A empresa ZRH TRANSPORTES E CONSTRU ES LTDACNPJ: O5.648.106 0O1-1O, corn 
● sede na RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA, SIN, CENTRO, SALA 01, 

MUNIZ FERREIRA, CEP:44.575・000, pa literm白dio do seu representante Ieg盛  zenlltion 
alves silva, brasileiro, maior, saleiro , portada do mIld: 724564971 ssp - ba e inscrito no cpf 
832.162.195-34 declara sab as penalidades cabiveis a inexI ncia de fato superveniente 
impeditivo a sua partic a o no Pregきo Presencial SRP N。 01 1I2QO. 

● 

、  
臓  

Muniz Ferreira - BA, 27 de fevereiro de 2020 

ax 

%J 似グ屍ス  HブノD臼  
NSPORTES EtNStRUC6ES LTDA 
CNPJ: 0t648.106/0001-10 

Zenilton alves silva 
CPF: 832.162.195-34 

RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA, S/N, CENTRO, SALA Di. NUNIZ FERREIRA, CEP:4t575.000 
EMAIL: zenlltonalvessilvaOhoflnall.com   

TEL: (75)98255-2323 / 992444871 



EZRH 
TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 
PREGAO PRESENCIAL No011/2020 

DECLARA9AO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7 DA 

CONSTITUI9AO FEDERAL (EMPREGO DE MENORES) 

empresa ZRH TRANSPORTES E CONSTRU9OES LTDA CNPt 05.648.106/0001-10, com 
sede na RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA, SIN, CENTRO, SALA 01, 
MUNIZ FERREIRA, CEP:44.575-000, por hteimedio do seu reptesw*wite legal zeniltion 
alves silva, brasileiro, maior, solteiro , portador do mnd: 724554971 ssp - ba e inscrito no cpf 
832.162.195-34 por seu representante legal abaixo assinado, em cumpri,vrS ao solicitado 

● no Edital de Preg白o N。011/2020, DECLARA, sob番  penas da W que 

- est自  ciente da obrigatoriedade de deU&a a supervwincia de fatos imped%vos da 
habilita戸o 

- n含o possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com mete de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesee) anos, em qualquer 
trabalho, salvo na condi9首o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 
XXXIII do art l'da Constitui9加  Feder e ktciso V at 27 da Lei n。8666/1993, com reda9o 
determinada pela L n。 9.854/19 

- no p.n.q.iem em seu quadro de pessoal servidores p"blicos exercendo fun96es tcnicas, 
cons is, de gernda, administra 白o az tomada de decis吾o, (inciso Ill, do art. 9 da Lei n。  
8666193). 

ー  sob as penas da Lei, reunir todos os requisitos de habilita●o exigidos no Edital, quanto 白  s 
condi9es de qualifica o jurdica, fiscal, tcnica e econ6mico-financeira, bem como de que 
est白  ciente e concorda com o disposto no EdII em referncia e no Decreto Estadual n。  7.217 

● de 14 de maro de 2006. 

ー  sob as penas do Art. 299 do cdigo Penal, de que ter a disponibilidade, caso venha a 
vencer o certame, dos produtoiseevi9os licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou 
condi9es previstas 

、  

Muniz Ferreira - BA, 27 de fevereiro de 2020 

r ハ 	 I 

、、Jてvl L'L('Iノタ'V 馴Mタ！4 	u／イノ ‘んノ a 
ZRH TRANSPORTES/E CONSTRU9OES LTDA 

CNPJ: O5.648.10610001-10 
Zenilton alves silva 
CPF: 832.162.195-34 	Z、  し  

J 

RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA  SILVAEMAIL: zenilto認覇器蕊器協MUNIZ FERREIRA, cEn4.575.00e 
TEL: (75)98255-2323 1992444$71 , 



'ZRH 
TRANSPORTES E CONSTRU9OES LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 
PREGAO PRESENCIAL No011/2020 

DECLARACAO ENQUADRAMENTO DE MICRO" RESA (ME) E 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) 

A empresa ZRH TRANSPORTES E CONSTRUOES LTDA CNP.L 05.648106/0001-10, com 
sede na RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA, $$4. CENTRO, SALA 01, 
MUNIZ FERREIRA, CEPA4.575-000, por h Aaiii白dio do seu rep. a4ante legal zeniltion 
alves silva, brasileiro, maior, solteiro , povtSor do mnd: 724554971 ssp - ba e inscrito no cpf 
832.162.195-34 , dedara, para &is do thwosto no E*S, do Prego Presencial n。  01112020, 
sob as san es adiNnistrativas cabveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na 
presa*e dela, 白  bernhciria da Lei Complementar n。  123, de 2006. DECLARA ainda, que a 
emana est白  excluida das veda96es wnstantes do pargrafo 4。  do art. 3。  da Lei 
Comptementar suprad da. 

Por ser verdade, assino a presente 

、  
、  

Muniz Ferreira - BA, 27 de fevereiro de 2020 

、  

謙 Qj1q （鶴EE論  JZRH TRANS ORTES E O STRU胤TD 
CNPJ: 05.648.106/0001-10 	 1ー  

Zenilton alves silva 

CPF: 832.162.195-34 	の 	 叉、  

RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA  SILEMAL: zonhlTEL: (75)鰯勢議SALA 01,h MUNIZ FERREIRA, cEp:44.5m-000tins hI.com"$71 	 邸  

、  
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~ 	 CADASTRAL 	 1 

  

   

~ 

 

WvE員こD三入Sこ創こAc 
Ot$4t10810001・l0 

1MATRに  

 

同  44.575-000 
1 	リ  、こフIつ  

iM NにFERRE取A 
i 措,ROC37ENTRO 」ー。  

罵DL3C E DE.304-05業器DAS ATIV}獄S EcO 6器  SECco de revestimentos e de 滞蕊m interiores e exterio)es 
4330-4-99 ・  Citrus obras de acabamento da construco 	 、  
43.914.00 - Obras de fundactes 	 「  
43.99-1-01' Administr.''o de obras 
4ユ，”一’・02 ・ “ontegem a devaロntmfln' de andaimes ● ロtitles estrutures (empoM4a・  
43,99.43 . Obras de ai ye na ria 
43・ 99.1.04 ・  Servi'os de opera'o e fornecimento de equipamentos para transporte e eleva9'o de cargas a pessoas para 
uso em obras 	 - 

」 “'”一’“一Peiluta o e constru'o de pocos de gua 
l43.”・1-99 ・ SOMmespecializado事 p且「a constru9'o n'o especificados anteriorment・ 	 I 
45.1’・1-0’ ・ Comrcio iv昌同O da auto,・16v●is, camionetas e utilitrios novos 	 I 

」 45.20・0・01 ・  ServiCos de manutenc,o e reparac,o moc'nica de velcuios automotores 
45・20-045 ・  Servi'os de tavagem, lubrifica''o a polimento de vetcuios automotores 

I45.20-0.08 - Servicos de borracharia cara veiculos automotores 
」 45.30-7.01 ・  Com'rcio oar atacado de ロacas e acess6rios novos para veicuics automotores 
45.30・7-02 ・  Com'rcio oor atacado de oneum自ticos e c自maras-de-ar 
45・30・7-03 - Com'rcio a varejo de peas e acess6rios novos para veculos automotores 
45.30-7.04 ・  Comsrcio e varejo de pe9a. e acess6rios usados para velculos automotores 
45.30-7-05 ・  Comrcio a varejo de pneumticos e c'marus-de-at 
45.41・2-04 ・  Comrcio a varejo de motocicletas e motonetas usadas 
46.32-0.03 - Comrcio atacadista de ce ・ais e leguminosas beneficiados, tarinhas, amidos e fculas, com atividade di 
fracionemmり  e acondicionantentロ  enact叫  
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. fi 	
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JjRIDICA 

NvVdk, Lot INSCRICA, 

oteatiosgtool-io 	1 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SIT -AÇÃO 
MATRIZ 	 i 	 CADASTRAL 

.... 	_,. 

1 DATA DE ABER' RA/ 
1510512003 

SI;DrVE tolloitESARtk.. 
ZRH TRANSPORTES E CONSTRiCOES LIDA 

1 
, 
i 
1I 
I 

CO:;50 E. CESCRICEC CAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SEC _ N./AR/A_ 
42.924-02 - Obres de montagem industrial 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivae e recreativas 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

' 43.11-8-01 - Demolição de adifIcios e outras estruturas 
43.11-8-02 - Preparação de canteiro. limpeza de terreno 
43.124-00 - Perfumemos • sondagens 
43.13-4-00 - Obras de terraplanagem 
43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno nit:, especificados anteriormente 
43.21-5.00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.22-3-01 - Instalações hidraulicas, sanitarias e de gás 
43.22-3.02 • Instalação e manutenção de sistemas centrals de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
43.22-3-03 • Instalações de sistema do prevenção contra inctindio 
43.29-1-01 • Instalação de palnéis public itarios 
43.29-143 -Instaleydo, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteires rolantes 
4129-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vies públicas, portos e 
aeroportos 
43.29-1-05. Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 
43.304-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 
43.304-02 - Instalação 	de pones, janelas, tOtOS, divalent) e armários embutidos de qualquer material 
43.304.03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifieloe em geral 

COIC•DC E DESCE.ICAC EA \A 	REZA_FEIC'CF. 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

• LCGRACO _RC 	 , 	I N./VERO 
I R VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA 	 I 	I S/N 	1 

COMpLEME7J0 
SALA 01 

.1 

. CEP 	 ; 	. BAIRRO/./ISTRI O 

. 44.575-000 	I 	I CENTRO I 	! MINIZ FERREIRA 	 I 
. 	 r 	F 

I BA 	1 

; EN.../ERE;,././ z..-TR.A1...D 
; ZENILTONAIVESSILVAeHOTMAIL.COM 	 , 

; 	F-E-.Ar 	 ; 
I (75) 9991-2323 

: ENTE EzDE RAT;VO RESRONSAVE. (E ER) 

I SIT ADAOCADAST,1_ 	 I 
ATIVA 	 I 

; DATA DA Sf•_ACÃO CADASTRA-
I 03/11/2005 

. vo7r,c, CE ST' 4C40CAS/..S7RA. 
I 
I 
i 

• S.' - Ac.io ESPECIA_ 	 I ' 	./.....4.. 	 1 
DATADA SIT -ACE0 ESPECI '. .....d.... I 

1 

Aprovado pela Instru9白o Nomativa RF日 fll863 ロe27 ロe cezehつrode 2018 
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Comprovante de Inscri9ao e de Situa9ao Cadastral Comprovante de Inscriçáo e de Situação Cadastral 

Contribuinte, Contribuinte, 

Confira os dados de Identifica9自o da Pessoa Juridica e. se flouVer qualquer diverg白ncIa. providencie juntoa 
RFB a sua atualizaいo cadastral 
Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e. se nouver qualquer divergencia providencie junto a 
RFB a sua atualização cadastral. 

A informa9自o sabre o pone鼻ueconsta neste comprovante e.a aeclaraoa pelo contribuinte A informabão sobre o porteauesonsta neste comprovante e a declarada pelo contribuinte. 

, 

lik

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JTRIDICA 
i No-MERO Da INSCRiÇA0 	

i COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SIT ACA01 DATA DE ABER . _RA 
05.848.106/0001-10 	; 	 : 15/05/2003 

! MATRIZ 	 I 	 CADASTRAL ; 
! NOME EYPRESAR/AL 

i i ZRH TRANSPORTES E CONSTRR-COES LTDA I 
; , T --0.00 ESTABS-ECOAENTO tN.AF.E cz RA ,,ASIA) 	 1 ']‘'CR,E 
I ZRH TRANSPORTES E CONSTR:COES 	 j , I ME 

I COD*, E DESLA.L. 0 CA A , IViDA-,E cL0N0V:CA ,-,R.NC!RA'. 	 S 
i 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de autornoveis com motorists 	 i 

C ,iG0 E DESCRIÇÃO Ems ATIspOADES ECONÓMICAS SEC 'CARAS.  
I 38.004-02 - Distribuição de Ague por caminhões 
I 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 
rr 37.024-00 - Atividades relacionadas a esgoto exceto a vista() de redes 
38.114-00. Coleta de residues não-perigosos 

i 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
i 38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
I 38.22-040 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos 
: 39.00-5-00 - Descontsminaflo e outros serviços de gestic' de residuos 
; 41.20-4-00 • Construção de edificios 
I 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
I 42.11-1-02 - Pintura pare sinalização em pistas rodovtarias e aeroportos 
I 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 
! 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
1 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 
1 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica i 
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 

I 42.22-7-01 -Construção de redes cf, abastecimento de ague, coleta de esgoto a construções correlates, Gusto obras de 
. irrigação 
, 42.22-7-02 - Obras de Irrigação 
, 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e net; ia is 
, 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metalicas 

, CODIGC E CESLR.ÇA, ...., NAT REZA . 	3 L4C., 
I 206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

; _,,,,,..„., 	RC 
1 R VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA 	 i 

1..NERG 	. 	! COVDLEVEVO 
Stni 	I SALA 01 

CE' 	, 
: 44.575-000 	i 

.....J.,tch:ti-htir.: 	
1 I CENTRO 	 I 	MI NIZ FERREIRA F 

1 	BA 

j ENDERECC E-E "RONCO 	
1 	ELt'..,r 	 I 

ZENILTONALVESSILVA@HOTMAIL.COM 	 (75) 9991-2323 

RECERA-IVE: RcbP, *,‘ S,.o, c, ,,....., 
i 

5 , 	..,,N.- -A-ASTRA. 	 i 
: ATIVA 	 I , 

E.,,,--roA 5....A.sk- CA-AS PA. 
0311112005 

• C, CE Sir ACAC CADASTR:.L 

; ST AL AC ES-EC A.. 	Si' AvAO ESPECL:, 	i 
I 	I 	 1 

Aprovado pela Instru9白o Normativa RFB n。  1.863. de 27 de dezernoro de 2018 

Emitrao no d'a O8IO8f2O19 自  slA,9;22 (data e hora de Srasfia) 

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

Erniticto no dia 08/013/2019 as 1 • 9;22 (data e hora de ehasina) 
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ALTERACAO CONTRATUAL NL 7 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE J J 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ n。  0S.648.10610001-I0 

ELISMAR OLIVEIRA DE JESUS REIS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 04/05/1995, SOLTEIRQ 
99MEBC IAN TE・  CRE it 038.76ブ 985一5B,CARTEIRA DE IDENTIDADE no I530390788,6 rg'o expedidor 
SSP - BA. res'dente e domiciliado(a) no(a) RUA ? DO GRAVATA. 40. BAIRRO SAO PAULO, SANTO 
ANTONIO DE JESUS, BA, CE? 44573560. BRASIL 

FASRtCIO DOS SANTOS E SOじZA nacionai;dade BRASILEIRA, nascico em 20/1111 993, SOLTEIRO 
99と4E89込Nit・ CPF ii。  039・ 217・ 755-23. CARTEIRA DE DE～宜DADE it 066152 (8509, ◇雄百o expedidor 
DE墜AN - BA. residente e domiciliado(a) no(a) RUA BELO HORIZONTE, 1W, SAO BENED'ITO, SANTO 
ANTONIO DE JESUS, BA. CE? 44573230. BRASIL 

S6c'os da sociedade hm:ada de nome empresariai 」  j TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 
「望些rada legalmente por contrato social devidarnerne arquivado nesta Junte Comercial do Estado da Bahia, sob 
sIRE it 2920257フフ96, com sede na Pc. da Bandeira.m Centro Concei9Ao do Almeida, BA, CE? 44 54り  
000, deviclarnとロte inscrita no Cadastro Naこionaに巴 Pessoa 」 ard e a'MF Sロbon'05.64B 】 06/00ロ  1一1コ,dehbemn1 
de pleno e comum acordo 可ustarem a presente rttera9きo contratual e Consolidacac, nos termos da Lei a。  
I E4061 2002, mediante as condiqうes estabelecidas nas cIA;:s"'as seg';ntes 

NOME EMPItESARIAL 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gIrt.,cつ e none empresarialJJ 丁RANSPORTES SER VICOS E 
COMERCJO L丁DA, g」 r日m, a part;r こesta ctュta, scn;c nor1e empresarial ZRH TRANSPORTES 三  
CONSTRUCOES LTDA 

E N DE RE CO 

覧AUSUREAD話澄;UNDA. A sociedade passa a exercerVADOR RIBEIRO DA SILVA. S/7'. S慧atividadesDI . CENT謂 seguinte endereo silo RUAMUNIZ FERREIRA, BA, CEP 

'i6 5'S-COO 

OBJETo ' OCTAL 

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seと ji<Ieり切elo 

SERVIO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAいO DE AUTOMoVEIS COM MOTORISTA 
SERVにO DE PODA DE ARVORES I'ARA LAVOURA SERV心O DE PREPARAぐAO DE TERRENO 
CULTIVO E COLHEITA; ATIVIDADES DE APOIO A AGR 】 CUI.TLRA; SERVIO DE MANEJO DE 
ANIMAIS; CLL丁］VO DE EUCALIPTO; CしLryvo DE MしDAS EM \/; V三lROS FLO.ES 'r A IS 
E×丁RA9AO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADA; EXTRACAO DE MADEIRA L.\I 
FLORESTAS NATIVAS; ATIVIDADE DE APOIO A PRODUCA0 FLORESTAL; EXTRACAO DE AREIA 
CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; FABRICACAC DE ARTIGOS DE 
CARPINTARIA PARA CONSTRUCAO: FASRiCACAO DE ARTEFATOS DE 1'ANOARIA E DE 
EMBALAGENS DE MADEIRA; FABSにACAじ  DE ARTEFATOS DE MADEIRA; IMPRESSAO DE 
MATERIAL PARA USO PじELにITARIO; SETkVにOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS 
ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, FABRICACAO DC PRODUTOS DE LIMPEZA E POLIMENTO 
ド AE4RにA9AO DE ARTIGOS PIROTECNにOS; FABRにACAO DE ADI1IVOS DE USO INDUSTRIAl 
FABRICAgAO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO; FABRICACAO DE 
CASAS PRE-MOLDADAS DE CONCRE丁O; BRITA MENlO DE PEDRAS; APARELHAMENTO DE 
PEDRAS PARA CONSTRUCAO CIVに．  APAREI HAMENTO DE PLACAS E EXECUぐAO DE 
TRABALHOS EM MARMORE. GRAN:TO E ARDOSIA; FABRICACAO DE ESTRUTじRAS 
METAL1CAS: FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL: PRODUCAO DE ARTEFATOS 
ES 」 .MPADOS IJE METAL; SERwぐOS DE し S八AGEM lORNEARIA E SOLDA; FABRにAぐAC) )こ  
FERRAMENTAS: FABRICACAO DE MAQUiNAS FERRAMENTA. PECAS E ACESSORIOS, SERV叫OS 
DE PROTESE DENTARIA; MANしTEN9AO E REPARACAO DE TANQしES, RESERVATORIOS ビ  
CALDEIRAS; MANUTENCAO E REPARAぐAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES 
ELETRICOS: MANUIENCAO E REPARAいO DE tvIAQLJNAS FERRAMENTA; INSTALAぐAO DE 
MAQUINAS E EQいPAMENTOS INDUSTRIAIS. SERVICOS DE MONTAGEM DE M◇VEIS DE 
マyA~cしER VIA丁E只 IA.し ，CA P丁AいO 丁RA T AM EN了o 三  DIS丁只IB、 ぐAO DE AGしA. D1S了RIB; IC Ao 
bE AGIJA "OR CAMNHうES GESTAO DE lEDES DE 三  S'O~O: ATIVIDADES RE一AC! ONADASA 
Re; 8 P00UQ06;2'04 	一、  

／ 	 一一一 
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Cerlifico o RC9LErO sob o no 97886343 er C6;C8/2C一  9 	 、ノ 
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器需器utenticada digitalmente e assnaca em C6iQ8/2D9a M O de Arauic - Secretarie-Geral 
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ALTERAいO CONTRATUAL N" 7 E C)NSOLIDA墜旦9A SOCIEDADE J J 
TRANSPORTES SERVIC'IIS E COMERCIO LTDA 

CNPJ n os.648.106/000I-IO 

難麟  

APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM. INTERIORES E EXTERIORES; OBRAS DE 
ACABAMENTO DA CONSTRUCAO CIVIL; OBRAS DE FUNDA96ES; ADMTh.DSThACAO DE OBRAS 
MONTAGEM E DESMON1 AGEM コE ANDAIMES E ESTRし TURAS TEMPORARIAS; OBRAS つ三 

慧ENARIA, SENPfl2TP P整:os DE。  OPERAOVArO rw CARCTAS F.慧ORNECIMENTO DE EQU I PA!VSOAS PARA USO EM OBRAS; P貨NT黒識RA)E 

CONS ::<スAO DL POCOS DE A GuA, SER'v)OS ESPECIALIZADOS PARA CONS丁RUgAO 、 iVIL 
COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVE;S, CAMIONE丁AS E UTILIFARIOS NOVOS, SERV心つS DE 
MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERVICOS DE 
LAVAGEM. LUBRIFICAいO E POUMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES; SERVIOS DE 
BORRACHARIA PARA VECUlOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E. 
ACESS6RIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE 
INEUMATICOS E CAMERAS-DE-AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS 
PARA VE1CじLOS AUTOMOTORES; COMFItUR) DEi 、 AREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS 
PARA VE1(. ．んりS AUTOMC lORES, (CMらRロ○ A 、 ARUO DE PNEUMA 「にOS E CAMARAS DE AR 
COMERCIO A VAREJO DE MOTOC 一 CLETAS E MOTONETAS しSADAS; COM三RCIO ATACADUSTA 
DE CEREAIS E L.EGUM八OSAS BENEFICIADOS. FARINHAS. AMIDOS E FECULAS, COM 
ATI 、ノ ‘DAつ N- コE FRACIONAMENTO L A 〔・ ONDICIONAMENTO ASSOCIADA: COV伯RC旧
ハ・AC A I) ISは  DE AVES ABATIDAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
PRODUTOS 八LUMEN丁にlOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA 
丁ERRAPLENAGEM. iMINERAぐAo E CONSTRUいO. PAR丁ES E PEぐAS; COMERCIO ATACADISTA 
DE MAQIJINAS E EQじ1PAMENTOS PAR.八  USC> い、DUSTR,AL, PARIEtS E PECAS ・ COMERCUO 
,いACADISTA ViE BOMBAS C COMPRESSORES, FAR 】 ES E PEt9AS, COMERCIO ATACADISTA DE 
MARMORES E GRANiTOS; COMERCIO AiACAD!STA DE VIDROS, ESPELHOS E VTRA:S, 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS Oし lMCCJS E PE丁ROQ VIMにOS; COMERCIO VAREJISTA 
DE MERCADORTAS, COM PREDOMIN八NCIA DE .、 R)fl, VOS AL;MENTICIOS " MINIMERCADCtS 
MERCEARIAS E ARMAZeNS; COMERCIO VASE :STA DE CARNES~ACOUGUES; COMERLIO 
\'AREJISTA つE BEョIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE HOR-rIFRしTIGRANJEIROS; COMERCD 
、 ARFJISTA ESPECIALIZADO EM PRODしTOS ALJMENTにlOS COMERCIO VAREJISTA ViE 
MATERIAIS しLEI RICOS. Cり～肥RCiU V ARE I U l A m二  FERRAGENS E FERRAMEN丁AS; COVERCに〕  
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONS]RりCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO Ev 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN丁OS DE INFORMATにA; RECARGA DE CARTじCHOS PARA 
tGし1PAMLN VOS DE INFC,ZMA］にA. COMERロO VAREJISTA ESPECIALにADO EM 
ELETRODOMESTICOS. COMERCIO VAREJISTA Er; MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 

Rごロ  8 aコじココり6!24C」  

豊  
IUCEA 

こert;fico o Regisz.-o sob ano 976e6343 em ce'oa'2:;9 
Pretoこolc 196470994 de 28/06/2019 
Nome da empresa ZRH 了RANSPORTES E CONSTRしCOESいつA NURE 292こ2577796 
三ste ロつcumento 9つde ser verflcaco em http //regr ,uoeb ba9ou br/ALTENTにACAODOCUMENTOS/AUJTENtICACAO aspx 
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一べ 	SEM OンERADOR, ALUG、」El DE 八lAロし lNA、  L Eく）、三PAvハToS PARA coNSTRしぐAO SEM 

	

ーミ 	sトVI OPERADOR, ALUGUEI. DE MA(マLINAS E EQUIPAMハlOS PARA CONSTRしぐAO SEM 

	

, 	OPERADOR. ALUGUEL DE ANDAIMES; ALしCULL DE MAQU:NAS E EQUIPAMENTOS PARA 

	

こ】“ 	EXTRAいO DE MINERIO E PETROLLO. SEM OPERADOR, ALUGUEL DE EQU IF AM EN 1'OS 

	

ぐN 	CIENTIFICOS. MEDにOS F HOSPI丁AしARES. SEM OPERADOR; ALI,JGしEL DE PAしC OS 

	

一せ」 	COI3FLRF URAS E にs'rrv丁じRA' :)E USO 'LW心RARIO: ALUGUEL DE MAOUINAS ビ  
J 	EQU 」 PA:M EN]つS COMERCIAIS E INDUSTRIA巧  SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE 

I 	 .MONITORAMENTO DE SISTEMAS ELETRONICO, SERVIOS COMB,NADOS PARA APOIO A 
EDIFECIOS, E CONDOMINIOS PRED;AIS; LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMiCWIO; IMUNIZACAO 
E C:ONTRO 王  DE PR.-',0A5 URHANAS. VARREDURA, 、’4RRに入O DE RUAS, LOGRADOし1(05 
AT IwつAD三S PAISAGISTICAS: SERVI'OS COMB'NADDS つE ESCRTORIO E APO旧  
ADMINISTRATiVO; FOTOCoPIAS. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVIOS 
ESPECはLにADOS DE APOIO ADMINiSTRA二  vo, 旺R VICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, 
CONGRESSOS. EXPOSI:OUS H FESI'AS, SERVにOS DE REMOCAO DE PACIENTES, SERV埠OS 
MOVEIS DE ATENDIMENTO A しRG ENC IAS; P RODしCAO TEATRAL; PRODUCAO MじSIC AL 
P RODしCAO DE ESPETACし(.05 E DANCAS: PRODしぐAO DE ESPETACUしOS DE RODEiOS E 
V ,\Qしピ」AコAS; A VIVID八iル D三 S (I) N OR ..... ぐ.O E DE ILしy八ACAC); GES 『AO DE INS'rAL.AぐO ES 
DE. IESPOICES, PRODUCAO E PROMOしAO DE EVENTOS ESPORTIVOS: REPARACAO E 
MANUTENCAO DE COMPじTADORES E DE EロいRAMENTOS PERIFERTCOS;R.EPARAぐAO E 
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUN心AぐAO REPARACAO E MANUTENぐAO DE 

ALTERACAO CONTRATUAL N。 7 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE J .3 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ n" 05.64g. 106/0001-10 

DE COUCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA 
DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL 
E DOMESTICO; COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO 
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS. PRODUTOS DE 
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMtRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO DE 
ACESS6RiOS; COM RCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (OU'); COMeRCIO 
VAREJISTA DE FOCOS DE ARTIFICIOS E ARTIGOS PIROTECNICOS; COMERCIO VAREJISTA DE 
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORID, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FUNERARIOS 
CAIXAO, URNAS; TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS. COM  ITINERARIG 
FIXO, MUNICIPAL; TRANSPORTE ROJO VIARJO COLETIVO DE PASSACEIROS. COM  ITINERARIO 
FIXO, INTERMUNICIPAL EM REGIAO METROPOLITANA; SERVIO DE TXI; TRANSPORTE 
ESCOLAR; TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE 
FRETAMENTO. MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB 
REGIME DE FRETAMENTO, INTEIMUNICJPAL. 入TERESTADUAL E INTER1'AC1ONAL 
ORGANIZACAO DE EXCURSOES EM VEICULOS RODOVIARIOS PROPRIOS, MUNICIPAL 
TRANSPORTE RODOVIARTO DE CARGA, PRODL TOS PERICOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL 
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA. PRODUTOS PERIGOSOS E MLDANCAS, 
NT三R.MUNICIPAL. INTERESTADUAL 三  INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIARIO DE 
mODUTOS PERICIOSOS. TRANSPORTE RODO VI AR:O DEMU DANCAS; TRANSPORTE MARITIMo 
つE CABOTAGEM - C八RCA: TRANSPORTE M八RITIMO DE CABOTAGEM - PASSAGEIROS 
TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO CURSO - CARGA, TRANSPORTE MARITIMO DE LONGO 
CURSO - PASSAGEIROS; TRANSPORTE POR NAVEGACAO INTERIOR DE PASSAGEIROS EM 
LINHAS RECUしARES MUNICIPAL ，  丁RANSPORTE POR NAVEGACAo DE TRAVESSIA 
「  NTER,MじNICIPAL. INTEREST.ADしAL E INIERNACIONAL; TRANSPORTE AEREO DL 
PASSAGEIROS REGULAR; CARGA E [ESCARGAS; SERVにO DE REBOQUE DE yEにしLOS 
AGENCIAMENTO DE CARGAS. PARA O TRANSPORTE MARITIMO. FORNECIMENTO DE 
'(til MEN VUシ'RLL'ARADOS P.4R/\ EMPRIs AS SERVI9OS DE ALIMENTAく;AO PARA EVENTOS E 
RECEPCOES - 8UFE; COMPRA E VENDA DE IMoVE,S PR6PRIOS; ATIVIDADES DE CONSULTORIA 
E'I C一  眺二~'1~ ESPECIFICA: SERVICOS DE 

I議驚I 
ENGENHARIA: SERVICOS つE CARTOGRAFIA. TOPOGRAFIA E GEODESIA; ATIVIDADES DE 
ESTUDOS CEOLOCICOS: SER VICC)S DE DESENFIC'ECNICO RELACIONADOS A AROUITElしRA E 
ENGENHARIA; SERVIOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO 
TRABALHO; ATIVIDADES T白CNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA 
TESTES E ANALISES TECNICAS: AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE. SERVICOS 

	

．ー 	［ル PROMOCAO EM SAUロ1:1 しNH) A AREA DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS; LOCA'AO 
4 	DE AUTOMOVEIS SEM cONJUrOR: LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE. SEM CONDUTOR ・  

	

-C 	MOTOS. CAMINHOES E MOTONETAS, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 

也  
ルCEB 
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ALTERAいO CONTRATUAL N。 1 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE .1 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNN n。  05.648,106/0001-IO 

EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTiCO; REPALCAO DE 
ARTIGOS DO MOR1UARtO; LAVANDERIAS, SERV'CO.S DE CREMACAO; ATIVIDADES 
FじNERABJAS E SERVICOS RELACiONADOS 

CNAE FISCAL 

ミ  

● 貞（  

j ミ 

ここ‘ 
ミ  

事  

4923-0/02.servi,o de transporte de pasiageirol - locaAo de autom6v・Is com motorista 

：協：器：器溜農：器認麓漂器；器器 eiros, sob regime de fretamento, municipal 
4924-8/00 一 lran・port・ escol町 

器」器撒器器二器avi'rio coletivo de pai，自geiros, com Itiner酬。 flxo. intermunicipal ・m 「・giAc' 

；器鍬豊naporte rodovirio coletivo de psssagriros, com itiner'rio lixo, municip・l 
4lg9JJ/99 - com'rcio var司ista de outros produto・  a' o especificad 〕s ant・『iorinente 

4789-0/07 ー com'rcio varejista de equipamentos para escrit6rio 
4789-0106 - com rcio var司Lata de fogos d・日 rti licio ・日rtigos pI「ロlecnicos 

4784-91誌  com4929-9/02 - trans際；習器需臨」需認誌，器 r:leo (gi p)rca, sob r.giin. da fretamento. intermunicipal 

4Q2U-9/03 - onranizac*o de excurs6es cm veiculos rodovi'rlos pr6prios, municipal 

5012-2/02 ・ lruns port・  maritiil・ o dc longい curso ・ pas・日ge・ ros 
5012-2/01 一 transporに  nm「けimo dc Iりsigo curso - ぐ日 rga 
502 1-4/0ユー【ranspurte maritimo dec・botagem 一 pass叫tiros 
5011・4101 ー什ansporte maritimo deロbotagent 一 carga 
493 0-2/04.transporte rodavhSrio de mudan'as 

49304930認；【【；：】器【器器器」器農農芸器温。， perigusos e mudanas, interinunicipal 

器器恕器農：盟i'rio dc carga, exceto produtos perigosos e mudan9as, municipal 

鷲罵器：器器器麟器器器 ido vicos,器器競器器ria e de higiene pascal 

4763・6/02 ・ com'rcio var小5th dc 昇rtigo・  e・portivos 
4744-0/01 一 com'rcio varejista de ferragens e rerramentas 

霊認器：農器 varvar業器器認eltricoalimenticios em gemai ou especializado em produtos 
alimenticios n'o especificados anteriormente 
4fl4-5/Otl - com'rcio var司inn de hortifrutigranjeirfls 
4723 フ！00- coun'rciり Var司  IS山 de bebidas 

鴛ご雛器認器【【器 g:carnes - a o umercadorias器eral, com prcdomin'ncia de produtos alimentcios 

器器七器1二器て器談器7誤ros produtos q uumicos e petroq ulmicos”・。 especule・d叫  

4679-6/03 一 αnn'reio atacadista de vidros, espelhos e、ルaia 

4679-6/02 一 com rcio atacadista de m自rmores e granitos 

】襟器器認器【【器器器繍念 onstruo eia geraleq uipamentos e suprimentos de inform'tica 

幻63-6/01.com  rcio var可ista de brincuedos e artigos recreativos 
4761-0/03 - com'rcio .ar可lata de artigos de papelaria 

；器」器一器器 to Vaio vu需器： livrosoutros artigos de uso pessoai e dom'stico nb especificados 

a7Sg-S/O3 - comercio varelisla de ai・ ligo5 d'c」llla, icsa e banho 	ノ、  

／一、  

s Ut cama, iicsa e oョnaU ー一  、  
e スてプブーーー  

IUCEB 

、  
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ALTERACAO CONTRATUAL Nし  7 E CONSOLiDACAO DA SOCIEDADE J J 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ n. 05.648.106/0001.-1O 

ミ  

● ミ

今  

ミ  

ご  
C 

事  

4755-5/02 ・  comercio varejista de artigos de armarinho 
4754-1/02 一 com'rcio varejista de artigos de colchoaria 
4754-7/01 ・  com'rcio varejista de m6veis 
4753-9/00- com'rcio varejista especializado de eletrodomsticos e equipamentos de 自  udio e video 
4751-2/02 ・ ”carg日 de cartachosp日『ae'Itiap日mentos de jnIortnAtle日  
4669-9/01 ・  com'rcio atacadista de bombas e compressores; partes e pe'as 
5212・5ノ加一 earg皿・d"'"" 
9603-3/99 - atividades funer'rias e servi'os relacionados no especificados anteriormente 
9001-9/01 ・  produf豆o teatral 
8622-4/00 ・ Servi'o・ de remo"o de pacientes, exceto os ・e rv Iぐo・ m6veis de ・lendimento a ur”りdas 
8230-0101 - servi●os de organizaflo de feiras, congressos. exposioea e festas 
8219-9/99 ・ prepar町百ode documento・ e senkos e・pecializados de 日polo admInistrativo nao especUleロdos 
anteriormente 
82i9910i 一  fotoc6pias 
8211-3/00 ・  servios combinados de escrit6rio e apoio administrativo 
8130-3/00 - atividades paisagistic日s 
81 29-(〕ノ00 - ativid・des de limpet・ aio especificadas anteriormente 
8122-2/00 - imuniza''o e controle de pragas urban-as 
8121-4/ 00 一 limpeza em pr'dios e em domiclios 
9001-9/02 - produf'o musical 
9001-9/03 - prod u'lo de espetculos de dan'a 
9603-3/02 ・ servi'os de crema9加  
9601・7ノ01 - lavanderias 
9529-1/05 ・  reparagao de artigos do mobili'rio 
9521-5/00 ・  repara 話o e manuten''o de equipamento・  eletroeletr6nivos de uso pessual e domstico 
9512-6/00 ・ repara9'o e manuten''o de ピquipnmentos de comunic町Ao 
9511-8/00 ・『epara悼o e manuten"o de computadore・  e de equipamentos perk鈍ricos 
9319-i/Ui - produf'o e promo"o de eventos esporlivos 
9311-5/00"gest白o de instala'oes de esportes 
9001・9/06 一 ati' idades de sonoriza9'o e de ilumina9如  
9001・9/05 一 produ9百o de espetculos de rod・tos, v・quejadas e similares 
$ li 1-7/00 - servi●os com binados para apoio"edifcios, exceto condomnios prediais 
8020・0/01 ・ atividade・  de monitorament, de sist・mas de segurana eletr6nico 
7739-0/99 - aluguei de outras m'quinas e equipamentos comerciais,industriais n'o especificados 
anteriormente, Sem operador 
7! j 9-7: 04"serviりos de pericia t'cnica relacionadosa seguranga do trabalho 
711り・7/03 ・ servi'os de desenho t'cnico relacionados h arquitetura e engenhari昌  
7119-7/02 ・  atividades de estudos geoldgicos 
プn9-7/01 - servi'os de cai-tografla, topografia e geodesia 
7112-0/00 一 servi,os de engenharia 
70ユり・4/00 ・ atividadvs de consultoria cm gesto empresam止 exceto consultomt'cnica esp・cifica 
6810-2/ui 一 compra e senda de im'veis proprios 
5C'20- t/02 - sei-vios de alimenta9喜o para eventos e reeepgりes 一 buf' 
5620・ L01 一 fornecimento de alimentos preparados preponderantemente pura empresas 
5250-8/03 - agenciamento de cargas, exceto para o transporte maritimo 
7119・’/99"atividades t'cnicas 「dactロand日● 自 en準nharia e arquitetum n'o especificad・S anteriormenに 
フ120-1/00 一 testes'anlises tじcnicas 
7-739-0/03 ・ aiugutI dopalvos, coberturas e outras e'mtunis de uso t・mpor rio. exceto 且ndaimes 
7'739-0f02 一  aluguel de equipamentos eienttllcos, m'dicos e hospitalares, sem operador 
7739-0/01 - aluguel de m'quin&s e equipamentos par-a extrag'o de minrios e petrteo, sena operador 
7732-2/02--aluguel de andaimes 
フ’32-2/01 ・ aluguel de mquinas e equipamentos para constru95o sem operador, exceto andaime・  
7731・4/00 ・ aluguel cit tuiSqulnas e equipamentos 日gricolas sem operador 
フ719-5/99 - bいe町貢o de outros rack,,; de transporte n5o especificados 日ロ teniりrmente, cern conduto, 
7711-U/DO ・ loca り de autom6veis sent じondutor 
7490-1/99 ・ outras atividades profissionais, cientiflcas e t'cnicas n肩o especi五‘日d・s anteriormente 
73 12-2/00 一 “genciamento de espaos para publicidade, escett, cm veiculos de comunica，各o 

Rcq 8I 90000061ユ404 	 ・一ー一～、 	 P asm“ う  
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ALTERAcAO CONTRATUAL N"7 E CONSOLIDAcA9UへSOCIEDADE J '1 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ n。 05'648,106/0001-10 

、2ユ0-0/02 一 “rvicos de rebouue de veculos 
4663-0/00 - com'rcio atacadista de m'quinas e equipamentos paris uso industrial; partes'""' 
4213-8/00 - obras de urbaniza'o ・  ruas, praas e cal'adas 
3600-6/O］一 capta,ao, tratamento e distribuico de 百  gua 

3329-5/01 一 servi9os de thofltagem de m6veis de qualquer material 
3321-0/00- instala''o de m自quinas e equipamentos industriais 
3M4-7ノ13 - manuten'io e repanto de m'quinas-ferrameuta 
3313-9/fll 一 maロuteneao e repara"o de geradores, transitmmgores e suom『“eseirius 

3311-2/00 ・  manuten"o e repara"o de tanques, reservatorios mesancos e caluciras, sxc.tu para vviunja 

32S0-7106 一 servi9os de pr6tese dent'rlu 
2840-2/00 - fabrica‘喜o de ru'quinas-ferramenta, pegas e acessrios 
2S43・8/00 ・ fabrica、議o dekrramentas 
2539-0/0 l 一 servi9os de usinagem. tornearia e solda 
3a10-6/02 - distribuiぐ‘o de' gua por caminhes 
”司1-1/00 一  gestAo de redes de esgoto 
4212-0/00 - constru"o de obras-de-arte especiais 
4241-1/02 一 ,atura para sinaliza9血o em pistas rodovi自rias e aeroportos 

4加1-1/01 - construg'o de rodov畑● e krrovlas 
4 120-4/00 ・じonstr町‘o deed甫cios 
3900・5/00 一 descoatamina‘喜o e outro・ servi,o・  ti・ gest自o de 「・sid aos 
3822-O/DO . tratamento e disposi9'o de residuos perigosos 
3821-1/00- tratamento e disposi9'o de resIduos n'o・permgosos 
38 12-2/00 ・  coleta de res'duos perigosos 
3811-4/00 - coleta de res'duos n'o-perigosos 
3702-9100 ,atividades relacionada・ “esgoto, exceto a gest'o de redes 
2532-2/O］ー produf'o de artefatos じ引anユ patios de metal 
25i2-8/0i) 一  fabrica 'ao de esquadrins dc metal 
2511-0/00 一 fabrica ao de estruturas metlicas 
1622-6/99 - mbrica叫ode outros artigos de carpintaria para constru9加  
0810-0106 - extrafno de areia,mscolbo ou I・edreguiho e beneficinmento assoviado 
02 30-6/00 ・  atividades de ・poiG 自 produ“ロ  florestal 
0220-9/01 ・  extra"o de madeira cm florestas nativas 
0210-1/07 - extra''o de madeira em florestas plantadas 
u2 10-U06 - cuiti い de mudsa tin vkeiros florestams 
02 10-1/0 1 一  cultivo de eucalipto 
0162-8/03 - servigo de manejo de animais 
り161-0/99 - atividades de apoio 合  agricultura n首o especificadas anteriormente 
0161-0/03 - servi'o de preparag』o de terreno, cultivo e colheita 
1623-4/OQ 一「abricaり● o de artefatos deいnua ria ● dc crab川agens de madeira 
1629-3/01 ー fabrica ●o de artefatos diversos de madeira, exceto m6vel・  
2391ーう/03 - aparelhamento de piavas e“・co'l%o de trabalhos ・rn 「・“i-mar・， granito, ・rdsla ・ outr・・  
pedras 
2391-5/02 - aparelhamento de pedras para constru9'o, exceto associado ' extra‘百o 
2391-5/01 ~ britamento de pedras, exceto associado 自 extra9う o 
2330-3:04 - fabricay'o de casas pr'-nioldadas de concreto 
233小3/02 一 kbrica、るo dc artefatos de cimento para uso na constru'ao 
2093・2/00 ・ khrにa9Ao de aditivos de u・o industrial 
2092-4/02 ・  fabrica''o de artigos pirotcnicos 
2062-2/00 一 fabricaAo de produtos de lirnpna e polimento 
1822-9/99 一 servi,os de acabamentos gr'ficos, exceto encaderna9喜o e piastific叫如  
1813-0/01 - impress'o de material para uso publicittrio 
0161-0/02 - servio de poda dc nores para lavouras 
4221-9/02 一 ‘uustru"o 4・．ata9des e redes de distribui、‘o de energia el'tric日  
4662-1/00 - com'rcio atacadista de m'quinas, equipamentos para terraplenagem, minera'o e 
constru'ho; partes e peas 
451 1-1/0】一 com' r Cio 口 varejo de 日utom6veis, c口mionetac e utilit'rios nevos 
4399-1)99 - servi9os especializados para constru'"o n'o especificados anteriormente 
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ALTERACAO CONTRATUAL N' 7 E CONSOLWACAO DA SOCIEDADE 1 J 
TRANSPORTES SER VICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ n. 05.648.106/0001-10 

4399-1/05 - perfura'o e constru'"o de po'os de 自  gua 
4399-1/04 ・ servi'os de opera"o e fornecimento de equipamentos par・ ‘ran・porte e ei・V町io de cargas じ  
pessoas para uso em obras 
4399-1/03,obras de alvenaria 
4399・ l/02 一 montagem edesniontagem de ・ndaim‘・ e outras ・struturas tempor'rias 
4399-1/0 1 ・ administra''o de obras 
4391・6100 ・  obras de funda'c, 
4330・4/99 ・ outras obras de acabamento ci日 constru' o 
4330-4/05 一  aplica,Ao de revestimentos e de resinas ecu interiores e exteriores 
4520-0/0! ' servi‘り● de manuten‘百o e repar日9'o wecAnica de ve'culos 皿utumotores 
4520-0/05 - servios de lavagem, lubrifica9百o e polimento de veIculos automotores 
463工レ99 - com'rcio 自●acadist・ especializado em outros produtos ・Ilmentlelos n'o e・p・elficados 
anteriormente 
4634-6/02 ・ com'rcio atacadist昇 de nyじ，且batidas e derivados 
4632-0ノ03 一 ‘om'rcio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos .fculas, com 
atividade de斤acionamento e acondicionamento associada 
454 1-2/04 ・ comrcio a varりo de motocicletas e motonetas usadas 
4530・7/OS"com'rcio a var司o de pneumticos ' citnaras・de-ar 
4530・フ /0‘一 comrcio.var可ode pe9・・せ “・ss6rlos usados para ve'culos 日utometores 
4530ーフノ03 ・じornrcio a var司ode pef日se acess6rio・ロovo・ para velculo・  "momotores 
4530-7/02 - comrcio por atacado U・ p口cumtito・ C d 『・mmas-dc-ar 
4530-7/0!~cum rclo por atacado de pe'as e acess6rios novos parti veiculos automotores 
4510-0/06 - servifos de borracliaria para veculos automotores 
4330-4/04 ・ servi9os de pintum de edifcios em geral 
4330-4/03 ・ obras de se血bamento ・m gesso e estuqu・  
4330・4/02 - instijt日‘自o de portas,janeins, tetos, divls6rias e arm血rio・ embutidos de qunig“・「 m・‘・riaS 
4311-S/O2 一 prepara'o de canteiro e Limpeza de terreno 
4311-8/0! ・ demo恥●o de edifcios e outras estruturas 
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil i;● o especificadas anteriormente 
4299・5/Ol 一 constru'ilo dc insta!ョ9こes esportivas e recreativas 
4292-8/02 一 obras de montagem industrial 
4292-810!"montagem de estruturas metlicas 
4291・0/OU 一 obras portu'rias, maritimas じ  fluviais 
4222 -7/02 一  obras de irriga"o 
4222ーフ10l 一 constru‘自o de redes de abastecimentり de agua. coleta d・ esgoto ・  cons tru'6・・ correia las, 
eNCetO obras de irriga,ao 
4221-9/04 - constru"o de estaりGes e redes de tek'on,unknりうes 
4312・6/00 ・ perfur町Oca e sondagens 
4313.4/09 ・  obras de terraplenagem 
4330-4/01 - impermeabiliza"o em obras de engenharia civil 
4329-1/05 ・ tratamentos l'rmicos, ac'sticos ou de vibra‘月o 
4329-1川4-montagem e instala'o de sistemas e equipamentos de iluminaao,sin・ liz町“Cm vina 
四blicas, portos e aeroportos 
4329・l/03 一 instnln'ith, maりu te叫自o e rep日 rat9Ao de elevadores, escadas e esteiras rolantes 
4329-1'01 - insta!叫ao de paindis pubiicitairios 
4322-3/03 - instaln"es de sistema de preven''o contra inc'ndio 
4322-3/02 - instala9Jo e manuten9 o de sistemas centrais de ar condicionado, de ventiia9自o e refrigera叫o 
4322-3/01"instala'6ca hidr'ulicas, sanit'rias e dc gs 
432 1-5)00 一 instala'ao e manuteny豆o ciぐtrica 
4319-3/00 一 servigos de preparaりao do terreno no especificados anteriormente 
4221-9/03 ・ UlOfl UにII9百o de 丁edes dc distribui‘百o de energia eltrica 
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ALTER.AcAO CONTRATUAL No7 E CONSOLIDAいO DA SOCIEDADE 3.1 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ iCOS.64$.1Q6/0001-I0 

QUADRO SOCIETARIO 

CLAUSULA QUARTA. HELOA DANIARES Dos SANTOS SILVA admitido nntp aro n 2rinn“ 一aHレ  
BRASILEiRA, nascida cm 23/08/2012, SOLTEiRA, ESTじDANTE. CPF no I l2.3呂U.1fl5ji4 rAwr面‘‘二詔  
IDENTIDADE a' 2286581363,6 rg貢o ecpeditor 5SF 一 BA, residente e domiciliadora, nor 」、  -」、  -」、  AVPN.肩二  
JIJRACY NIAGALHAES, 394, CASA, NOSSA SENHORA DAS CRACAS SANTO t'.+blnn r ふq示  
BA, CEP 4457434Q, BRASIL, representada neste sto ：×》「 PALREPRESENTANTP ZPN ii”凧『気 vr 
塾V今＝nacronalida4e 月RASILEIRA, nasc ・ do em' S.'I i!1913, SOLTEIRO. COMERCIANTE. CPF rY 
832 ・ 262.195-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE ii' 072455497 」 ,O rgAo Exoedidor SSP - I3A.~enderrrc 
AVENIDA JURACY MACALHAES, 394, CASA, NOSSA SENHOR'DAS GRACAS, SANTO ANTONIO 
DF JESUS RA ('PP L14べ741dO 

m、IL丁◇き、  ALvES SにvA admll]de t'1este ato,n acioriaLade BRAS、L三lR八， nas'. :」  o とml'II 、パ9n 
SOLTEIRO, COMERCIANTE. CPF nC 832 62 【り5 34 CARTEIRA つ「  DENTIDADE o i)フ24i54t)'fl.h rcfl 

expedidor 5SF 一 BA. resUente e ゴomrcl:ucioL no:r A's'凸、 n)A 、 RAT ' NI八GM'v 、  1ソ“ 、い、  
NOSSA SENHORA DAS CRAぐAS- sANrO ANIONIC DE JESUS. 34. Cl:!' 4.457434<). N.'<八“- 

Rettra-se da soctedade ci S6cIO ELISMAR OLVEIRA DE JESお REIS, cletenrcrda 332.5<)しりり ,けせze”。， : 
trinta e dois mil e qurnhemas) quotas, 「〕じ、alor nominal de RSL叩 (on: real) cada urna, cari'espor.cienuc :r k, 
3)2.500.00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos reais; 

Retja-se da sociedade o soclo FABRICIO つOS SANTOS E SOしZA, Uetertor de . 7.5C0，しし 5 c.ezessetc rriJ e 
quinhettas) quotas, no va」り「 nominal de 55 1,00 .um real) cada uma, correspondendo , RS 」  7 500.00' 
(dezessete mil e quinhentas rca司  

CESSAO E TRANSFER宣NCR DE QUOTAS 

CLAUSULA QtrINTA ・ O sbぐ Io ELISMAR OLIVEIRA DE 」ピSしS SEIS transfere suas quotas de c apita; 
social, que perfaz o valor tot司 de 55 332.500,00 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentas reais), direta e 
irrestritarnente ao s6cio ZENILTON ALVES SILVA, da seguinte forma: TRANSFERE TODAS AS SUAS 
COTAS. PARA O SOCO ORA ADMVT'IDO, oando plena. cera- correvogsel quita戸C 

O s6cio FABRICO DOS SANTOS E SOUZA transfere suas quotas cc capital social, que perfei o valor total ne 
RS け 500,00 (dezessete mil e quliThentas reais), direta e irrestritamente ao s◇cio HELOA DAMARES DOS 
SANTOS SILVA, da seguinte forma: TRANSFERE TODAS AS SUAS COTAS, PARA A SOCIA ORA 
ADMITIDA, dando plena, geral e irrevogこvel quita、 o 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA. O capital anterior totalmente inlegralizado passa a ser de KS 600.000.00 (SeIscentos mil 
reais), em moeda co丁rente naこ ionai, representado pci- 600.000 (se;scentos 	り quotas dで captar, aロ valor 
nominal de RN 1,00 (urn rcaり cada urna. cujo aumento e totalmente subscrito e integralizado. neste ato, pelos 
s6cios Em decorrncia uo aumento do capital soda; este flca assim distribuido 

H EL 04 つAMARES DOS SANTOS SにN'A. corn 33こ静いrn;a ー ， )quotas. perfazenuci o＝・ total dc RS 
30 000P'3 (trinta mil reals) inte5raiizado 

ZEN叱TON ALVES SILVA, com 570.000 (u;;ttientus e rc:ertta mu) uotas, peilatcndc o;, 、 cuo: jo Rュ  
570.000,00 (quinhentos e setenta.m.l reals) integralizsdu 
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DA ADMINISTRAいO 

(:LAUSULA 蛇TIMA. A administra9白o da sociedade cabera ISOLADAMENTE a(0)s。い。（a)ZEvじ「o、  
ALVES SILVA toni os poderes e atribui うes dc 「叩reselta〒‘o at;va eP・・sルa na sUこ」edadビ， Judに aI こ  
extr句 irdicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos nc o切elo soじIaI,,emp「七 d巴 m:eresse こ n 
sociedade, autor;zado o uso do ionic empresar;ai, vedado, ao cntar.to, たzHU em atIv叱ades ご敏mnhas aC', 
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ENTE a(o) S。cio(a) ZENILTO\ 	八  

pasS:va na suciecaut, junicar eto social, sempre de interesse an 馴  
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ALTERACAO CONTRATUAL N' 7 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE J J 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ n" 05448.106/0001-10 

interesse social ou assumir obriga〒6es seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bern como onerar 
ou alienar bens im6veis da sociedade, sem aUtOriza'o do(s) outro(s) s6cio(s) 

DA DECLARACAo ot DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA OITAV4, O(s) administrador(es) deciara(m), sob as penas da lei, que n●o cr' impedido de 
exercer a administra9自o da sociedade, por ei especIal ou em virtude de condena"o criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por 
crime falimeatar, de prevarica9百o, peita ou subつmコ， こoncuss且o, pとculato ou contra a economia popular, contra o 
sistema fina“こe'rO naこ‘oral, cロntra normas de defesa da concorr'ncia, contra as reJa9るes de consumo,"pOblica 
ou propriedade 

DA RATIFICACAO t roRo 

CLAUSULA NONA. O foro para o cxerciclo e ロ ‘urnprifflerflロ  dos d.reitos e obriga9るes resultantes do contrato 
social oassa a ser SANTO AN丁（DN!O DE JESUS/BA 

CLAUSULA 1)亡CIMA. As Ciusuia5 e c.ond, ◇es estabelecidas em atos ja arquivados e que n吾o foram 
expressamente modificadas por esta altera"o continuam era vigor 

Em 伽cc das altera'6es acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei & 10.406/2002, median押  
as condi'6es e clausulas seguintes. 

CONSOLIDACAO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA DENOMINADA 
ZRII TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA 

ZENILTON ALVES SILVA, nacionahdade BRASILEIRA. nasctdo em i8flh/1973, SOLTEIRO 
COMERCIANTE. CPF n。  832.162195-34, CARTEIRA DE IDENTIDADE a' 0724554971,c rflo expedidor 
559 - BA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JURACY MAGALI-IAES, 394, CASA, NOSSA 
SENHORA DAS GRACAS, SANTO ANTONIO DE JESUS, BA. CEP 445フ4-340, BRASIL. 

HELOA DAMARES DOS SANTOS SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, na9c.da em 2h08にり12 、  
SOLTEIRA, ESTUDANTE, CPF 二。  i 2380305-64, CARTEIRA DE IDENTIDADE n。  2286581363. org百o 

exoedidor SSP 一 BA. residente e domiciliado(a) 仁oa) AVENIDA jじRACY MAGALHAES. 394, CASA ・  
NOSSA SENHORA DAS GP.ACAS. SANTO ANTONiO DE JESし5, BA, CEP 44574340, BRAS叱  
representada neste ato por PAI/REPRESEN丁ANTE ZENIL7ON ALVES SILVA ・  naomi9醗三de 
BRASILEIRA, nascido em I S/I 1/1973, SOLTEIRO, COMERCIANTE, CPF & 832.162.195-34, CARTEIRA 

DE IDENTIDADE n。  0724554971, Org●o Expedidor SSP - BA, endereo: AVENIDA JURACY 

MAGALHAES, 394, CASAL, NOSSA SENHORA DAS GRAcAS. SANTO ANTONIO DE JESUS, RA, CE? 

二言三一二3‘マ  

Socios da Soeleciacie Limitada de nome empresarial ZRR IR.ANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA 
！ヒ導蚊 adai e4i alerte 30 r CC)iTh・ aてosりこ “ldcv' dai rente arロリ 'mOo nesta Junta Comercial dc Estado da Barria, sot 
MRE n。  29202577796. com  sede na Rua Vereador Salva<加「Ribe:ro cia Sin, s/a - S可ao、 -ao、  S&trro Cetro err 
Muniz Ferreira /SA．ー Cep: 64.575-OQQ devidameate inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridiこ‘ME sob ◇  
n。 05.648.1o 5?OGO 」  JO, deliberam de pleno 。 coniurn acordo ajustarem a presente Consolida"o, nos termos da 
一＝、し  こ 4ロ52002. leso 、emagSmiconSr叶or o Cantm“、 gいI ス ~ 

DA DLNOMIACAO 

CLAUSしLA PRIMEiRA. A sodedade gIra sob denoir.:riagiic aucal de ZRH TRANSPORTES 

CON STRしCOES LIDA e tem sua sede na Rua 'vereador Salvador Ribe:rc 」‘Silva, ダo - Sa迫UI~Ba 

Centro em Moniz Ferreira IDA ~Cep: 44.575-COO 

rコ  

C LA USU LA SEGしNDA. A sociedade tern o segwnte ob,etu 

DO OI3JETO SOCiAL 
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ALTERACAO CONTRATUAL N" ● E CONSOLIDACAo DA SOCIEDAbE J j 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ n' 05.648.106/000140 

SERVICO DE 丁RANSPORTE DE PASSAOEIROS ・ LOCACAO DE Aじ丁OM◇VEIS COM MO丁ORAS丁A; 
SERVIO DE PODA DE ARVORES PARA LAVOURA: SER VICO DE PREPARACAO DE TERRENO, 
CULTiVO E COLHEITA; ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA; SERVICO DE MANEJO DE 
ANIMMS; CULTIVO DE EUCALIPTO; CULTIVO DE MUDAS EM VIVEIROS FLORESTAIS 
EXTRAいO DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADA; EXTRA9AO DE MADEIRA EM 
FLORESTAS NATIVAS; AT! VIDADE DE APOIO A PRODUいO FLORESTAL; EXTRAいO DE AREIA 
CASCALHO OU PEDREGULMO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; FABRICAいO DE ARTIGOS DE 
CARPINTARIA PARA CONSTRUいO; FABRICAいO DE ARTEFATOS DE TANOARIA E DE 
EMBALAGENS DE MADEIRA: FABRICACAO DE ARTErATOS DE MADEIRA: IMPRESSAO DE 
MATERIAL PARA USO PLBLJCITARIO: SERVにOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, 
ENCADE1●一×ACAO E PLASTIFICAぐAO: FABRにAぐAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E POLiMENTO: 
FABRにAぐAO DE ARTIGOS PIROTECNICOS; FABRICAgAO DE ADITIVOS DE USO INDUSTRIAL 
FABRICAcAO DE ARmF八 'ros DE CEMENTO PARA USO NA CONSTRUCAO: FABRICACAO DE 
CASAS PRE MO'LDADAS DE CONCRETO; BR豆ftN\E7''tO DE REDRAS; ftPARELHAMEN1で  DE 
PEDRAS PARA CONSTRじcAo civに， ARAR三L H AM EN TO つE PLACAS E EXECUCAO DE 
TRABALHOS EM MARMORE, GRANITO E ARDOSIA; FA.BR1CACAO DE ESTRUTURAS 
METALICAS, FABRにACAO DE ESQUADRIAS DE METAL: PRODUCAO DE ARTEFATOS 
ESTAMPADOS DE METAL; SERVICOS DE U望NAGEM. TORNEARiA E SOLDA; FABRICAぐAOm 
FERRAMENTAS; FABRICACAO DE MAQUINAS FERRAMENTA, PECAS E ACESS6RIOS; SERVIOS 
nF フ  Ro'rEsE DENTARIA, MANUTENCAo E REPARAくAO DE 'TANqUES, RESERVAI'ORIOS E 
C 、いI; P. \ S M 、mノ「ひCA○ E PEP ARA く J AoLJ三  G::RADDRES 'RiいSEORNADORES E MOTORES 
ELETRICOS; N4ANU丁ENCAO E REPARAいO りE MAQし」NAS FERRAMENTA, iNS丁A LAひO DE 
MAOし INAS E FOUIPAMENTOSi NDUSTRIAIS, SERVIOS DE MONTAGEM DE MOVE:S DE 
Q,戸～ロ  F 1< M':7I二 RiAi (APr4c-At') TPA'I'AMF.NTC) E IYSTR:BUにAO DE ACUA: DISTRIBUにAO 
'DE AGじA POR C八MlNI10ES' Cl c.': Aり ix」 REDES DE VA: UTり  八二 'VID'\DESPELAぐH,×A 二 jn 。 ‘、  
ESGOTO. COLETA DE. RESIDUOS NAO-PF.RIGOSOS, COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 
了RATAMEN IC) E DISPOSにAO DE RFS'DUOS NAC PER’く・OSOS. TRATAMENTO E DISPOS?C]AO 1)5 
tiCし,ョ ' L U':' "L×mぐ ‘・に l、  二 t ‘、‘、 A: 『八ゾ lN編， A、二  C ‘「ロ、‘'G英  DE CIES'TAO DE. RE.SiりりOS 
CONSiRL(':('..\りー圧  ロD汗にジ Iレ、  し()NS':RしぐAO 1)5 RODO糾A:, E ニ三R RいwAS, P八「し i'<A PARA 
SへALI/A 【『AO EM PIS AS RODOVIARIAS E A:U&OPOIUOS: CONS'I'RUC入O DE OBRAS DE ARTE, 
‘ 三m'rl 、 S fldR "S D kJI'O3ANIZ.'.CA().RUAS. 'PRACAS E CALCADAS: CON%TRしCAO DE 
ES) .Ac り is E REI災.5 lIE Dr.; 	に八し DE Eい只C l At ！「 1凡C ATM, N UT ENC'M 、  i丑  RFL?ES DE: 
圧STス  IR U叫AO I）三  ENERGIA ELFS"RCA, CIiNS'I'RU、AC) DE ES'I'ACOES E REDES DL 
TEしとこOMEN心AぐOES Cじ八S :RしぐAO DE REDどS DE AEIAS'ECINIE'N7ロコE ACUA, COLETA Dと
亡、ぐ o ・ (-E t'lBR-\S DE マ ItrAC八日  ○liP. ・ S PORlI ARIAS MARITIMAS E FLUVIAIS; MONTAGEM 
じ〕 ． 	:-':,'J'RI] F E,い，  M 干 lAl一 “一、二 	‘ :D<AS DE Mい、  、、山 VI 	、、「元 S'I'kiAI. （い '.j srlJしA(l けこ  
INSTALACOS'; ESPOR'ILVAS E Lt1二CREAI'IVAS. OBRAS DE ENGENHARIA CIML; DEMOLIAO DE 
三DIFIC'IOS: PftEPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURACOES E 
・， tIへ」八ぐ 「 Nり  りH『こ’'c 」号  1‘● P,;'Alfl ENcAGEV " Loc:Ac,',4 0 DE MAロuNAS; SERVぐOS DE 
PitにドAR;に Aに, DC IERRLNい  、SでAし八（ A, 、 , 	M/: いlE入、A(l El.i・『トに八  I×5 、」一“』 ぐlr ぐ  
hつRAULにAS SAN!lAk IAS E DE GAS, INS') ALAくAt) F MANUTENくAo DE SISTEMA CL- N1'XAIS 
)F A R COND叱lUNADO. DE /EICLACAO E. REFR 】 GERACAO 氏STAL ACOES つF. SISTEMA DE 
に  vh×「へ‘ ・ ‘ り、 ‘ iマ A 井、二、 nIJ 、了7u一 かT 、 J lン  ュに、tS 〕 ーB：に lA只り● ， 1 、 5 り、‘"”二 1、 ‘' 

MiS Nり I七×‘ふJ i一  【く EI'八R.叫えF) け「」  ヒ し：A パ、Jりぺ‘'s nCA DAS E じSI 「温し、5 「く馴 ‘、 × 丁ES 
Mo× 】 AGEM E INS FALACAO DE SISTEMAS S EQUIPAMEN 10$ DE ILUMINAぐAO E S:NALILACAO 
ニマ、 ‘． に 24 .'Er. 'GAS. 'OR1'L')S 5 .':5;2UpOR 10%; r RA TA M EN TO S TERMICOS. ACしSf005 Oし 1) E 
Y"'AC....' .MP Rト 1レ、馴いノム、 A 、  りvi ;")Ek へ  C 「、 	tN J LNH4え~ （【、注  l ×srAIM' 二 Iソ Ix 
DORl、 AS，ノAN三、 Aり： lLIひs‘ つ、、 ISl井む八 L・；  ACt けごtR」しs hMbI. l lン・s ひ＝‘しALqUER 、lA 」 E只 iA 
つHR A S つE ACABAMENTO EM CESSO E ESロ QtiE: SERVICOS DE PINTURA DE EDIFIぐios 
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、（、 ”」 八入lJ 、一  〕八  ぐ片‘sI k し、一、、、 、 H, 、一‘三 iく星一呂」  い二 ’八Cう「、， A ハポ× い R眠An ［元 01升し嶋  
'.';QN I AOl:M 2. 1)2.)MじNi'AじLM DE ,kNDA;'vIFS I: ES FR 、,;TUR1\S lEM'PQRARIAS; OBRAS DE 
、‘ V . 「くは l SE. P. VKOS IDE (PERA恒ti E. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA 
''ANA,' , 	、『 IJF ビマAI-, フI,'i / ・い二 i、’ 二りレ b),.\ P 、  C SC' EM OBRAS, r','n'I:pACAc) E 

しo×文 C"にAり  ) r‘い‘． Li':, Dし  AOUA. SEE', 卿 'C Lt)2,';Aし ) 7 ;fl(;5 PAeい  ‘八V'l R I. 、 Aひし」 ’． “し  
COM三 Itじ：C) A VARE)O 「比  ALL'OMOVEIS. CAM しへど rAs [1 しTにに ARIOS NOVOS: SI沢VIしOS DL 
MANti'E'('A() F REP八RAE'Sい  MECAN:C.\ DE VEにLIDS AU1'OMOTOr<ES, SERVIOS or: 
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ALTERAいO CONTRATUAL N''E COr'cSOLIDACAO DA SOCIEDADE .13 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ no 05.648.106/0001一 'o 

LAVAGEM, Lじ3RIFICACAO E POLl ・、4三へTO DE VEICしi-OS 八UTOMOTORES; SERVIOS DE 
BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E 
ACESSoRIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COM RCiO POR ATACADO DE 
PNEUMATrCOS E CAMERAS-DEーAR, COMRCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS 
PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO DE VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS 
PARA VEICULOS AUTOMOTORES; COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR; 
COMERCIO A VARE)O DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS USADAS; COMERCIO ATACADISTA 
DE CEREAIS E LEGUMINOSAS BENEFICIADOS, FARINHAS, AMIDOS E F直CULAS, COM 
ATiViDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA; COMERCIO 
ATACADISTA DE AVES AHATIDAS E DERIVADOS; COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO 
PRODUTOS ALIMENTCIOS; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA 
TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, FARTES E PEぐAS; COMERCIO ATACADISTA 
DE MAQじ本AS E EQU IFA 'A EN TO S コARA USO 1NDLSTRIAL, PARTES E PECAS; COMERCIO 
ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSOR三S. PAR丁ES E P三ぐAS. COMERCIO ATACAゴSEA つL 
MARMORES E GkANITOS; COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS, 
COMERCiO ATACADISTA DE PRODUTOS QしIMICOS E PETROQUIMICOS; COMERCIO VAREJISTA 
DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE ?RODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS 
MERCEARIAS E ARM?2ENS; COMERCIO VAREUSTA DE CARNES~AぐOUt3UES; COMERCIO 
VAREJISTA DE BEBIDAS; COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRしTIGRANJE)ROS; COMERCIO 
\'AREJISTA ESPECIA(..17.ADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS 一  COM自ROlO VAREJIS丁A DE 
、い「 LRA に； fl.Ei RICOS. UいvUIし  ○、 ' RヒuSIA L正 F E PJ(A CT ENS ！ニ FERRAMENTAS; COMERCIO 
VAREJISTA DE MAFERIAIS DE CONSTRUいO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALにADO EM 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENFOS DE INFORMATICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA 
Eoし i?AMENJOS DE INFORMATICA: COMと RCIO VAREJISTA 三SPECはLにADO EM 
ELETRODOMES FIGOS; (TONIUFにに) cAiCEJIST A 「矛 MO", EIS, CロMERc2IしソAMEJL4 IA ’『 ＝ n'R 」 Gに、  
DE COLCHOARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO: COMERCIO VAREJISTA 
DE ARTIGOS DE' CAMA MESA E BANHOにいMERCO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAl 
‘ 	りN,,ー。！一 	にMと Rcに  マ.\II' '‘、"'" :'I t可 \J_T ， こCM E PmO VARF,JI.S1'A DE A只TICOS Di. 
m に  Aヌ  、  （、 ,M」に‘ ば」 v 、 kF ］富 ‘I' 土］ I Blく ×A,'Ilkノ , 三  A只二 ． GいS に上CRと A 目 ‘， Oュ  （OMFRCし  
VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTI VOS; COMERCIO VAREJISTA DE COSMEFICOS, PRODUTOS DE 
i, 'l PレMAIUAI. DE HIGIENE PESSOAL; COMERC:Io V'\REJ.STA DE ARTIGOS DO VESTUARIO DL 
、（ IるうつRios: C い、葺ニトく CTぐ〉、 ALE. ‘ 八  （〕‘ りA、二mLi ・ El! C) い「 PE一’一  R OL ら‘ 〕 'DIP;: COME只CIO; 

VAREJISTA DE FOCOS DE Ak I 」；に105 E AR .005 川Rり lECNにし5; COMERCIO VARE」 iS 」 Aiうと
に flI ロ AいF Nー一fl' 'Aた‘、  RSCR青コRにI CR1M三P Cに）  \'ARLJISl A DE ARTIGOS FUNER八RIOS 

CA X八O. IpNAS' TE \NSPOL'T E. RODO、'lAtUO 、 Di .FTIVO DE. r'ASSAGEIROS, COM I刊N ER A 1k 10 

l×り  いし×に  。A 	l‘ け、 ”りで一  草」 、w 、 く ’、二○‘I…、 , ● mFIAssAじEl只りs」 CeMlう IN三RAkKJ 

I ‘×○  INTFRMLNICII'AL EM RLGIAO Ml: ...OPOL.I 'ANA; SERVICO DE FA)(I; Tf&A.\Sr'oRl'E 
FSCOIAR. TRANSPORTE RODOVARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS. SOB REGIME DE 
F' k/C IA 、 ,l 、 i;:, MI× ぐか、，一  ー只い、s:Joユ YIT RCIDOV;ARIC COLETIVO DE PASSAGEFROS. SOB 
prに  、」「 	、言 	「-I. コ  八 NA I 、  ／ I 	、 ,ER NI 八・I.IP八L 	I× 「トRE5TA こ I , 、  AI」  E IN!Eトい， AC且」、 A. 

ORG A NにACAC) DE E>CURS◇ES UM VEL'I LOS, IODuViARJ1JS FROPRIOS MUNに！PAL 

TR AN S PU R丁E RODO VIARIO つE CARGA. PRODし  ○S F'ERJGOSOS 三  MUDANCAS, Iv1oNiCIPA・ , 

~ くA、、、。nw ： 	てtenつvいR ・○ 	二え 	CO/E 、 	-'.o''' -'"'<' 	:'rmCIOSOS 	E 	NIじDA \.C A S 

け、 Iit川VII) N・し  PAし 	I's 'iEEEジ Aじし八 L it i'1L【く、，、一○NAU: I PANくロOR. 丁E N.)DOV(A只 'O つ上  
P RE) 01二OS PER じじSり5; IRA NSPORTE RODOVはヌ;u DE MUDANCAS. 丁RANS POR丁E "lARに」Mし  
nc ぐ・富3ぐ〕「 AcEv 	CARGA ・  TRANSPOR圧  NIARI 1lMり  コE CABOTAGEM -. PASSACEIROS 

1R 、い二・しべ」・ F.I いA/-Il いMい ;)E L. .ITlCり ‘ I - 11り 	t 八くりA l 只AN .5 PU R TE MAR I にMC) つE E. ONCIし  
cl皿So 	FASsAGI二！ RGs 「 ‘く一、×馴てnく iI 【叱・R 、い三じA、八U N〕 ER×）R い三  PAら‘、 AにE】 Ros 」 v 

LINHAS REGULARES, MしNに(PAL; fRANSPORTE 'OR NAVEGACAC) DE 'IRAVESSIA 
'NTERMUNICIPAL. INTEREST八つ1 「 A'I F INTERNAUFONAL; 'i'RANSPQPEE AERFO DL 
m 占Aし」m○り  Ri.G し八R 二一 、‘ H二、  L ら、、し  I" C iハ‘、  5'1く、山c 【〕  」】  R三コ○マ I,汗二  D' '‘馴‘、 ’Lし為  
“ い．C八V王 NI い  つE し二 \RCAS ・ A PA C) RAN S PORrE' MARIFIMいI l・ ORNとし小化 IN; 	コー  
.AJ.;.VE>-1 OS PREPARADOS PAKA LAPRESAS, SERVCOS DE ALIME,NTAぐAO PARA EVENTOS 三  ‘ノ  
I',:ー二製でか C 卿 ‘「 I? ; C' ('NI >/t/八 P 、 ‘NりA DE. 八TOVEIS P宣Co'RIcI)S; All VIDADES DE CONSULT'ORIA 、  
F1' , 〒：，  、  『 ゾ’iF ら、、 U 、 i 	i 宣て『（  、 o、、い  旦、’し 、  n‘、 CA E鱗’七し  LlI'LlIA; ;;. ・ l巨ふ  'ui 
ENGENHARIA; SERVIOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODES;A; Al VIDADaS つ1t 、  
ESTE DOS CEDI .GICOS1 SERVIOS DE DESENHO TE.CN1CO REI. ACIONADOS A ARQ'JJTE fURA F 、  

'Op と  9(0り0E6 I24O4 
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ALTERACAO CONTRATUAL Nu 7 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE J J 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCiO LTDA 

CNPJ nり  05.648'106/0001-10 

三 \GENHARIA; SERVIOS DE PERCIA TeCNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DC 
TRABALHO; ATIVIDADES TECNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA 
TESTES E ANALISES TCNICAS; AGENCIAMENTO DE ESPACOS PARA PUBLICIDADE; SERVIOS 
DE ?ROMOCAO EM SAUDE JUNTO A AREA DE RECURSOS HUMANOS DE EMPRESAS; LOCAいO 
DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR; LOCAいO DE MEIOS DE TRANSPORTE, SEM CONDUTOR ・  
MOTOS. CAMrNHOES E MOTONETAS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS 
SEM OPERADOR: AししOじEL DE 、はマしINAS E EQじ】PAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM 
OPERADOR; ALUGUEL DE ANDAIMES; AーLGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
EXTRACAO DE MINERTO E FEFROLEり,Sピ \i OVtKAL)OK; ALUUUヒし  Lit tvUItAMtIN I cia 
CIENTIFICOS. M白DICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR; ALUGUEL DE PALCOS 
I6BERTURAs E ESTRUTURAS DE USC TEMPORARJO; ALUGUEL DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INtL'SmwS. SEM OPERADOR; ATIVIDADES DE 
MONITORAMENTO DE sISTEMAS ELETRONICO. SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A 
-- ：「．  一E EM DOMICiLIO; IMUN!ZACAO 
麟蕪 II 

三 CONTROLE D三  PRAGAS じRBANAS; VARREりしRA, V八RRIぐAO DE RUAS, LOGRADOUROS, 
ATIVIDADES PAISAGISTICAS; SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO 
ADMINISTRATIVO 	FOTOCoPIAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS 一 E SER vICOS 
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTEATIVO; SERMgOS DE ORGANIZAいC) DE FE'RA、  
CONGRESSOS. EXPOSICOES E FESTAS; SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES. SERVIOS 
MbVEIS DE AI ENDIMENTO A URGENCIAS, PRODUCAO TEATRAL, PRODUぐAO MUSにA1 ' 
にαこ（／ 『に  JF: L1SPETACULf)S l D4m.AS, PRODUcAO DE ESPE rACIやOS DE RODE1CI散と  

\'AQUEJADAS; AI IVIDADE DE SONORIZA(AO E' DE IL UMIN'ACAO; GESTAC) DE INSFALAぐDES 
っ『ESPORTES: PRODUAO E PROMOいO DE IVENTOS ESPORTIVOS; REPARA叫O E 
:\IANUTE"C 、O DE COMPUTADORES E DE EC2U 【PAMENTOS PERIFERICOS; REPARAgAO E 
MANUI INぐ.kG ; 上  FC'LJiI'".、1ENi OS P '"Mし甘ぐ Aいv kf F ;RAく八し‘I; ?vIANUTLNぐ  n DE 
EQUIPAMENTOS ELETROELETItONICOS DL しSO PESSOAL E DOMESTICO; REPARAいO DL 
ARTIGOS DO MOBL瓜RIO; LAVANDERIAS; SERVにOS DE CREMAぐAO: ATIVIDADES 
vuNERARIAS E SERVIくOS RELACIONADOS 

C\AE FISCAL 

、 こ 
ミミ 
ミ  
事  

● 

4923-0川二． servio de transporte dv pissageユ ros Inc町加 de auleruふeis corn ,,iotoristP 

】撒1-9,誌器】器【： ●黒器passageiroslo coletivo d器監&rqIs, sob reg'mc de fretarnento, muntcipal 
49Z4一8/OO - transpor!e escolar 

4921-3/02 - transporte rodoviArio cotetn'o de passageiros, com itiner rio fixo, intermunicipal em regi,o 

器【器讐natransporte rodovii%rio e&e ttvo de pacsagciros, torn itinerjro tuxa, ai unicipal 
4789-0/99.com'rcio varejista de りutros Pmdutos nョo especificados anteriormente 
3789-0/0?'com'rcio varejista de equipamentos para escrit心rio 
4789-0i06 「 com'rcio vnrejista de fogos de nrtiticio e artigos pirot'cnicos 
4Th4-9100 ー、 aniercw ntr.jista tie gds liqUefeito dc petr6leo鳴II') 
492りりノ02 一 transporte rodovi'riり coletivo de passugeiros, sob regime de fretamento, lntermunicipal・  

4929-9/07 - organica"o de excursるv em vefculos rodovi'rias pr6prios, municipal 
$09I"Z/O2'tia asporte por oav'gaいo dc traves-ia intvnn .unicipal intere;tndual e internacion誠  
5022-0/0l 一 transporte por navega'ito interwr dc panaぴi ias em hiuh・・ ”guiar・・,municipal, exceto 

5012 -2! 02"transportr m ニtt-itirn-:, de longo curso 一 pasttagelros 
5012-2/01~li-unsporte maritimo dc longo curso ・ carga 
5011-4/02 一 ‘ransportc mar'timo de cabotagem - passageiros 
5011-4/UI~transporte maritime de valotagem 一 es rga 
4gう‘I一2jol ・＝ roI ispし i tir( /110vnCIO ZI- コnHati'as 
493ふ2/03- transporte rodoviario dc produtos jWr'Igcsos 

i竃es Ri d u a I8: 90000器terna or on a I'04 	 ー 	し 

豊  
JUC'B 
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ALTERACAO CONTRATUAL N' 7 E CONSOLIDAぐAO DA SOCIEDADE J J 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CN}'J n。  05」 648 106/0001・10 

4930-2101~transporte rodovi'rio de e日「g",exceto produto・ perig。・。S ・mudanas・ municipal 
47S1-4100 - com'rcio varellsta de artigos do vestu'rio e acessorios 
47ラ2-5/00 - com'rcio va面ista dc cosm'tic。・， produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
4763-6102 - com'rcio varejista de artigos esportivos 
町44-0/01'com'rcio varejista de ferragens e ferramentas 
4142-3/00 - com'rcio varejista de materi& eltrico 
4729-6/99 - com 'rcio varejista de produtos alimenticios em geral ou especialindo cm proautos 
aliment'cios nAu especificados anteriormente 
4724-5/00 - com rcio varejista de bortifruligranjeiros 
4723-7/00 ・ comrcio var司ist日 de bebidas 
軒22-9/01,comrcio war司ista de carnes~aぐougues 
4712-1/00 - com'rcio varejista de mercadorias em geral. com  predomidacia de produtos alimenlicios - 
,ninimtrrcades, mer.eariaS e armazとns 	 ー  
I諭る溺二品,rcio atacadista de outros produtos qu'micos e petroquimicos nA。 especificados 
anteriormente 
4679-6/03.con元reiD atacadista de vidros, espelhos e vitrais 
4679-6102 一  com'rcio atacadista de mgrrnores e granitos 
474 4-0/99.com'rcio varejista de materials dc constru‘豆o em geral 
4751-2/01 一 com'rcio varejista especializado em equipamentos e suprsmentos oe IniormatIcu 
4763-6/01 一  corn rc垣 vs rejista dc brioquedos e artigos recreativos 
4761-0/03 - com'rcio varejista de artigos de papelaria 
4761-0/UI.com'rcio varelista de livros 	 一  
'i元扇這om'relo varejista de outros artigos de uso pessoal e domstico naU especificados 

轟器諜器lerdIo 、  erejlsta de artigos de cama, niece o banho 
4755-3/02'comercio Va川lsth de artigos de armarinho 
454-7/02.com'rcio Va司ista de artigos de coichoaria 

漂1認に霊鷲漂票【驚認；二気。 de eletrodom'sticos e equipamentos de' udio e yidao 
4フ5 1-2/02.recarga de cartuchos para'q“・Painentos cie inlorm日‘にa 
4669-'EOi'- com rcio ataradita de bombas e compressores: partes e pe'as 
くフ i,..AII)0 - carpa e drscaraa 、 	ー ‘ . 	」． 	‘ に 	一一二, 。  ー、1‘、一 Iハ”り」ln‘こ nAn c.cneeilleqdnS anteriormente 

‘心 	900聖豊’p讐a匹a堅讐鷺とレ． “‘コ。“'innla,z. e、 t:etO 。、 se'vkus m6veis dc atendimento'urg'ncias 

言

鰻鰯器嵩器器器慧器器器晶こ姦蕊篇ロ P。にadminisl丁at iv o 叫。 especificados 

ど’ 	821り．9'Ol ,Fottc6piis 
、、 	$ll (4-3/1K) 一 servicos combinados de escrflttU ● ajiolt) m.omanistratmvu 
1' 	8130-3/00 一 atividades palSagLSflcas 

8129-0/00 - atividades de limpeza nao tSpeCiIicaUu、  aFmL.'r'c"'‘」c 」“' 
8122-2/00 一【muniza9do e controle de pragas urbanas 
8121-4/00 一 limpeza em pr'dios e em domiclios 
900 1-9/02 ・ produ'Ao musical 
900 1-9/03 一 produ'ilo de espetbcuins 1e danぐa 
961)3-3/02 一 servi'os dt crtttiaマ加, 
9601一’！りl ・ lin/nfldeHns 

ぐー 	952l一二競 reparme,iar慧驚器器ご器鷲濃nicutos eietroeletr6nicos de uso pessoal e dom'stico 
A 	9512.6/00 - reoaracAo e manuteロ‘Ao de equipamentos de comunica 加 
ど 	9三ii-slog - 『e阿命。，maanten'Ao d・ computadores ・  de equip・mentol perifflcos 	ノー  
、‘ 	りl」り I心I-I rjrodn'lo c ur,rni,CAo de eventos espOrilvos 	 / 

、 	9001 -9/06.atividades de sonoriza9Ao e cie UUroIn叫flo 	 、‘一／ 
カ 	論扇 n/I-icー～ndi'..Sn rip etnethcmilos de rodeios. vaQueiadus e similares 	 γ 

り  

Cert'fco o Registro sebo n。 97866343 em コ6/0ar23"9 
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ALTERA cA 、器鍛器賃器鎧凝留認器畿品答驚 IEDADE J J 

CNPJ n。  05.648.106/0001-10 

器器：器：諸識器鷲器器踏諮器 ‘=；器器器認認誌I・“”・pecifleados 

ii搬’蕪薫燕：」謡器器器器就二器胃に農黒 ri a 

71197119器 atividades de estudos geolgicos

servios de cartografia. topografia e geod'sia 
；器器意需器ごご鴛黒瓢 em gestho empresarial, exceto consultaria tcnica especIfica 

鷺鷺蕪鷲無灘
te para empresasoa no especificadas anteriormente 

難轍難糞
turns e ou二 tras estrutta cientlticos, mdicosquij)ameflts para ex灘撚灘exceto andaimesad or

rleo, sem apensO 

，蕪蕪dededede鷺e equipasrieslsisPtos para器；  ustruo sem operador, exceto andaimese equipamentos ugrfcolas seu' operadorias de transporte no especificados anteriormente, sem condutor 

ミ『I一！鴛鴛鳶o tomhidesto de鷲蕪騰r器』ocnicasicidude, exceto eu' ye誌ecilicadas ax,tariormeflteos de coinanica 

議麟麟難
uipa)flcfltt'S paro uso industrial; partes e pe'ascaladase guau4quet materialos industriais 

§ 鷺議U e('eoerde難讐鷲熱res e motores cltricosctdlicos e caldeiras, exceto pare velculosos 

事載
iミ誉 tabrmcaao (It ierruintnt;rins de usinariem, l,,rjl;aria e soldadist ri buio de gua t;ci 	mmi hee 

37Q1-I/00 一  gest'o de redes de esguio 
1212-0/00.construり三o tie obras-de-arte especlals 
'21i-iml pintoraPmiro sit・ahZa9 11り  mi Ijistas rUdc"I'lna'eaCr叫mr tu S 

’ 	灘喜燕鷺難藍器 de gestao de resIduos 

3822一 il/りり」：mmme"o'd・sかIド1‘百し ‘証 res'dl」G苦 re『電Cs (iS 

3821一 AJOり， tratamento e disposiり臼o de residues n'o-perigusos 

38ロ-2,00 - coleta de residuos perigosos 

ミ  蕪蕪議蕪議蕪：・ de in 「； "de redes 	 、  

二5」 iーひIIL) - Ta 1Ir!csぐ恥ld'rgtrm,t!3 I'IIs met前ices 

言灘蕪薫難藻-ia pr!a ccats瞥  
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器器器器農武霊熱二臨識二篇誤。に篇電 Ct,議I応'UDOCUMENTOS!AUTExT'OACAO 3501 
Onaneea 638153556919&7 
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ALTERA い  、  織  I綴I熱報、器ぎ認器畿oH器器IEDADE J J 
CNPJ a O&648.106/0001一10 

0210-農  - extrao de madeira em flore0210-1/06 - cultivo de mudas em viveiros器plantadasestais 

0210-1/Ut - cultivo de eucaUpto
0162-8/03 - servio de manejo de animais
0i6t-W99 - atividades de apoio agricultura nau especificadas anteriormente
0161-0/03 - servio de prepara o de terreno, culti'u e colheita
123-4/00 - fabrica o de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
1629-3101 - fabrica o de artefatos diversos de madeira, exceto ajseis

2391-5/03 - aparelhamento de placas e execu Ao de trabalhos em m rmore, granito, ardosia e outras 

難鷲鷲蕪難associado extra''o 

2092-4102 一 tibrica‘● o de ar吐os pirot'cnicos 
2062-2/00 - fabrica o de produtos de limpeza e poumenlu
1822-9/99 - servios (te acabamentos grficos, exceto eucaderflac'o e ptastif'ca"o 

thU・｛l/0l ・ impress'o de materi且lpara uso サULIIIL,tML iv 

撚熱薫鰻

tie
ei繊ミ)rese r(m蕪U VOU Udlstribuiot de energia eltricaequipamentos para terraplenagem, miflerag*O e 

麟鷺難
o de automveis. inkouetas e utititrios novoszados para construo no especificados anteriormentestruao de poos de aguae fornecimento de equipamentos para transporte e eleva',o de cargas r 

鷲熱鷲熱riamontageni de andaimes e outras"rilluras temporrias 
4399-1/01 admini・けら戸I; d‘・ obl'“ ョ 

麟欝難a monto tlfl cunstr ui'ientos e dc resinas em ,nter,urS e exteriorese repataO mecnica dc veculos automotoreslubrificao e polimento de veiculos automotoresespecialliado em outros produtos alimentcios no especiticados 

a4
4競熱撫 rcio atacadista di cve abatidas e derivado:,reio atacadista de ceren e tegtminusiS beneficiados, farinha,, amidos'fculas, corn 

I議麟舞
IIe-arpara eculos automotoresjara veculos automotoresra vilcttn$ 

操器器 S C US 農窯器acharia para veculos automotoresAre Je ejAficios em elai 

響難難Uoe難鞭. tu q liedivisrias e arm血r血 i血 o血 s血  e血 mbutidos de qualqde terrenorJ ti, ias 	 '" 

4299-S/99 - outras obraN de engcrtha" s''vii ti]c e斗  ,eeL!亡m"g mnmUrinth 

4299 ョ01 一 co,istrullo de instalac6es esportivas e recreativas 
429工8'02-8'02 oh' ll、 sir n',ntagc;o iirJas m 

貿認歳器lI2慧01 tIC OSL iii Ut ;」s iaetlicas 

ノー  

之プて  

Ilら‘Jla う 

豊  JUCEB 

こertifto o Regs:rc soa 引、さ 97336343 em QL'O812かg 
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ALTERACAO CONTRATUAL Nロ 7 E CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE J J 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNPJ ri' O5.648.106/0001-IO 

4291-0/00- obras portu'rias, maritimas e fluviais 
4222・7/02 一 obras de irriga'o 
4222-●ノ01 ・  constru9'o de 「・de・ de ・bastecimento de' gua, coleta de esgoto ・ coo・‘ru9る・・ correlatas, 

exceto obras de irriga"o 
4221・9/04 ・ constru'ao de esta‘るe・ ● rede・ dc telecon・unica'6es 
4312- 6/00 一  perfura9bes e sondagens 
4313-4'OU ・  obras de terraplenagem 
4330-4/01 一 impermeabiliza"o em obras de engenharia civil 
4329-I/OS ー  tratamentos t'rmicos, ac"sticos ou de vibra‘話o 
432 9-」ノ04- montagem e instalag且o de sistemas 『・4uipamentos de ilumina9'o e ・」naliza 白o em vias 

p'blic.s, porlos e aeroportos 
43ユり一1)03 ・ instal”●o, m耳口川en‘●o,repara 加de elevadores, e・“U日● e esteiras rolantes 
4329-1/0 1 ・ instalas百o de pain4is publicit'rios 
4322・3/03 一 instala9Ocs de sistema de preven''o co叶m ！口chiOm 
4322・3/02 一 instala"o e ruanuteng'o U・ sislem・‘ ぐ・ntrais de ar condicionado, de ventilag'o e refrigera"o 
4322-3/01 ・ instala96es hidr'ulicjas, sanitarias e deがS 
432 1-5/00'instala‘丘o e manuteng五o eにtricn 
431 9-3/00 一 ●ervios de prepara‘西o do terreno n"o especificados anteriormente 
4221-9'O3 - manuten"o de redes de distribui''e de energia el'trica 

DO PRAZO DE DURACAO 

CLAUSULA TERCEIRA. A soc'edace ニ  i;'ou suas atパ .dacies c:, 05'05/2033, cata de arquivamento da Jun12 
Comercial do Estado ca Bahia e seu prazo de Dc:a〒’o e indeterminado 

DO ぐAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA QUARTA: C) capital socaI 亡  de Rs 000的cFiseisce:ttos mil reais) dividido cm 600 000 
(seiscentas ri‘り quotas de valor nominal RS 30 （ーri rcaり caこa 一ma, tctaimerite integralzada pelos sOdas err 
moeda correte do pais 仁Ca distribudo entrc os socios da seguinte forma 

zSN:LrON ALVES SルVA, corn 5733の『curnben:as e setenta rni) quotas, perfazendo urn total de RS 
C加 000,OC (quinncitcs e setenta mi・ reasi integrahzado 

HELUA DA.MA(ES 【  )OS SAN lOS SiLVA, com 3(OOC (tnnza rmり quotas, perfazendo uns total de RS 
30.000.30 (trinta mil reais) integralizado 

DA RESPOT'SAU1LlDADE DOS sOcios 

CLAUSULA QUINTA. A responsabiLidade de cada socio o restrita ao va【 or de suas cotas quc津s, riles :ocoコ  
respondem solidanamente pela inte8raliza9Ao do capitai social 

DA ADMINISTRACAO 

CLAUSULA SEXTA. A administra"o da empresa cabeI SOLADAMENTE a ZENILTON AI.VES SILVA 
com os フ  oderes e atribui‘さes de A drr: strador, a、． torizadc ご  usc' dc nome empresarial, vedado, no entanto. em 
三しvidaaes estranhas so nceresse Soda 。“as; um. 。り『ニ“マ6es sea em ta' ロ『 degusiquer das quohstas 。」 dと
二Crこ己： [OS ・ beに.1 にC)mo りiにrat' ロ“alie二aにこ‘1ト！こ1コ、esい sociビcaこ巴 Sem autc「にacao do ロottosうcio 

ミ  
, 
‘又 事  

DO BALAWO, LUCROS E PREJUIZOS 

CLAしSULA SLrINIA. Ao termino de cada exerccio social, cm 3l de dezembro. o administrador orestar 

り“at,りりこ七：es“ ・ ‘suo econロnlco・ cabencロ  己os soctos, m propりに加ゴ巴・ーas quotas, os lucros ou perdas apurados 

A 	 ぐヘ ノ／／一ー  
Req. S 1900000612404 声  乙ニジをヲー  ト  n8mロ I6 

e 
ルCEB 

こピnSeu oRせ9mr,) soじり ri・ 6 78 56 34 3 e"I こ6IO6,2こ19 
コrotocoto 196470994 de 2e/o6'2c'9 
Ncn'e da empresa ZRH TRANSPORTES E OONSTR300ES LrつA \RE 292025777gs 	 I 
5ste ロocunienso poDe ser verificaコo em http//regin.1ucebba gov ロr/ACJ I ENTICAC AO DOC UMEN 108/AU TE NTに止AO asロ× 
vnanee沿  い5'5J加69lgB7 
Estamひ’化 eutenItcade digttalmente e 日，  smoa0e err 36心馴23 ・ 9 
Dor二ana Req昭MGde Arau」 c Secretョria.Oera 
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DA RATIFICAぐAo t FORO 

誉ig, cLAIパ［II,ADEc」、lA sEGlJNDA・ o foro pam い cxemいい e ロ 9‘」mp「 memo dos dIrellos e ob「‘ga9oes CL.Ai)STJI,A DECIMA SEGUNDA. O foro para o exericio e o cumprinlentc' dos direitos e obriga96es 
resultantes de にontrato Scに・a perii'sne.e- SAN I'じ ANTON :0 じE JESしSIBA 	 ~ 

E, por eslai'em assim 」  usioc e contraLdos. assinam este' nctrurneriio 

ALTERACAO CONTRATUAL N' 7 E CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE J J 
TRANSPORTES SERVICOS E COMERCIO LTDA 

CNN a。  05.648.106/0001-10 

DA RETIRADA DE PRO-LABORE 

CLAUSULA OITAVA. Os s6cios poder百o de comum acorde fixar urna retIrada mensal ・ a titulo de pr -labore 

observadas as disposi‘うeS肥gulatterttares Dennentes 

DA CESSAO E TRANSFERENCIA DE QVAIAS 

CLAUSULA NONA. As quotas s●o indivisiveis e no podero ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 

consentimento do outro ・6cio, a quem fie‘ ・ssegurado, 'rl igualdade decロndi96as, preo direito 0! preterer.cia 

“了a aquisi 且o se posta'vend旦， formalizando-se realizada a cess告o delas ・ a alteraao contratual pertユnenie 

DA MORTE, IMVEDIMtNTO OU AFASTAMENTO DOS S ●CIOS 

CLAUSULA DECIMA. Falecendo ou interditado qualquer socio, a sociedade continuar' sua atividade com 
herd&ros. sucessores e o moaDaユ‘N●o sendo possivel ou mnexiStindo .nteresse antes ou QO(5) socioしa) ・ O VdiUF 

de seus haveres ser' apurado e liquidado corn base .na situa〒‘o patrimonial da sociedace, a cata ca resolu9ao, 

veriflcada em balanぐo especialmente levantado 

● DA DECLARAいODE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. O(s) Administrador (es) declars(in), sob as penas da lei, que n'o est白  
impedido de exercer a administracao da sociedade, por e; especial ou em virtude de condena'o or四mal. ou 
por S己 encontrar sob os e肥 los dela・ a pena que 'edt, ainda que tempera:・ a me a 'e・  o acesso a cargos puori聖“ヴじ  

___________1 contra 。 sistema fina竺tiro nacional. contra normds de uttesa " a concorrencia. contra az reuic:z Ut' cOr:suIfit' 

識Imuhame'd。  C。haos。  ea中mm ヒしe sAN O ANTm り  U 且 s UンsA 
盤昌』 ヒ paes、amm ass'm 」u5mg o wmml"'Ios' as'mam ピMヒ m、“m ’ヒmじ 	‘夢’「  
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TERMO DE Au'I'EN'r!cACAO 

NOME DA EMPRESA 
	

ZRH TRANSPOR丁ES E CONSTRE COES LTDA 

~PR OTO' O LO 1196410994 2810612019 
, 

k1-O 	 092 ・ AL lERAぐw 
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曲CR輔貢 
RAZAO SOCIAL: M.PINFIEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL; 928400 
CNN: 06.096.502/0001-44 EM PR E E N口 IMENT ロ S 

● 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL 
MUNICIPIO DE POCOES/BAHIA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N。  011/2020- PROCESSO ADMINISTRATIVO No243-2/2019 

OBJETO: REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAいO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVI9OS ADMINISTRATIVOS, SERVI9OS 
DE CONDU9AO DE VECULOS, SERVIOS DE CONDU9AO DE VElCULOS 
PESADOS, SERVI9OS DE MANUTEN9AO E CONSERVA9AO DE PATRIM6NIO, 
SERVI9OS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTA9AO, SERVI9OS DE 
ZELADORIA E SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 
PATRIMONIO , TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA INSTRUいO 
NORMATIVA 02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE 
INFRAESTRUTURA E DE EDUCA9AO, DO MUNICPIO DE POCOES ・  BA, PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDUCA9AO DO MUNICiPIO 
DE PO9OES - BA 

06.096.502/0001-44, localizada a TRAVESSA BAHIA, S/N, RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 
41, CEP: 48.031-080, BAIRRO: JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS/BA. Tel/FAX.: (75) 3422-2119 
e-mail: contato@canonempreendimentos.com  

DATA E HORARIO DA SESSAO: 27 de fevereiro de 2020,' s 09:30h 

CREDENCIAMENTO 
S 

《  

龍  
戸／/ 

4 
Endere9o: Travessa RI山」a.s 、  りも  I ),'1,cr,:Ia}, Luに 2 トリl宅湿a4‘ 、 加師H」II,milar. t\Iag( 

（工 ft 	リ； -USO. Id.: l 75) 3122造Iiり/ Uり'173に iり  
e-aia: 、りmポo元eanonempi cci dinenios.corn 
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RAZAO SOCiAL: M.PINHEIIU) CONSTRU'6ES E SERVIOS LTDA 
INSCRIAO ESTADUAL: 063.434.137 - INSCRIくAO MUNICIPAL: 928400 

CNP,J: 06.096.502/0001-44 

PROCURA9AO 

A empresa M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVI9OS LTDA, CNPJ: 06.096.502/0001- 
44, por meio do seu S6cio Administrador ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO, 
Brasileiro, Solteiro, Empres白rio, Portador do SC: 972759999 e CPF: 011.966.375-98, 
atrav白s do presente instrumento, nomeia e constitui a Senhora ANA CARLA LONGUINHO' 
PASSOS, brasileira, solteira, Coordenadora Administrativa, portadora do Registro de 
Identidade n。  1398725587, expedido pela SSP/BA, devidamente inscrita no Cadastro de 
Pessoas Frsicas do Ministrio da Fazenda, sob o n。  028.492.045-28, residente a rua 
Elisabeth Cardoso, N。  21 - Bairro Alagoinhas Velha, Alagoinhas/BA, como seu mandatario, 
a quem outorga amplos e ilimitados poderes para represent自-la e praticar todos atos 
necess白rios e inerentes a PROCESSOS LICITAT6RIOS EM TODO O TERRITORIO 
NACIONAL, em todas as suas fases e modalidades, conferindo-lhe ainda poderes para 
agendar e realizar visita t6cnica; apresentar, assinar e rubricar documentos, declara96es 
proposta de pre9os e documentos para habilita9白o; formular ofertas e lances de orecos 
impugnar; interpor recursos e desistir deles; coritrarrazoar; assinar contratos e atas: l. 
negociar pre9os e demais condi9oes; confessar, firmar compromissos e/ou acordos; receber"\ 
e dar quita9自o; e tudo mais que se fizer necessario para o fiel e cabal desempenho do 
presente mandato 
O que tudo dar自  por born, firme e valioso corno se o pr6prio fosse 

S 
Alagoinhas (BA), 19 de fevereiro de 2020 

三さ9 
Y り』ロ  
．世い一  
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NHEI 	NSTRuCOES E SERVIOS LTOA 
J: 06.096.502/0001-44 

ALL1 、  ' MATEUS SANTOS PINHEiRO 
SIClO ADM!NISTRADOR 

CPF:01 1.966.375-98 
」．、一ーA-,一ーーー‘一一一ー一一 ‘ 	 、 RG: 972759999- SSP/BA 
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25/02/2C 	、 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/47551  902201741400955 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARArBA 

CART6RIO AZE VEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BiTos E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa! 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel!: (63) 3244-5404 / Fax: (83) 3244・5484 

htIp://wv.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

＼響讐／  

DECLARACAO DE SERVI9O DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

O Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi加es e 
Tutelas com atribuiC白o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo白o Pessoa Capital do Estado da Paraba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento err anexo identificado individualmente err cada C6digo de Autentica9言o Digital1 ou na 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes3 

DECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguran9a juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justi9a editou o Provimento CGJPB N。  003/2014, determinando a inser9ao de um c6digo em todos os 

a atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza戸o Extrajudicial contem um codigou nico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
~XIX2) e dessa forma, cada autenticac自o orocessada Dela nossa Serventia node ser confirmada e verificada tantas vezes auanto for necess白rio 
ー  atrav's do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica9自o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foI realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA ・  ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, 自  nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 25/02)2020 16:54:17 (hora local) atraves do sistema de autentica9白o digital do Cart6rio Azev白do Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 10。  e seus§§ i。 e 2。  da MP 2200/2001, como tamb'm, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, poder ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME ou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa"es mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.ai.evedubastos.riot.br  e informe o C6digo de Consulta desta 
Declara9o 

C6digo de Consulta desta Declara9白o: 1468082 

A consulta desta Declara9ao estar disponivel em nosso site ate 1910212021 17:44:09 (hora local) 

1C6digo de Autentica9'o Digital: 47551902201741400955-1 
2Legisla96es Vigentes: Lei Federal n。  8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provisoria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015, Lei 

- Estadual n.8.721/2008. Lei Estadual no 10.132/2013 e Provimento CGJ Nロ  003/2014 

WO referidoe verdade, dou f 

● CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b23 1 57458a21f655ec831 9772cd76965f28c9da920bf81 c3581 42c4e90e022656a7c628dced6a691 flfd3laebc64 
7a0a6701 213e0eb83fe024345cd4c3fa14aa4 
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爵器昇留DEcoNlRIBUINTE064.434.237 

総認器DE coNTRIBU[N 	975/2019 

器蹴普認8 FEDEADlvID S/N 

『』撒諜鰍認rA 

鷲器鷲畿識4 A 

響ULARrDADE coM O 「コGパ 	20200 107035 1504 703 424 I 

鷲馴墜99贈EBnDs 

CADASTRO DE CONTRIBUINTE 
ESTADUAL 

CADASTRO DE CONTRIBUIN 
MUNICIPAL 

REG. FAZEND. FED E A DIVID 
ATIVA E INSS 

REGULARIDADE COM A 
FAZENDA ESTADUAL 

REGULARIDADE COM A 
FAZENDA MUNICIPAL 

REGULARIDADE COM O FGTS ー  
CEF 

CERTIDAO DE DEBITOS 
TRABALHISTAS 

Regularidade Fiscal e Trabalhista 	No Documento 

hltps://comprasnet3.ba.govbr/Fornecedor/certincado.asp 

Vencido 

	Situa o da

Certid o 

x ' 
NEGATIVA 

29O1I2O2O' 

 

Certificado de Regisiro Cadastral 

ESTADO DA BAHIA 
Secretaria da Administra''o 

 

Data Inscri戸o: 15/09/2014 

CERTIFICADO I)E REGISTRO CADASTRAL - CRC 
N。 0021301-2 

Data Renova9ao: 18/12/2019 Vencimento: 12/12/2020 

DADOS DO FORNECEDOR 

CNPJ ・ 	06.096.502/0001-44 

Razao Social 

Nome Fantasia: 

Situa9ao 
Cadastral 

Categoria 

Endere9o: 

Municipio 

Estado 

M PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA 

CANON EMPREENDIMENTOS 

Ativos 

EPP - Empresa de Pequeno Porte 

RUA DEMOCRATA, TRAVESSA BAHIA, S/N [124, QD. 41 JD. PETROLAR 

Alagoinhas 

BA 	CEP: 48.031-080 

SOCIO (5) 

NOME CGC/CPF: PARTIn】ACAo CIPAcA O sE SOCIO
. SERVIDOR 

ALLISON MATEUS 011.966.375- 
SANTOS PINHEIRO 	98 

HEVERTON TERCIO 024.149.695ー  
SANTOS PINHEIRO 	04 

5% NAO 

FINALIDADE DO CERTIFICADO 
Vlido para todas as modalidades de licita9甘o em conformidade com a legisla9ao vigente, observadas as exigencias 
adicionais estabelecidas nos instrumentos convocat6rios 

DOCUMENTOS 

-り6.096.50210001 -44' 
M . PtMEIRO CONSP 	ES E SERVIOS LIDA

-

- 	 Bati, Ii 	Rua Democrata 
Lくne て’'“ョdra41 

」ardm,PelroI 	CEP 4803i-O8O 
I 	 ALl 	',iha、  -、  BA 	I 

Habilitaao Juridica 

CNPJ/CPF 

CONTRATO SOCIAL (ULTIMA 
. ALTERAcAの  

No Documento 

06.096.502/0001-44 

12/07/2018 (10l ALT.) 

Travessa思買  
Jardini Petrol 

I 	 Ala 

Vencimento 

31/12/2019 

25/03/2020 

2 1/03/2020 

28/01/2020 

05/02/2020 

lO/O 1/2020 

x 

x 

k も  



Emitido em, 29/1/2020 a s 22:09 

httPs:ffcomPrasnet3bagovbr/Fornecedorlcertjficadoasp 

Certificado de Registro Cadastral 

No Documento 

No Documento 

Qualifica‘豆o T'cnica 	 NoDocumビ  

CREA-CONS REGIONAL DE ENG E
10 102/2019

AGRONOMIA 

Qualifica''o Econ6mico-Financeira NoDocumじ  
BALANCO PATRIMONIAL 	 31/12/2018 

CONCORDATA E FALENCIA 	3699029 

Vencimento 

31/03/2020 

Vencimento 

31/05/2020 

03/01/2020 x 

CODIGOS DAS FAMiLIAS DE MATERiAIS E/OU SERVIOS PARA OS QUAIS A EMPRESA ESTA APTA 
A FORNECER 

OI.5I LOCACAO DE VEICUI.OS 	 02 】」 O I S N 51)1 JO )R I八 Ii ASSESSORIA - ENCIENIIARIA 

02 19 CONSLILTORIA E ASSESSORI..\ - QLAI.U)ADE 

0101 COLETA Dl 日NO 

03 19 LIMPEZA URBANA 

03.30 SUPORTト（ O'.''I'ROl E i・ APOIO) A .AI)MINIS'IRA('A() D1 王I)り IC lOS 

PUB I にlis 

04 26 MANUTENCAO Di: INSTAI.AC(I 1:5 ELErRICAS E ELEJRONICAS 

(4 SI MANUTENCAO DE INS FAI.ACOES IIIDROSANI'IARIAS 

06 li ESTUDOS E PROJE .OS DE ARQUIlEI ERA 

06 17 ESTUDOS E I'ROJEFOS DI) DRENACEM 

(1619 ESTUDOS F PROJETOS DE USER VIERAS DECONCREI1) 

0639 ESTUDOS E PROJE ION DE I>AVIMENIACAO It SISIENIA VIARI) I 

06.45 ES Ii lOGS ト PR( )J ElOSl )E S A N I 515 NI ENI I S 

06.64 ESTUDOS E PROJETOS DE ((lIRAS DI: IRAIANIENli) E ABASI ECI MEN lO) 

DE ACUA 

07.04 OBRAS CIVIS DE DRENAUENI 

07.07 OBRAS CIVIS DE ESTRET( NAS DE: I '(INCRU]O 

07.09 OBRAS CIVIS DE ES 丁  RElERAS PRE - MOI.DAI)AS 

07.13 OBRAS CIVIS DE IMPERMEA13III/A( 、（》  

07.1$ OBRAS CIVIS DE PARQEES りEFADRAS ESI'( )RIIVAS ト刊えMAS 

0726 OBRAS CIVIS DE RECEPERACAOF SIRl TE RAI 

0731 OBRAS (IVIS DE SANEAMEN'IO 

07.34 OBRAS DE ABAS1 ECIMENTO DE AGI A 

07.36 OBRAS CIVIS DE REDES DE ACl AS P1 いVI AIS 

0847 INSTALACOES EI ETRICAS りF RAINSl ト1.5 SI I 

0855 INSTALACM)E MONI AGEM DE ESQI AI)RIAS ト PORIAS  

02.35 VIS1OISIA/I'ERICIASA\AI.IACAO/ARIIITR/I.AUDOS/PARECER EM BENS 

PATIO I NI (5 N IA .5 

03 I 0, (ONSERVACAO E LIMPEZA 刊oE:DI\I 

03.22 SERVICOS DE AlVENARIA. CONCRE IDE PINTURA DE PEQUENO PORTE 

0424 MANI]TENCAO lilt COBERTURAS E PISOS 

04.43 MAN) rFENCAO E OPERAC DE SIS丁DE AIJASTEC ACUA ESGO丁 SAN ITA RIO 

01.56 NIANIJFENCAO EM PREDIOS E AREA I'UDI.ICAS/POSTOS 

0616 ESI'I DOS E PROJETOS DE CORTES. ATERROS. ESCORAMEN ION E 

TER RAPE EN AO EN I 

06 II ESTEDOS E PROJETOS DE EDIFICACOES 

0633 ESIEDOS E PROJETOS DE INSTAI.ACOES PREDIAIS I川) ROSAN FIAR I AS 

0642 ESTUDOS E I'ROJETOS DE RECEPERACAD E REFORCO DE ESTRUTURAS 

06 48 ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEN IAS DE PROTEC\D CONTRA INCENDIO 

07 (13 OBRAS C ISIS DE DEN IDE COES 

0705 OBRAS (:IVIS DE EDIFICACOES 

(('08 OBRAS CIVIS DE Efl RIJTURAS NIETAI.ICAS E DE MADEIRAS 、  

0712 ((BR AS ('(VIS DE FUNDACOES 

07 '7 OIIR,\S CIVIS DE MUROS DE ARRIMO E CABIDES 	 ノ  

07 Iり  OBRAS CIVIS DE PAVINIENTACAO E SISTEMA VIARIO 

0729 OUR AS ('IVIS DE REEORNIAS PREDIAIS 

II? 32 OUR VS OnIS DE TERRAPLANAGEM 

0735 SEI'ERVISAO GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO 

((802 JNSIA( AEAO 1)15 PISOS E FORROS 

lix招 INS巨 -SCSI'S トLE'I'RICAS DE MEDIA E AlTA TENSAO 

DEMONSTRACOES CONTABEIS 

Data Balan9o Patrimonial 

Receita Operacional Bruta 

Capital Social 

Indice de Liquidez Corrente 

Indice de Liquidez Geral 

A aceita9百o do presente cci 
www・ comprasnet.ba,gov.br ー  lmj 
SIMPAS - Extrato do Fornecedor 

3 1/12/2018 

4.490.680.96 

750.000,00 

2,68 

6,70 

Receita Operacional Liquida 

Patri n6nio I iq u ido 

Indice de Endividainerito 

Solvencia Geral 

4.283．塁5,54 

ジ?064. 30
0.15 

,/_ 	 6,71) 

o est' condicionada a verifica悼o da validade na internet no endereo 

Certificado ou atrav己s do Sistema Integrado de Material. Patrim6nio e Servi9os - 

爵

日RO、ミ ESI J1k1? Rua鵬  e41t;- cl? 監  

~ 	

か  
番  



, く子  
mps'IIcomprasnet3 ba 9ov b"Fomecedo"ce「価cado.asp 
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譜舞~ 

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certidao Negativa 

Certifico que nesta data (25/02/2020 白  s 17:08) NAO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condena96es Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condena9ao com tr自nsito em julgado ou san9ao ativa 

quanto ao CPF n。  024.149.695-04. 

A condena9白o por atos de improbidade administrativa n白o implica autom白tico e necess白rio reconhecimento da 

nelegibilidade do condenado 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em htt;;cIvIcJacai1dcontas.tsejus.hr/ 

Esta certid白o e expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do n自mero de controle キ  
5E55.7EAO・ B750.2280 no seguinte endere9o: htipsHwvw Crり子‘s h肩り prc「)id刈Q 旦面1垣吐e〔巾car 一cert回aophp 

』  

 

シ  

& 

Gerado em: 25102/2020 as 17:08:00 	 CONSELHO NACIONAL DE JUSTI9A P'gina 1/1 



Gerado em: 2510212020 as 17:07:03 
CONSELHO NACIONAL DE JUSTI9A 

P自gina 1/i 

、  

与  

塗ミ浄“醗~ 

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certid白o Negativa 

Certifico que nesta data (25/02/2020 a s 17:07) NAO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condena96es Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condena9ao com tr白nsito em julgado ou san9ao ativa 

quanto ao CPF no011.966.375.98. 

A condena o por atos de improbidaije administrativa n白o implica autom白tico e necess白rio reconhecimento da
inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade aCesse portal do TSE em bItj 1divulga ca ndcontasJsejusbr/ 

8 
農農器器慧農篇器器認り鷲慧：器窓農讐器 ontrolecar certdao.php 
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Pagina 1/1 
Gerado em: 25/02/2020 as 17:06:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTI9A 

鵬下,II' 
	 鷲ぎ響鑑，詳略考夢事」ぞ一一可 ぶh博“、晦~ 

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade 

Certid含o Negativa 

Certifico que nesta data (25/02/2020 a s 17:06) NAO CONSTA no Cadastro 

Nacional de Condena96es Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade registros de condena9言o com tr,nsito em julgado ou san9吾o ativa 

quanto ao CNPJ n。  06.096.502/0001-44. 

A condena9ao por atos de improbidade administrativa n白o implica autom白tico e necess白rio reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado. 

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do ISE em httpu/divutgacandcontas.tse.usbr/ 

ひ  
Esta certid白o 白  expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do n"mero de controle 

5E55・7E2E.DBU9・ 8166 no seguinte endere9o:hi[i・ s:s//www.crり 1Lis.bcilfnprobidade adniノョu垣吐Icaし蘇,「も血o Ph p 
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Certiddo emitida a s 17:15:51 do dia 25/02/2020, com validade 
ernissao 

露 
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》  

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INIDONEOS 

ザ  

Nome completo: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTD 

cPトノcNPJ O6 096 502/0001144 	 r 

CPF/CNPJ: 06.096.502/0001-44 
き  

綴難鞭驚羅戴弾熱撚騰 

灘麟薫鷺鷲難難繊範鰻  

、  

trinta dias a contar da 

A veracidade das informa96es aqui prestadas podem ser confirmadas no sitio 
htゆs沼col其as tcu gov b"ordslPp可NrDoNEo vERrFKA  

C6digo de controle da certidao: U9LQ25022017I551 

Aten9o: qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

争  

 

具  

、叱 ,e' O'o"_" p'h' 

レ‘ー  



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INID6NEOS 

(V自lida somente corn a apresenta9ao do CPF) 

Nome completo: ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO 

CPF/CNPJ: 011.966.375-98 

難鞭藻麟騒鷺響熱撚騰 

羅競薫鷺鷺難難競競鰻  

Certido emitida a s 17:16:29 do dia 25/02/2020, corn validade de trinta diaよcontar da 

誌票器驚農rmaoes aqui prbr/ords/f7p=lNl器器監rn ser confirmadas no sltioRIFICA 

C6digo de controle da certidao: 3WA0250220171629 

Aten9言o: qualquer rasura ou emenda invalidard este documento 
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO 

CERTIDAO NEGATIVA 

DE 

LICITANTES INID6NEOS 

(V自lida somente corn a apresenta9五o do CPF) 

Nome completo: HEVERTON TERCIO SANTOS IINHEIRO 

CPF/CNPJ: 024.149.695-04 
衣  

O Tribunal de Contas da Uni五o CERTIFICA que, na presente data o (a) requerente 
acima identificado(a) NAO CONSTA da rela‘五o de respons自veis inid6neos para 
participar de licita戸o na administraf'o p血blica federal, por decis'o deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei n。  8.443/92 (Lei Org含nica do TCIJ). 

N o constam da rela9ao consu ltada para em issao desta certidao os res ' 
ito iieauos uo teor aos acoraaos condenatorios, aqueles cujas condenada 
piazoue vigencia expiraao, bem como aqueles cujas aprecia96es estejam Z 
uc iiierposi vao oe recurso corn eleito suspensivo ou de decisao judicial. 

, 
s自veis ainda nao 
tenham tido seu 
ensas em raz5o 

   

Certido emitida a s 17:17:25 do dia 25/02/2020, com validade de trinta di ・ s a contar da 

Aten9a
o qualqucr rasura ou じlllcnda mvahdara じste document

。  4-c-
Aten o: 

qualquer rasura ou emenda invalidar este documento. .O 

A veracidade das informa96es aqui prestadas podern ser confirmadas no sitio 
h[tpsガcontas.tcu'gov.blゾords/r?p=INIDONEo】 VERIFにA  

がが9 雌も 

C6digo de controle da certid自o: FP0F250220171725 
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Req: 81 800000569618 

4戸ニ  
こ旧昭 

,ALTERACAO CONTRATUAL N。  lot CONSOLIDACAO I)A SOCIEDADE 
M.PINITEIRO CONSTRUCOES E SER VIOS LTDA 

CNPJ n 06.096.502/0001-44 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINhEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/10/1 983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n。 011.966.375・98, CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITACAO no 02763478600, Org百o expedidor DETRAN - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA CEI.SO MAGALH入ES DANTAS, SN, TERESOPOLIS, 
ALAGOINFIAS, 13A. CEP 48080190. BRASIL 

HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/06/1985, SOLTEIRO, EMPRESARTO, CPF n。  024.149.695・04, CARTEIRA NACIONAL 

HABILITACAO n。  034.117.308-46, Org貢o expedidor DETRAN - BA, residente e 
iciliado(a) no(a) RIJA CELSO MAGALHAES DANTAS, SN, TERESOPOLIS, 

ALAGOINHAS. BA, CEP 48080190. BRASIL. 

S6cio.s da Sociedade Limitada de nome empresarial M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVIOS LTI)A, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE ri0 29202653093, com sede Rua Marechal 
Deodoro, 58, Sala 102, 10 Andar, Centro Alagoinhas, BA, CEP 48・ 005-020, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jur'dicalMF sob o ri 06.096.502/0001-44, deliberam 
de pleno e comum acordo ajustarem a presente altera9ao contratual e Consolida9ao, nos termos 
da Lei no 10.406/ 2002, mediante as condi9うes estabelecidas nas cl白usulas seguintes: 

ENDERECO 

CL入USULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endere9o 
sito a TRAVESSA BAHIA, SN, RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM 
PETROLAR, ALAGOINHAS, BA, CE? 48.031-080. 

OBJETO SOCIAL 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
CONSTRUCAO CIVIL. (EMPREENDIMENTOS) TRANSPORTE E LIMPEZA. OBRAS DE 
IJRBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. LIMPEZA DE RIJAS, ORGAO 
PUBLICOS E PARTICULARES. SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS 
EMPRESAS (SERVICOS DE FNSTALACAO E MANUTENCAO IIIDRAULICA, 
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E JARDINAGEM). ATIVIDADES 
PAISAOISTICAS OBRAS DE FUNDACOES. OBRA DE DRENAGEM. ILUMINACAO 
PUBLICA E PRIVADA. PAVIMENTACAO DE RUA, CALCADAS E SERVICOS 
ASFALTICO, CONSTRUCAO DE REDE DE ACUA E ESGOTO. ADMINISTRACAO DE 
OBRAS. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM. COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E 
ENTULHOS. TRANSPORTE DE ACUA POT IL二L FM CARJW PIPA. MONTAGEM 
INDUSTRIAL. VARRICAO Dr VIAS E PWa:AS PUBLICAS. CONSERVACAO. 
LIMPEZA DE FOCOS E DEDETIZACAO PREDflIE iNDUSTRIAL MANUTENCAO DE 
ILUMINACAO PUBLICA. SERVICOS DE P t1 .RVACAO DO MEIO AMBIENTE 
LOCACAO DE MAOUINAS E EOUIPAMENTI図IJ OCACAO DE MAO DE OBRA NAO 
ESPECIALIZADA E ESPECIALIZADA. 皿  j SO TECNICO EDUCACIONAL, 
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器器農istro2 sob o04021 de畿認胃Bern 12 /043 」‘ 

欝灘ミ難纂器器器謡議畿鰍侃滞器畿識
MENTOS/AU丁ENTICACAO.aspx 

Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 1210712018
por Hlio Portela Ramos . Secretario Geral も  氏  
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『 ALTERAc入O CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE 
M.PINIThIRO CONSTRUCOES E SERVICOS UrDA 

CNPJ n。  06.096.502/0001-44 

EMPRESARIAL E CURSOS E PALESTRAS. rNSTALACAO DE ELETRICA 
INDUSTRIAL. LOCAC人O DE MAQUINAS, EQLJIビAMEN I Uとき  とり聖IJ .L.費にくft 
PFOI II-NO. MEDIU b しKANIJh FUN lit. o Cfl. V ltLJO IJL 	、  _flhビ1LSflfl.S 

INTRUMENTAAO. TORNEARIA E METALURGICK SE昭I9OS、然SOLDAGE* nrrny竺’ 
MANUTENCAO. FORNECIMENTO DE ALIMEN IA AU 乞  IVWJCtINLfl& tawtnI'. 
SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL. LOCACAU DE AU IUMLiVtTh一 、二う型 
あND缶OR, ADMINISTRAcAO DE」9ONDOM興（邑然聖IぎS菜黙黙戦烈§、I 
COMERCIAIS, POR CON IA DE LbKUftIKUさ. r些望りとyo 一 n.jと】fソ竺と、ごぐこ亡二でご’ 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTo 告些誉ICULASー  Sb竺ーII r ft鼻とどY士  
ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, COMERCIO VAKLJISIA ur iVlMiflU/%1 
1W. CON STRUCAO, DEMOUいO DE EDIFICTOS E ESIKU'URAS, LULさ’,登竺Ut, 

AUTOM6VEIS'SEM CON外ri9監 LOEき9Aoe,』準坦§、8巳J誉費S胆戦鷲贈  
CONDUTOR E COM CONDUIUM, MUNIAしmN」 LI上二」ニさlI、しサy」×P一ぐ共ぐ二と凸ぐ敵  
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS・  PERFUKA AU t. UUINミL 1tUtyt%U 
DE POCOS DE A GUA, SERVIく】OS DE OP堅h(r竺と二！‘些警ミと」誉三り上二どケ  
EOUIPAMP.NTOS PARA TRANSPORTE E ELE ViW今U DL LIAKUA it 	ぐ聖どどと凸凸 
誌ぎ爺OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, COMERqO yAR.EJIS熟Pミ聖9lミ9§ 
ALIMENTICInS, COMERCJO VAREJIS丁A DE I3EUID今S・AL*U、9ど三と、 li三と誉七ととで  
65能ミ五JRAS一  'E~ ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, 月’S9旦9三,？竺E照  
SERv]Cos[iF prNTT IRA DE ED1FICIOS. PINTURA F'ARA SINALJLA、/MJ tIVI rio 11W 

RODO VIARIAS毛  AEROPORTOS, CONSTRU AO DE RODOVIAS王FERROき繋5, 

MONTAGEM E 1NSTALACAO DE SISTEMAS l些Q巴Ii世巴り製、！どミど牙 ILU鴛IN ✩ぐ器  
SINA' "ACAO 'M "IAS PUBLICAS, PURL iS E ALJW!'UI竺yさ・ :r,n- V×レ二Uノ  L mrmLit,r"r~いノ  I」rV~vー一  ‘、ン ‘’一一一～' 

ORGANIZAいO DE FEIRAS, CONUR寧SUS. 堅I-,竺’を些o でJ資そ誉a,ご黒nflflfl にと嵩て  
E MANUTENCAO ELETRICA, GESTAO E AUMIN1SlKAL,AU lilt 	凸巴ど誉匹  
ー  ‘ ー一 	，ー  ’ 	ニ一  一ー一  一，  .,,1一ーー ‘ T ,‘，「“ソ,TAT rフ A T、ハ  17、ィ  亡ハγ ln)A 、イ1コNTnq F 
IMOBILIARIA, COMERCIO VAREJISTA ES!'ECIA旦LA!)竺ど磐  誉ビ望乞誉iV些黒  U二三  
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCiO Ai At;AD1S IA DLざ  lWUU iど？ど三  
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAぐAO DOMICILIAR, CUMEKUIU AIAU/WIOI/\ lift 

GAS lIQUEFEITO DE PETROLEO, COMERCIO VAKhJISIA l) , AflhLJUO ど三  
PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELE IRICU, LUUA‘・ AU yr. 

EMBARCACoES SE竺 1喫Pりい塾9にEXしと」2に烈竺，、素ど散鷲篇と器器認  
SERVICOS COMBINADOS PARA AVUIU A L DlVlし1Uさ・ ft入し』コI竺  ,tJ1NLJ',JjVSSSNS,.J 

PREDIAIS. LOCAc入O DE MAQUINAS COM OPERADOR, LOCAいO DE MAO-DE- 

OBRA 'IEMPORARIA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA5子O, EXCETO CAIXAS 
ESCOLARES, 	iRLINAMENIU hfVl 	上さ t. LNvtiL V IIV1fl1N IU 「ユ、、ノ「 ‘。。ハノ‘Nfl 1」  」一  

GERENCIA 

CNAE FISCAL 

4120-4/00 - construco de edifcios 
7711-4/00 - aluguel de m五quinas e equipamentos agricolas sem operaaor 
7719・5/99 一 loca'Ao de outros meios de tralisporte nao especiiicauOs aureno 
condutor 	 、 一  
7719・5/01 - locaりao de embarca雪6es sent tripulafAo, exceto para fins recr 
7711-0/00 - locagao dc autom'veis sem condutor 

也  
ルCEB 

P自gina 2 

多 ニ  

Certifico o Registro sob on。  97773578 em 12/0712018 

Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVI9OS LTDA NIRE 29202653093 
Este

n 
documento pode ser verificado em hItP://re9in.JUcebba . 90VbI/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAOaSPX

Chancela 95117660917710 
Esta c6pia foi autenticada digitalmenle e assinada em 12/07/2018 
por Hlio Portela Ramos. Secretrio Geral 
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、 ALTERAc入O CONTRATUAL N lo e CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE 
M.PIN1ElRO CONSTRU OES E SERVIぐOS LIDA 

1 
CNPJ no06.096.502/000I-44 

7111-1/09 ・  sen'i'os de arquitetura 
6822-6/09 - gest豆o e administragao da propriedade imobili自ria 
5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
4924・8/00 ・  transporte escolar 
4923-0102 - servi9o de transporte de passageiros - locaり豆o de autom6veis com motorista 
4761-0/03 - comrcio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - com'rcio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de 
inform白tica 
7732-2/01一 aluguel de m白quinas e equipamentos para construc言o sem operador, exceto 
andaimes 
7739・0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempor百rio, exceto 

andaimes 
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
8550-3/02 - atividades de apoio A educa，豆o, exceto caixas escolares 
8541-4/00 - educa‘五o profissional de nivel t'cnico 
8230-0/01 - servi'os de organizac'o de feiras, congressos, exposi9.es  e lestas 
82 11-3/00 - servi'os combinados de escrit'rio e apoio administrativo 
8130-3/00 ・  atividades paisagisticas 
8129-0/00 - atividades de limpeza nAo especificadas anteriormente 
8122-2/00 一 imunizac画o e controle de pragas urbanas 
8111-7/00 - servigos combinados para apoio a edilicios, exceto condomInios preniais 
8011-1/01 - atividades de vigilncia e seguran'a privada 
7820-5/00 ・  loca9ao de mAo-de-obra tempor'ria 
4744-0/99 - com'rcio varejista de materiais dc construg言o em geral 
4742-3/00 - com'rcio varejista de material el'trico 
4729-6/99 - com'rcio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em 
produtos alimenticios n'o especificados anteriornwnte 
4292・8/02 ・  obras de montagem industrial 
4292-8/01 ・  montagem de estruturas met自licas 
4213-8/00 - obras de urbaniza‘貢o - ruas, praぐas e cal'adas 
421 1-1/02 - nintura nara sinalizacao em pistas rodovi自rias e aeroportos 

4211-1ノUI - constru雪ao de rodovias e terrovias 
0161-0/99 一 atividades dc apoio h agricultura n貢o especificadas anterior 
3812・2/00 - coleta de residuos perigosos 
3811-4/00 - colcta de residuos nAo-perigosos 
3791-1/00 ・  gestAo de redes dc esgoto 
3600-6/02 - distribuiC自o de' gua por caminh6es 
4311-8/01 - demolic貢o de edificios e outras estruturas 	 I 
431j・4/Il” ー ooras ae terraplenaaem 	 ~ー  
432l・さノOU~instalacao e manuten'ao eietrica 	 、→一  
4723・7/tIO - comercio varejista de oemoas 	 、  
4682-6/00 - com'rcio atacadista de 2' s liu"eleito de petr6leo (alp) 	 I 
4649・4/OS 一 comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conse 9a o aomicザ  
4399-1川S - perfura9貢o e constru‘言o de po'os de 自  gua 
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Req: 8i800000569&iS 
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認器認留諸諮器l二胃8 em 12/07/2015 	 ソ  
Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LIDA NIRE 29202653093 
Este documento pode ser verificado em hIIP://IeDInJLJCebba.90Vbr/AUTEN丁ICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAOaSPX
Chancela 95117660917710 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 
por Helio Portela Ramos ・  Secretario Geral 
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ルCEB 

Em face das altera'6es acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei ri0 
10.406/2002, mediante as condi,6es e cl'usulas seguintes 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINhIEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/10/1983, SOLTEIRO. EMPRESARIO, CPF/MF n。  011.966.375-98, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAいO n。  02763478600, Orgao expedidor DEPARTAMENTO 
ES'I'ADUAL DE TRANSITO ・  BA, residente e domiciliado no(a) RUA CELSO 
MAGAT.HAES DANTAS, SN, TERESOPOLIS, ALAGOINIIAS, BA, CEP 48.080-190, 
BRASIL, HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 25/06/! 985, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n。  024.149.695-04, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILI'l'ACAO n。  034.117.308-46, orgao expedidor DETRAN - BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA CELSO MAGALHAES DANIAS. SN, 
TERESOPOLIS. ALAGOINFLA . BA. CEP 48080190. BRASIL. s6cios da sociedade limitada 
MPINIIFAKU CONSI KUし（ j上’ 	SItKVIUUS I.!リA. reHistraaa I el!almente n.r contrato 

、‘がeー、ぶ、、‘'‘ 、、・’、 	 uとノ 
Req: 81800000569618 

Certifico o Registro sob o n。 97773578 em 12t#げl8 
Protocolo 188804021 de 10/07/2018 
Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LIDA NIRE 29202653093 
Este documento pode ser verificado eni http://reginjuceb.bagovbr/AUTENTICACA0ロ0CUMENTOS/AUTENTICACAOa5px  
Chancela 95117660917710 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 
por Helio Portela Ramos - Secretario Geral 
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,ALTERAいO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PJNLIEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

CNPJ no06.096.502/0001-44 

4399-1/04 - servi9os de operag白o e fornecimento de equipamentos para transporte e 
eleva‘五o de cargas e pessoas para uso em obras 
4399-1/01 - administra‘轟o de obras 
4391-6/00 一 obras de fundaf6es 
4330-4/04 - servi'os de pintura de edificios em geral 
4329・1/99 ・ outras obras de instala96es em construg6es n血o especificadas anteriormente 
4329-1/04 ・  montagem e instala‘百o de sistemas e equipamentos de iluminag'o e 
sinalizaf豆o em vias p"blicas, portos e aeroportos 
2539-0/01 - servifos de usinagem, tornearia e solda 

DA ADMINISTRACAO 

CLAUSU'LA TERCEIRA. A administra9ao da sociedade caberi ISOLADAMENTE a(o) 
S6cio(a) ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO com os poderes e atribui96es de 
representa9百o ativa e passiva na sociedade. judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obriga6es seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem autoriza9貢o do(s) outro(s) s6cio(s) 

DA DECLARAC入O DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA QUARTA. o(s) adrninistrador(cs) declara(m). sob as penas da lei, quc nao est' 
impedido de exercer a administra9ao da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenaao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos pablicos, ou por crime falimentar, de prevarica o, peita o 
suborno, concuss百o, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeir 
nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as rela96es de consumo, f p白blica 
ou propriedade 

● 
● 



也  

ルCEB 

CONSTRUCAO CIVIL. (EMPREENDIMENTOS) TRANSPORTE E LIMPEZA. OBRAS DE 
URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. LIMPEZA DE RUAS, ORGAO 
PUBLICOS E PARTICIJLARES. SERVICOS PRES'IADOS PRINCIPALMENTE AS 
EMPRESAS (SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO 1 IIDRAULICA, 
INSTALACAO E MANUTENCAO ELFIRICA E JARDINAGEM). ATIVIDADES 
PAISAGISTICAS OBRAS DE FUNDACONS. OBRA DE DRENAGEM. ILUMINACAO 
PUBLICA E PRIVADA. PAVIMENTACAO DE RUA, CALCADAS E SER\'ICOS 
ASFALTICO. CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO. ADMINISTRACAO DE 
OBRAS. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM. COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E 
ENTULHOS. TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA. MONTAGEM 
[NDUSTRIAL. VARRICAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS. CONSERVACAO, 
LIMPEZA DE POCOS E DEDETIZACAO PREDIAL E INDUSTRIAL. MANUTENCAO DE 
ILUMINACAO PUBLICA. SERVICOS DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. LOCACAO DE MAO DE OBRA MAO 
ESPECIALI7ADA E ESPECIALIZADA. CURSO 'IFCNICO EDUCACIONAL, 
EMPRESARIAL E CURSOS E PALESTRAS. INSTALACAO DE ELETRICA 
INDUSTRIAL. LOCACAO DE MAQUrNAS, EQUIPAMENTOS E VEiCULOS DE 
PEQUENO, MEDIO E GRANDE PORTE. SERVICOS DE CALDFIRARTA, 
INSTRUMENTACAO, TORNEARIA E METAL 〕RGICA. SERVICOS DE SOLDAGEM E 
MANUTENCAO. FORNECIMENTO DE ALIMENTAいO E MERENDA ESCOLAR 
SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL. LOCAいO DE AUTOM6VEIS COM 
CONDUTOR. ADMINIS. RACAO DE CONDOMINIOS PREDIAIS. RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS. POR ItINTA DE TERCEIROS. PROJETOS ARQUITETONICOS, 

Req: 8180000056961g 認器Registro sob o n 97773578 em 12/07/2018188804021 de 10/07/2018 	 誉  
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  10 e CONSOIJIDACAO DA SOCIEDADE 
M・PINJIEIRO CONSTRUcoES E SERVIcOS LTDA 

CNPJ no 06.096.502/0001-44 

social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE ti0 
29202653093, Coin sede TRAVESSA BAHIA, SN, RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, 
JARDIM PE1ROLAR, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.03 1-080. devidaniente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa JurdicaJlvlf sob o n。  06.096.502/000l-44, consolidam o contrato social 
mediante as seguintes clausulas 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial M.PINHEIRO 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA  

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tern sede: TRAVESSA BAHIA, SN, RUA 
DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.031-
080 

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade poder自, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependencia, mediante altera9o contratual, desde que aprovado pelos votos 
cortespondentes dos s6cios, no minimo, a tr己s quartos do capital social, nos termos do art 
1.076 da Lei no 10.406/2002 

DO OB.JETO SOCIAL」  E DA DURACAO 

CLAUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais)・  
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ALTERACAO CONTRATUAL N。 10 e CONSOLIDACAO DA SOCiEDADE 
'M.PINflEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS UrDA 

CNPJ no06.096.502/0001-44 

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 
A11VIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERiAIS 
DE CONSTRUCAO. DEMOLICAO DE EDIFiCIOS E ESTRUTURAS. LOCACAO DE 
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM 
CONDUTOR E COM CONDUTOR, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS. PERFURAcAO E CONSTRUCAO 
DE POCOS DE AQUA, SERVIOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE 
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA 
USO EM OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTiCIOS, COM直RCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ALUGUEL DE PALCOS, 
COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, 
SERVIOS DE PINTURA DE EDIFiCIOS. PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS 
RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUいO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 
MONTAGEM E INSTALAC入O DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E 
SINALIZA AO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE 
ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, INSTALAいO 
E MANUTENいO ELETRICA, GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE 
IMOBILIARIA, COM RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E 
SIJPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO AFACADISTA DE 
GAS LIQUEFEITO DE PETR6LEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELおTRICO, LOCACAO DE 
EMBARCACOES SEM TRIPULAいO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS, 
SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS 
PREDIAIS, LOCAC入O DE M人QUINAS COM OPERADOR, LOCACAO DE MAO-DE- 
OBRA TEMPOR RIA, ATIVIDADES DE APOIO A EDIJCACAO, EXCETO CAIXAS 
ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
GERENCIA. 

CNAE FISCAL 

4120-4/00 - constru'ao de edifcios 
7731-4/00 - aluguel de m quinas e equipamentos agricolas sem operador 
771 9-5/99 - loca‘百o de outros meios de transporte n五o especificados anterior 'ente, sem 
condutor 
7719-5/01 一 loca9'o de embarca96es sem tripula、ao, exceto para fins recreativos 
7711-0/00 ・  loca《百o de autom6veis sem condutor 
7111-1/00 - servigos de arquitetura 
6822・6/00 - gestるo e administra9価o da propriedade imobiliria 
5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
4924-8/00 - transporte escolar 
4923-0/02 - servi'o de tra ・  porte de passageiros - loca'ao de autom6veis com motorista 
4761-0/03 - com'rcio varji' a dc artigos de papelaria 
4751-2/01 - com'rcio var'jis ・  especializado cru equipamentos e suprimentos de 
inform'tica 

● 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDAいO DA SOCIEDADE 
'M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNN n。  06. 096. 502/0001一  44 

7732-2/01 - aluguel de m白quinas e equipamentos para construgo'sem operador, exceto 
andaimes 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempor'rio, exceto 
andaimes 
8599-6/04 ・  treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
8550-3/02 - atividades de apoio'educaf'o, exceto caixas escolares 
8541-4/00 - educa戸o profissional de nivel t'cnico 
8230-0/01 - servigos de organiza9云o de feiras, congressos, exposiり6es e festas 
82 11-3/00 - servigos combinados de escrit6rio e apoio administrativo 
8130-3/00 - atividades paisagisticas 
8129-0/00 ・ atividades de limpeza り豆o especificadas anteriormente 
8122-2/00 ・ imunizag百o e contl・ele de pragas urbanas 
8111-7/00 - servigos combinados para apoio a edifcios, exceto condominios prediais 
3011-1/01 - atividades de vigilancia e seguranca privada 
732小S/U” ー locagao ue mao-ae-onra temporaria ’一  
4744-0/99 ・  com'rcio varejista de materiais de construflo em geral 
4742-3/OU ・  com'rcio varejista de material el'trico 
4729-6/99 ・  com'rcio varejista de produtos alimenticios em gera! ou especializado em 
produtos alimenticios n'o especificados anteriorniente 
4292-3/02 ・  obras de montagem industrial 
4292-8/01 - montagem de estruturas met'licas 
4213・8/00 一 obras de urbaniza"o 一 ruas, pra9as e calfadas 
42 11・1/02 ・  pintura para sinaliza恒o em pistas rodovi'rias e aeroportos 
4211-1/01 - constru悼o de rodovias e ferrovias 
0161・0/99 - atividades dc apoio み  agricultura no especificadas anteriormente 
3812・2/00 - coleta de res'duos perigosos 
3811-4/00 - coleta de residuos n'o・perigosos 
3701-1/00 ・  gestao de redes de esgoto 
3600-6/02 - distribuicAo de' cua Dor caminh6es 	 1 
4311ーS/UI - demoltcao ae cumcios e outras estruturas 	 ノ  
431j-4/UU~ouras cie ierrapicnagem 	 / 
4321-5/OU"instalafao e manutengao eletrica 
4723-7/00 - com'rcio varejista de bebidas 
4682・6/00 - com'rcio atacadista de g's liquefeito de petr6leo (glp) 
4649-4/08 - com'rcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conse ag百o domiciliar 
4399-1/05 - perfuraf白o e constru瞬o de po'os de 自  gua 
43 99-1/04 一 servi'os de opera‘るo e fornecimento de equipamentos para transporte e 
eleva‘豆o de cargas e pessoas para uso em obras 
4399-1/01 ・  administra9五o de obras 
4391-6/00 - obras de funda‘るes 
4330-4/04 ・  servigos de pintura de edifcios em geral 
4329-1/99 ・ outras obras de instalaf6es em construf6es nao especificadas anteriormente 
4329-1/04 - montagcm e instala‘豆o dc sistemas e equipamentos de iluminaC吾o e 
sinaltzacao em vias nunitcas. nonos e aeroportos 
2539-U/UI ・  servi'os de ps、nagem, torneana e soicia 
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ALTERACAO CONTRATUAL Nl' lo e CONSOLIDAいO DA SOCIEDADE 
'M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ no 06.096.502/0001・44 

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 27/01/2004 e seu prazo de 
duraao e indeterminado 

DO CAPiTAL SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA: O capital social subscrito 6 de 14$ 750M00,00 (Setecentos e Cinquenta 
Mil Reais) dividido em 750.000 (Setecentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 
(Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais 

Pargrafoロ  nico: O capital social flea assim distribuido entre os s6cios 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO. com  712.500 (setecentos e doze mil 
quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 712.500,00 (setecentos e doze mil e quinhentos 
reais) integralizado, HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO com 37.500 (trinta e sete 
mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de 14$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos 
reais) integralizado 

CLAUSULA StTIMA. As quotas sao indivisiveis e n石o poder'o ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do(s) oulro(s) s6cio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de 
condi96es e pre9o direito de preferencia para sua aquisi9ao, se postas 自  venda, formalizando, se 

realizada a cessao delas, a altera9ao contratual pertinente 

CLAUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada s6cio d restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integraliza9ao do capital social. 

DA ADMINISTRACAO E DO PRO LABORE 

CLAUSULA NONA. A ad;ninistra9首o da sociedade cabe ISO1ADAMENTE a(o) S6cio(a) 

ALLJSSON MATEUS SANTOS PINIIEH4O com os poderes e atribui96es de representa9ao ativa e 
passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 

objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o Liso do nome empresarial, vedado, no 

entanto, faz-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga96es seja em favor 

de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da 

sociedade, scm autoriza9ao do(s) outro(s) s6cio(s) 

Par'grafo " nico. No exercicio da administra9吾o, o administrador terh direito a uma retirada 
mensal a titulo de pro labore, cujo valor sera definido de comum acordo entre os s6cios 

DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLAUSULA D血CIMA. Ao trmino de cada exercicio social, em 31 dc dezembro, o 
administrador prestar自  contas justificadas de sua administra9ao, procedendo ' elabora9亘o do 
inventhrio, do halanco oath I b nial e do balanco de resultado econmico, cabendo aos s6cios, 
na proporvao Ce suas quota ， 叩 lucros ou pernas apurados. 
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.ALTERACAO CONTRATUAL N" tOe CONSOLIDACAO 1)A SOCIEDADE 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

CNPJ no06.096.502/000l-44 

§1。  Por delibera9ao dos s6cios a distribui叫o de ]ueros poder五  ser em qualquer periodo do ano 
a partir de resultado do periodo apurado 

§2'' A distribui9ao dos lucros poderd n五o obedecer a participa9ao do s6cio desde que aprovada 
pelos s6cios cotistas 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao t'rmino do exercicio 
social, os s6cios deliberarao sobre as contas e designaro administrador(es), quando for o caso. 

● 
● 

DO FALECIMENTO DE SOCJO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer s6cio, a sociedade 
continuar sua atividade com os herdeiros ou sucessores. No sendo possivel ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) s6cio(s) remanescente(s), o 幸  alor de seus haveres ser apurado e 
liquidado com base na situaao patrimonial da sociedade, 自  data da resoluc言o, verificada em 
balan9o especialmente levantado. 

Par'grafo ' nico, O mesmo procedimento ser' adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em rela9ao a seu s6cio 

1)OS CASOS OMISSOS 

CLAUSULA D'CIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato serao resolvidos 
pelo consenso dos s6cios, com observancia da Lei n。  10.406/2002 

DA RATIFICACAO E FORO 

CLAUSULA DECIMA QUARTA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obriga6es resultantes do contrato social pennanece ALAGOINHAS/BA. 

E. por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento 

入  

、  HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 
CPF: 024.149.695-04 
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TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA 
PROTOCOLO 188804021 - 10/07/2018 
ATO 002- ALTERAÇÃO 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

'S lAIR l/ MATRIX 

与411W 29202653093 
CNPJ 06.096502/001)1-44 
CERTIFICO C) REGISTRO FM 12/07/2018 

I-NIRE 29202653093 
CNPJ 06 096 502/0001-44 
CI:alit:1CD 0 REGISTRO FM 2 7/2018 
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ESTADO DA PARAIBA 
CART6RIO AlE VEDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIC6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 

JOAO PESSOA 

Av, Epitcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo'o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 1 Fax: (83) 3244-5484 

http :IIwv,'w. azeved obastos一  not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

虞静、1 

×遮多  
DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azev白do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Regislro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi6es e 
Tutelas com atribui 白o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joきo Pessoa Capital do Estado da Paraba, em virlude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos tins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autentica戸o Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes' 

DECLARO ainda que, para garantir transpar白ncia e seguran9a jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 
Estado da Paraba, a Corregedoria Geral de Justia editou o Provimento CGJPB N。  003/2014, determinando a inser 自o de um c6digo em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9目o Extrajudicial contem um c6digou nico (por exempto: Selo Digital: A8C12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autentica9ao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess白rio 
atravs do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LIDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, ロ  nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 13/11/2019 10:04:51 (hora local) atrav白s do sistema de autentica9昌o digital do Cart6rio Azev白do Bastos, de 
acordo com o Art, 1。,。  100 e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001! como tamb'm, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, poder自  ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato acesse o site https:1/auldigitalazevedobastos.not,br e informe o C6digo de Consulta desta 
Declara9'o 

C6digo de Consulta desta DeclaraC●o: 1116836 

A consulta desta Declara9百o estar白  disponlvel em nosso site ate 13/11/2020 09:05:13 (hora local) 

C6digo de Autentica''o Digital: 47551911181459550355-1 
2Legislac6es Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal no 10.406/2002, Medida Provis6ria n。 2200/2001, fl: ・ erat n。  13.105/2015, Le 
Estadual no8.721/2008, Lei Estadual no10.132/2013 e Provimento CGJ Nu 003/2014 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe5bc05b8cfd49(2cffece7e4bc9oedce7cSsl 1727c3d7bca75b1 1 badbS72l 8b7e297849 - c62Bdcedea6glflfd3l aebc647 
a0a8c9feb065a47c0ffe68387e94641oe34b 
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CART6RIO AZEV'DO BASTOS 

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI9OES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOO PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo白o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://v w,azevedobastos.not,br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARACAO DE SERVI9O DE AUTENTICACAO DIGITAL 

畿器＝需畿器留忠 Cavalcanti,r e reconhe認農農器慧轟霊無器揺畿器器器念需 ntos, Ide Lei留i加es e 

器農よ認驚霊器轟留 ito que, oacordo co認men錦  aLegislaes胃xonor農ificado individualmente em cada C6digo de Autentica戸o Digital' ou navigentes3 

DECLARO ainda que, para garantir transparenda e segurana juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servi'os de Notas e Registros do 
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justi9a editou o Provimento CGJPB N。  003/2014, determinando a inser"o de um c6digo em todos os 
atos notorlais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza"o Extrajudidal contem um cdigo ロ  nico (por exemplo: Selo Digital: ABC 12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autentica●o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atravs do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria,tjpb.jus.br/selo・digitaL' 

A autenticao digiSERV1COS LTDA沿Jo documeiE tinha pos親az pre um罷de que, na data e hora emcomento com as mesmas car惹蕊
foi realizada, a
as que foram器'esa M.uzidas禦EIRO Cpia aute総】製COE.endc悲  

empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, nica e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartrio. 

Esta DECLARA O foi emitida em 1610812019 08:27:40 (hora local) atrav白s do sistema de autentica"o digital do Cart6rio Azevdo Bastos, de 
acordo com o Axt. 10, 10。  e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001,como tambem, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azev白do Rastos, poder白  ser solidlado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MEou ao 
Cart6rio pelo endereo de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa"es mais detalhadas deste ato, acesse o site https://auldiqilal,aievedobastos, not,br e informe o C6digo de Consulta desta
Declara o. 

C6digo de Consulta desta Declara'ao: 804393 

A consulta desta Declara"o estar白  dispon'vel em nosso site ate 16/0812020 08:26:25 (hora local) 

1C6dlgo de AutenticaC曲o Digital: 47552408171115220412-1 

I；蹴界麟鴨識瓢識界器 35/9432/ 20蕊器n器10,406/2002,I2 Medida Provisria n。  2200/2CGJ N' 003/2014. 	 叫蜘Federal n。  13.105/2015. Lei 
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is 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
06.096.502/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CANON EMPREENDIMENTOS 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 -Construção de edificios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
01.61-0-99 - Atividades de apoio A agricultura não especificadas anteriormerite 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
36.004-02 - Distribuição de água por caminhões 
37.01-1-00 -Gestão de redes de esgoto 
38.11-4-00 - Coleta de residuos não-perigosos 
38.12-2-00 - Goleta de resíduos perigosos 
42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42A 3-8-00 - Obras de urbanização. ruas, praças e calçadas 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
4192-8-02 - Obras de montagem Industrial 
43.11-8-01 - Demolição de edificios e outras estruturas 
43.134-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-144 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias pith 
aeroportos 
43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
41304-M - Serviços de pintura de edificios em geral 
43.91-6-00 - Obras de fundações 
43.99-1-01 -Administração de obras 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e 
uso em obras 

cas, portos e 

pessoas para 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NUMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP 
48.031-080 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICIPIO 
ALAGOINHAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CANONEMPREEDIMENTOS@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(75) 3422-2119 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
...« 

SITUAÇAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇAO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
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Aprovado pela Instru9白o Normativa RFB n 1863, de 27 de dezembro de 2018. ，騎鳶  
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Aprovado pela Instru9白o Normativa RFB n。  1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 03/0212020 白  s 08:56:35 (data e hora de Brasilia) 

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

Emitido no dia 03/02/2020 às 08:56:35 (data e hora de Brasilia). 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 
06.096.502/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E Dg SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇA0 DAS ATIVIDADES 
43.99-1-05 - Perfuração e construção 
46.494-08 - Comércio atacadista 
46.82-6-00 - Comércio atacadista 
47.23-7-00 - Comércio vare 
47.294-99 -Comércio vare 
especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comércio vare 
47.44-0-99 - Comércio vare 
47.51-2-01 - Comércio vare 
47.61-0-03 - Comércio vare 
49.23-0-02 - Serviço de transporte 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
56.20-1-01 - Fornecimento 
68.22-6-00 - Gestão e administração 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
77.11-0-00 - Locação de automóveis 
77.19-5-01 - Locação de embarcações 
77.19-5-99 - Locação de outros 
77.314-00 - Aluguel de máquinas 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, 

ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
de poços de água 

de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
de gas liqiiefeito de petróleo (GLP) 

ista de bebidas 
ista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alime 	s não 

ista de material elétrico 
ista de materiais de construção em geral 
ista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
ista de artigos de papelaria 

de passageiros - locação de automóveis com motorista 

de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
da propriedade imobiliária 

sem condutor 
sem tripulação, exceto para fins recreativos 

meios de transporte lido especificados anteriormente, sem condutor 
e equipamentos agricolas sem operador 
e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 

coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

t 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NUMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP 
48.031-080 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICIPIO 
ALAGOINHAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CANONEMPREEDIMENTOS@GMAILCOM 

TELEFONE 
(75) 3422-2119 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
06.096.502/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNVRIAS 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
80.11-1-01 - Atividades de vigiláncia e segurança privada 	 . 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 
81.22-2-00 - imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 	 I\ 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposigties e festas 
86.41-4-00 - Educação profissional de nivel técnico  
85.50-3-02 - Atividades de apoio a educação, exceto caixas escolares 	 Í 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NUMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP 
48.031-080 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICIPIO 
ALAGOINHAS 

UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
CANONEMPREEDIMENTOS©GMAILCOM 

TELEFONE 
(75) 3422-2119 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
..«. 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 
** 	 

Aprovado pela Instru9白o Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 03/0212020 白  s 08:56:35 (data e hora de Brasilia) 

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

Emitido no dia 03/02/2020 às 08:56:35 (data e hora de Brasilia). 
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JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARiA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as informa'6es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sao vigentes na data de sua expedi'ao. Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	MPINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Natureza Juridica. 	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202653093 

CNPJ 

06.096.502/0001-44 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
27/01/2004 

Inicio da atividade 

27/01/2004 

Endereco: 
TRAVESSA BAHIA, SN RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48031080 

OBJETO SOCIAL 
CONSTRUCAO CIVIL. (EMPREENDIMENTOS) TRANSPORTE E LIMPEZA. 
LIMPEZA DE RUAS, ORGAO PUBLICOS E PARTICULARES. SERVICOS 
DE INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA, INSTALACAO E MANUTENCAO 
PAISAGISTICAS OBRAS DE FUNDACOES. OBRA DE DRENAGEM. ILUMINACAO 
CALCADAS E SERVICOS ASFALTICO. CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA 
TERRAPLENAGEM. COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS. TRANSPORTE 
MONTAGEM INDUSTRIAL. VARRICAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS. 
PREDIAL E INDUSTRIAL. MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA, SERVICOS 
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. LOCACAO DE MAO DE 
TECNICO EDUCACIONAL, EMPRESARIAL E CURSOS E PALESTRAS. INSTALACAO 
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VElCULOS DE PEQUENO. MEDIO E GRANDE 
INSTRUMENTAÇÃO, TORNEARIA E METALÚRGICA. SERVIÇOS DE SOLDAGEM 
ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR. SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL. 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS PREDIAIS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, 
ARQUITETÔNICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS 
AGRICULTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MEIOS DE 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
DE POÇOS DE ÁGUA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO 
CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS 
ANDAIMES, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS 
EXPOSIÇÕES E FESTAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA, GESTÃO 
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. COMERCIO 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMÉRCIO VAREJISTA 
EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO. EXCETO PARA FINS RECREATIVOS, 
EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADOR, 
ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, 
GERE NCIA 

OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, 
PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS 

ELETRICA E JARDINAGEM). 
PUBLICA E PRIVADA. PAVIMENTACAO 

E ESGOTO. ADMINISTRACAO DE 
DE AGUA POTAVEL EM 

CONSERVACAO. LIMPEZA DE POCOS 
DE PRESERVACAO DO MEIO 

OBRA NAO ESPECIALIZADA E ESPECIALIZADA. 
DE ELETRICA INDUSTRIAL. 

PORTE. SERVICOS DE CALDEIRARIA, 
E MANUTENCAO. FORNECIMENTO 

LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS 
POR CONTA DE TERCEIROS. 

SEM OPERADOR, ATIVIDADES 
DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E 

TRANSPORTE SEM CONDUTOR 
DE PASSAGEIROS, PERFURAÇÃO 

DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE 
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO. 
EM PISTAS RODOVIÁRIAS 

DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 
DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, 

E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE 
DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO 

ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO 
DE MATERIAL ELÉTRICO, LOCAÇÃO 

SERVIÇOS COMBINADOS PARA 
LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA 

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO 

PRACAS E CALCADAS. 
EMPRESAS (SERVICOS 

ATIVIDADES 
DE RUA. 

OBRAS. SERVICOS DE 
CARRO PIPA. 
E DEDETIZACAO 
AMBIENTE. 

CURSO 
LOCAÇÃO DE 

DE 
COM CONDUTOR, 

PROJETOS 
DE APOIO A 

ESTRUTURAS, 
E COM CONDUTOR, 

E CONSTRUÇÃO 
E ELEVAÇÃO DE 
ALIMENTÍCIOS, 

EXCETO 
E AEROPORTOS, 
DE ILUMINAÇÃO E 

CONGRESSOS, 
IMOBILIÁRIA, 

ATACADISTA DE 
DE PETRbLEO, 
DE 

APOIO A EDIFÍCIOS, 
TEMPORÁRIA, 
PROFISSIONAL E 

CAPITAL SOCIAL PRAZO DE DURACAO 
R$ 750,000.00 

SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

--,.... 
Capital integralizado. 	 - 06.096. 
R$75000099_.._ M. PINHEIRO 
SEMT rrrTos E CINQUENTA MIL REAIS 	 -fravessa 

. 
Empresa de pequeno porte XXXXXX 

la 	ma 	/2 

02/0001-441 

	

:ON 	OES E SERVIÇOS LTDA- 

	

Ba 	. Rua Democrata 

	

me 	(1...a.• Ai 

CONTROLE 63358585.020一20 CPF SOLICITANTE: 011.966.375-98 NIRE: 29202653093 Emit4a: 2711212019- CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERE9O hltp://regin.juceb.ba.gov.br/regirtba/telavalidadocs,aspx  
CONTROLE 63 358.585.020.20 CPF SOLICITANTE: 011.966.375-98 NIRE: 29202653093 Emitida: 27/12/2019 - CERTIDA0 SINIPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://reginjuceb.ba.gov.br/regin.battelavalidadocs.aspx  

露  
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S JUCEI 'UCH 
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARlA DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÕMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

informac6es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e s●o vigentes na data de sua expedi‘自o. inforrna 6es abaixo constam dos documentos ar uivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. 

EMPRESA 
Nome Empresarial 	M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Natureza Juridica: 	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202653093 

CNPJ 

06.096.502/0001-44 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
27/01/2004 

Inicio da atividade 

27/01/2004 

Endereco: 
TRAVESSA BAHIA, SN RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48031080 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO 

011.966.375-98 

712,500.00 SOCIO / ADMINISTRADOR XX/XX/XXXX 

HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 

024.149.695-04 

37,500.00 SOCIO XX/XX/XXXX 

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO SITUAÇÃO STATUS 

Sem Status 
Data 	 Número 
12/07/2018 	 97773578 ' 

REGISTRO ATIVO 

Ato: 	002- ALTERAÇÃO 

Evento 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

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

Endereço: 	XXXXXX 

Observa* 

r\ 

SALVADOR - BA. 27 de Dezembro de 2019 SALVADOR - BA, 27 de Dezembro de 2019 

、＝＝ーて二ニー  に→声  H 6 山  ‘エシコー，ー  

TIANA REGILA MG DE AR.AUJO TIANA REGILA M G DE ARAUJO 

冊棚棚棚棚I 111111111111111171 31i111 7111111011111 
可フ 

ぐ又 	 、  
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a:ç"oc,0 
s-, 二l一、、、「下 'C,' 

、．」，ー・  

et 
in" po.a0

0, 
Jew- 

嘱  
、\R 

CONTROLE 63358.585.020.20 CPF SOLICITANTE: 011.966.375-98 NIRE: 29202653093 Emitida: 27/12/2019 - CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERECO http://regin.juceb.ba.gov.brlregin.ba/telavalidadocsaspx  

CONTROLE 63 358.585.020.20 CPF SOLICITANTE: 011.966.375-98 NIRE: 29202653093 Emitida: 27/12/2019 - CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREQ0 http://reginjuceb.ba.gov.bdregin.banelavalidadocs.aspx  

レ  



山に日t鱒  
RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237ー  INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 
CNP.J: 06.096.50210001・44 EMPREENロ IMENTロ S 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE PO9OES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N.o 011/2020 

DECLARACAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITACAO 

A empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA, estabelecida na 
Travessa Bahia, S/N, (Rua Democrata), Lote 24 Quadra 41, Jardim Petrolar, 
Alagoinhas, BA - CEP: 48031-080, inscrita no CNPJ sob n。  06.096・ 502/0001-44, neste 
ato representada pelo seu s6cio administrador ALLISSON MATEUS SANTOS 
PINHEIRO, no uso de suas atribui6es legais, DECLARA, para os devidos tins de 
DarticiDac白o no processo licitat6rio em pauta (Preg貢o no 011/2020), do Municipio de 
PO9OES/BA, e sob as penas da Lei, que atende plenamente aos requisitos ae 
habilita9白o. 

Alagoinhas/BA, 27 de fevereiro de 2020 

ノ j‘ 」」一一  

M. PINHEI" v'flで  RU9OES E S RVI9OS LTDA 
C' J: 06.096.502/0001-44 

ALLISSIN MATEUS SANTOS PINHEIRO 
Si lO ADMINISTRADOR 

CPF:01 1.966.375-98 
RG: 972759999 ・一 SS P/BA 

ミタノ 
が
蝿綴

費  

乙ぺ  4 
\ ー0'' 

Endere'o: Travessa B ah! a 、 N. (Rua I)ciuocrila), I ole 24 Quadra 1! Jardim Petrular. Alagoinhas, BA 
([: P: 48UlI」IS(I i引 	7ji 3122-J 19 小川I. 'にI19 

e-nu川  c!uluu)、(:e!i・ !!1einpice!Idirllen(!sc(\n1 	 」  

S 



R メ卜 

Alagoinhas/BA, 27 de fevereiro de 2020 

M. PINHEIROC犠6盟篤姦繋IOS LTDA 

SOCI. ADMINISTRADOR 

、，一一  

麟勲  

山に刊 ZNHOROCRNDN RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUC6ES E SERVIOS LIDA 
INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 

CN PJ: 06.096.502/0001-44 EMP口EENロ IMENTロら  

AO 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE PO9OES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N.o 011/2020 

DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO COMO BENEFICIARIA DA LEI 
COMPLEMENTAR No 123, DE 2006. 

A empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA, inscrita no 
CNPJ n。  06.096502/0001-44, por interm白dio de seu representante legal, o(a) 
Sr.(a.) ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO, portador(a) da Carteira de 
Identidade no 972759999 e do CPF no 011.966.375-98 declara1 para fins do 
disposto no Edital, do Pregao Presencial' i。  011/2020, sob as san96es 
administrativas cabiveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente 
data.e beneficiria da Lei ComDlementar no 123. de 2006 

. 	L)tUUAtVA ainaa, que a empresa esta exciuiaa aas veaa9oes constantes ao 
pargrafo 4o do art. 3o da Lei Complementar supracitada 

Por ser verdade, assino a presente 

Eiidere'o: Travessa Bah" -" S.- N. (Rua Dmoca ・ I me コ4 Qtuidru羽  -I 山 a Petrotai・ A ago 十 ahas. BA 
(L ft 18IJ$l MさO. Fui.: 萎｝ 1-'aン2~1り  りり‘'7ミこ ~1り  

e-niail: 

ぬ  



0  OSIMNAC匹騒  FI,P.17.EAs, 
Simples Nacional ・  Consulta Optantes Simples Nacional - Consulta Optantes 

Data da consulta: 03/02/2020 

S Identifica9'o do Contribuinte ・  CNPJ Matriz 

CNPJ: 06.096.502/0001 ・44 
A oDcao velo Simples Nacional e/ou SIMEI abranqe todos os estabelecimentos da empresa 

Nome ぜmpresariaに  M.t'INHヒ11W じUI'Ib I KULUヒさヒさヒICyK.Ub I... I LIA 

Data da consulta: 03/02/2020 

• Identificaçâo do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 06.006.502/0001-44 
A opçâo pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da ennpresa 

Nome Empresarial : M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

!situ町a。讐I 
situa9ao no aimpies Nacional : uptante peio aimpies N acionai aesae uiiuiuui ii 

戸ー～ー  
Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/7___2017 

Situa頭d no SIMEI: NAO optante pelo SIMEI aSituação no SIMEI: WO optante pelo SIMEI 

S Periodos Anteriores • Periodos Anteriores 

ーーーー 
 

ヤ  

• .. 	... 

01 4 147-, u a por Comunioageo Obrigatória do Contd 
01/01/ 	110 31/05/2012 Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte 

Op96es pelo SIMEI em Periodos Anteriores: Nao Existem Opções pelo SIMEI em Periodos Anteriores: Não Existem • 

S Agendamentos (Simples Nacional) • Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: N'o Existem Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

S Eventos Futuros (Simples Nacional) 	ー  

ヒventos ruturos no り  impies Nacional: nao txistem 

• Eventos Futuros (Simples Nacional) 

• 
Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

S Situa9ao Atual • Situação Atual 

S Eventos Futuros (SIMEリ  • Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: N'o Existem Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 



縄  誘忍？ 

Iagoirmhas, BA - 

レ  

⑩［二R顛O PD(ILbCRNDN 
RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 
CNPJ: 06.096.502/0001-44 E MPR E E N ロ IMENT ロ S 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE PO9OES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N. 011/2020 

DECLARACAo 

Ae「1lpresa MPlNHERo coNsTRU9OEs E sERM9os LTDAl cNPJ N。  
0'.096,502/0001 144,sediada na Travessa Bahia,S/N,(Rua Democrata)I Lok 
24 Quadra 41,Ja川im Petrola「， A目9olnhas, BA~cEP】 48031 一080,por seu 
representante legal abaixo as引nado,em cumphmento ao so恥Itado no Edita~ 
de Pre9ao N。 01 lno20,DECレ、RA,sob as penas da 回， estar dente de quea 
apresenta9白o da pmposta imp恥a na plena aceita9ao das cond埠6es 
e:tabelecidas neste edital e seus ane×os,e,nop厄no reconhecimento de que 
fl 

segu工  
~nadimp博ncia com 旬mecmento de 仕ens 」unto ao Munにipb,nao 
confi9urando como tal as lk仕an把s que so阿ta ra Ill 句「malmente 
γo「「oga9ao de praZo e este何dev回amenk a9atado一  
Existencia de fato supenIen厄nte inlpeditivo d甘 habiIita9吾o,na brIl,ado 
Ad'32， §2。 ， da LeI 8,666/93 e altera96es postehores,salvo se 

三ー  decIarado, 

-(I1 11欝I - ("-]IlII欝―lIlI~ 
篇 lIlIIIIIIIIIIIIIIII- 
曹 I 

3.4

pr
st 

E

Ii

C).1 

＝ 』簿舞馴’~Ii！鋼，嚢簿群g 

---lIIIIlI DECLARAAO

mpresa M. PINHEIRO CONSTRU ES E SERVIOS LTDA, CNPJ N
)96 . 502/0001-44, sediada na Travessa Bahia, S/N, (Rua Democrata), Lote

Quadra 41, Jardim Petrolar, Ala
g
oinhas, BA - CEP: 48031-080

, p
or seu

esentante le
ga

l abaixo assinado , em cumprimento ao solicitado no Edital
2rego N 011/2020, DECLARA, sob as penas da lei, estar ciente de que a
senta o da proposta im

p
lica na plena aceita o das condi es

thelecidas neste edital e seus anexos, e, no pleno reconhecimento de que
se enquadra em nenhuma das situa es impeditivas de 

p
articipa o a

u 

ir: Inadimplncia com fornecimento de itens junto ao Municpio, n o
configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente

p
rorro

g
a o de prazo e este foi devidamente acatado;

Existncia de fato superveniente impeditivo de habilita o, na forma do
Art. 32 , 	 2 , da Lei 8.666/93 e altera es 

p
osteriores, salvo se

declarado,
Existncia em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18
(dezoito) anos, em trabalho noturno

, p
eri

g
oso ou insalubtee menores de

16 (dezesseis) anos, em qualtuer trabalho, salvo ria cortth*o de
aprendiz, a partir de 14 (

q
uatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do

art. 7 da Constitui o Federa l, inciso V, art. 27 da Lei n 8666/93; 
Exist6ncia em seu quadro de empregados, servidores poblicos 
exercendo fun96es de ger6ncia, admi' stra9ao ou tomada de decisao; 

Alagoinhas/BA, 27 de fevereiro de 2020 

三柔  Endcre早、 \Jracssa IL:hja. 8N. (Rua )ciuocrauj). 1..tc 24 （加adi a 4I - Jardimロ  Petrc'Iam 
CLI': 41i3l -l08(1 TJ （下〕 342シこ iIt. ')9973に！ I 9 
かmilai : : 、  tint誠C'rcaml" mien p丁C. ii加iに吐‘パじいrn 

II 
M. PiNHEIfI' l ONSIRUCOES E SERViCOS LIDA 

I' PJ: 06.096.502/0001-44 
ALLi" '. MATEUS SANTOS PINHEIRO 

s 'CIO ADMINISTRADOR 
CPF:01 1.966.375-96 

SO: 9727599991 SSP/BA 
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JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 
CNPJ. 08.551.890/0001-31, Rua Edivaldo Paraso, N。  184, Centro Maci Bahia e-mail; 

trans日raci90@hotmai1.com  も  

A 



23/02/2020 23/02/2020 

1111

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	
. 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ROMERO DE INSCRIÇÃO 
08.551.890/0001-31 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INsamlo E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
22/12/2006 

NOME EMPRESARIAL 
JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME OE FANTASIA) 
TRANSARACI COMERCIO E SERVICOS 

PORTE 
ME 

CONGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
01.61-0-09 -Atividades de apoio A agricultura não especificadas anteriomiente 

36.00-6-02 - Distribuição de Agua por caminhões 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

01 

 C60160 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.815549 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.19.3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 
49.24-8-00 - Transports escolar 	

\ 

. 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 

 

77.32-241 -Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais ii 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paIsagisticas 

I 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 

C6DIGCIEDESCRIÇÃO DA NATUREZA JURDICA 
230-5- Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

LOGRADOURO 
R EWALD() PARAISO 

ROMERO 
184 

COMPLEMENTO 
TERFtE0 

CEP 
48.760-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

MUNICÍPIO 
ARACI 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
josebonflm-b@hotmail.com 	. 

TELEFONE 	 I 
(75) 3266-1626 

• ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
*tin 

1111 SITUAÇÁOCADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
22/12/2006 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*moil it 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
want 

Aprovado pela Instru"o Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitidonodia 23/02/2020 a s 20:15:40 (data e hora de Brasilia). 

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

Emitido no dia 23/02/2020 as 20:15:40 (data e hora de Brasilia). P白gina: 1/1 Pagina: 1/1 

q 



ATO DE ALTERAcAO N。 1 DA JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 
EIRELI 

CNPJ n' 08.55i.8901000i-31 

JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
27102/1969, SOLTEIRO, EMPRESRIO, CPF no 471 .1392.935-20, CARTEIRA DE 
IDENTIDADE n4889437, 6 rgo expedidor. SSP - BA, residente e domidiliado(a) no(a) 
RUA EDIVALDO PARAISO, 184, CASA, CENTRO, ARACI, BA, CE? 48760000 
BRASル．  

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada de nome JOSE CARLOS 
NASCIMENTO DA SILVA ETRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado da 
Bahia, sob NIRE n。  29600348533, com sede R Edivaldo Paraiso, 184, Terreo, Centro 
Anti, BA, CE]' 48.760-000, devidamente iiscrta no Cadastro Nacional db Pessoa 
Jurdica/tvlF sob o'n 08.55J.890/0001-31, delibera e 可usta a presente altera 真o, no 
tennos da Lei no 10.406/ 2002, mediante as condi96es estabelecidas nas 9 l'usuias 
seguintes: 

, 

S OBJETO 

CIAUSLJLA PRIMEIRA. A empresa passa a ter o seguinte objeto: 
LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRTJCAO SEM 
OPERADOR, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE T.ERRAPLANAGEM, 
liMPEZAS DE RUAS, PRACAS, DISTRIBUICAO DE A GUA POR CAMINHAO 
PIPA, OBRAS DE URBANIZACAC CALCAMENTOS, MANUTENCAO, 
CONSERVACAO DE RUAS, PRACAS. CONSTRUCAO E REFORMA DE 
FRACAS, RECUPERACAO DE VIAS PUBLICA, ATIVIDADE DE APOIO A 
AGRICULTURA. SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO, COLETA DE 
RESiDUOS NAO P.ERIGOSOS, SERVI；】OS COMBINADOS PARA APOIO A 
EDIFlCIOS. EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS, SERVI 】OS COMBINADOS DE 
FcRrrうmo E APOIO ADMINISTRATIVO. ATIVIDADES PAISAGISTTCAS.. 

CNAE FISCAL 

一 	器書器器器認；諜器 agricultura n云o especmcadas anteriormenteas 
ー 	讐f型竺hauvinages de limpeza n'o especificadas anteriormente 

。“と"U',一 servi'os combinados para apoio a Silicios, exceto condomnios 
”でmais 

7732恕  -d aluguel de m'quinas e equipamentos para constru"o sem operador,exceto andaimes 
7711-0/00・  loca，言o de autom6veis sem condutor 
49248/00 - transporte escolar 

豊  
'uc霞B 

Pgina 1 

Certifico o Registro sob on 97826850 em 24101/2019
PrOtocolo 197436161 de 24/01/2019 
Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI NIRE 29600348533 
Este documento pode ser verificado em h廿p】IIregn 」ucebba gov brJA UTEN引cAcAoDocUMENTosIAUfEN旧cAcAoa耳以 

燕燕燕鰻Iご驚黒篇sinada em 24/01/2019 	 x 

、  

臨  

>1k 

 

Raq: 819000000$ssso べ

⑧、  



Rcq: 81900000088550 

ATO DE ALTERAcAO N。  I DA JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 
EIBELI 

CNPJ no08.551.890/0001-31 

4319-3/0(〕・ servios de preparaf員o do terreno n再o especificados anteriormente 
4313-4ノ馴〕一 obras de terraplenagem 
4299-5/99 - outras obras de engenharia civil n価o especificadas anteriormente 
磐13-8A買’ ー  obras de urbaniz叫亜o ・ ruで、 praas e cal9ad・・  
3811-4/00 - coleta de resduos n責o-perigosos 
3α×ト6旭2 ・ distribui"o de' gua por caminh6es 
8211-3/00 - servi,os combinados de escritrio e apoio administrativo 

DA RATIFtCACAO E FORO 

CLAUSULA SEGUNDA. O foro para o exerccio e o cumprimento' dos direitos 
obriga9るes resultantes do contrato social permanece ARACI-BA 

CL USULA TERCEIRA. As Cl'usulas e condi96es estabeJecidas em atos j' 
arquivados e que no foram expressamente modificadas por esta alteragao continuam 
em VIROL 

ARACI, 24 de janeiro dc 2019 

j ど‘一“z 
O CA-LOS NASCIMENTO DA SILVA 

CPF: 471.392.935-20 

胃 ン二TAStLIONA,.,. No,.s. POrrnros I! 75)flil.74n 

臓n.cvnnie por: AUtaltICCad, i(s) ermi(i) di:......... 

ぎE CARLOS NASCIMENTO SILVA 4.24 P.42 76.A8360 ，婆 wr tuSt.muntip di srdid.: Joyce Simantha 0* Ji 

彫liriveittemoLR$ 2.譜
flama
an:R溜nhi . 0* 24/1/2010.vsi 
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Certifico o Registro sob o n。 97826850 em 24/01/2019 
Protocolo 1 974361 61 de 24/01/2019 
Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI NIRE 29600348533 
Este documento pode ser verificado em httP://regirtjuceb.ba.9OV.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAo.aspx  
Chancela 144434957393510 
Esta cpia foi autenticada diロitalmente e assinada em 24/01/2019 	 I、、  
por H'lio Portela Ramos ・  Secret自rio Geral 	 ~- 臨  
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TERMO DE AUTEN11CA9AO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 

PROTOCOLO 197436161 -24/01/2019 
ATO 002 - ALTERAÇÃO 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ MAT3tIZ 

NIRF. 29600348533 
CNPJ 08.551.890/0001・31 
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/01/2019 

NIRF. 29600348533 
CNP1 08.551.890/0001-31 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 24/01/2019 

豊  

IUに冒B
teal 

JUCIEB 

HELlO PORTELA RAMOS 
Secret白rio Geral 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretario Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 24IOl/2019 
Certifico o Registro sob on' 97826850 em 24/01/2019 
Protocolo 197436161 de 24/01/2019 	 8 
Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI NIRE 29600348533 
ヒsre aocumento poae ser verificado em http://regin.juceb.bagovbr/AUTENTICACAODQCUMENTQS/AUTENTICACAOaWX  
Chan叫la 1 44434957393510 
Esta copia foi autenticada diaitalmente e assinada em 24/flh/7fllQ 	 ‘、  
por H eiio iorteia Famos - Secretario Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 97826850 em 24/01/2019 
Protocolo 197436161 de 24/01/2019 	 it‘ 
Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI NIRE 29600348533 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 144434957393510 
Esta cópia foi a utenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 
por Helio Portela Ramos - Secretario Geral 

24/01/2019 24/01/2019 
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ALTERA O CONTRATUAL N。  lo. 

Transfonnaao em Empresa Individual de Responsabilidade Umitada - EIREU 

Nome empresarial; JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 

JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, nacionalidade, brasileiro, naturalidade de ARACIー  
BA, estado civil solteiro, nascido em 27102/1969, EMPRESARIO, n' do CPF 471.392.935・20 
documento de identidade, if 4889437, SSP/BA, domicilio e resid'ricia Rua Edivaldo Paraiso 
184, casa, centro Municipio de ARACI ー  BA CEP 48760・000 

O nico scio da empresa TRANSARACI COMERCIO E SERVI9OS LTDA-, com sede.R 
Edivaldo Paraiso, 18-4 t白rreo centro ARACI - BA. CEP 48760-000, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Sahia sob o NIRE. 29203843911 e inscrita no tNPJ nos o n' 
08.551.$90/0001-31 resolve, na melhor forma de direito e consoante corno o artigo 1,033 e 
980-A da Loin0 10.406102, e em conformidade corn a Lei 12.441(2011, alterar e transformar o 
Contrato Social da empresa, conforme as clausulas seguintes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO TIPO JURIDICO 

- 	Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 
~ 	UMITAUA ・ヒIRtLI. Sob O nome empresarial; JUSヒじARW5 NRSCIMtNEりDR 51L.VA 

唇’R昇u,cam suD-rogaao ae maos os atreitos e omgaoes pertinentes・  

Cl.AUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social da empresa que era de R$400.000,00(OUATROCENTOS MIL REAIS), em 
razo de transforma9白o, passa a ser alteiado para o valor de R$500.000,0O(quinhentos mil 
reais), totalmente integralizsdos em moeda nacional, que passa a constituir o capital social da 
mpresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI・  

O ato constitutivo da transforma"o da EIREい， como teor a seguir: JOSE CARLOS 
NASCIMENTO DA SILVA, nacionalidade brasileiro, naturalidade de ARACI-BA estado civil 
witeiro, data de nascimento 27/02/1969, EMPRESARIO, ri0 do CPF 471.392.935-20 
documento de identidade. n. 4889437 SP/BA. domicilio a resid'ncia na Rua EDIVALDO 
PAHAISU 1U4, CASA, CENTRO, AKACI-UAUヒF4U!bO-UUU, constituia ヒIRELI, comosegue: 

ノ  

CL USULA PRIMEIRAー  DO TIPO JIJRIDICO E RAZAO SOCIAL 

豊8」u世加  da empresa EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA- 
NASCIMENTO DA SILVA EIRELI, com sede R 
ARACI - BA. CEP 48760-000, com inscri9昌o no 
qualquer tempo, a crit白rio de seu titulr, abrirou 

- 	jeaiar filares, em qoarguer parte do territOrio nacional 

誉讐鯉繁と四！99己9竺墜,ト9旦NSCIMENTO DA SILVA. d・clara que no partIcipa 
de nenhuma empresa dessa modalidade. 

cJAUSULA SEGUNDAー  DA RESPONSABILIDADE 

雪巴！!1讐目！!！案曳豊讐喚豊Iinuitad・ “capit・‘・。cl・I mnt・flrsii.iido in aq.a.-aa que 
豊土！翌豊巴！土！・gim・ jur'dico d・。Il・『”・ ”mit・d‘・‘品i茄こ品ienteiisla lei”篇 

豊  
ルC置B 

、  

4 
Certifico o Registro sebo no 29600348533 em 26/1212018 
Protocolo 187725837 de 18/12/2018 	 . 
Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI NIRE 29600348533 
Este documento pode ser verificado em hやガ「e9in」ucebba gov bIJAUTENTにAcAoDocUMENTos瓜UTENTlcAcAoasp× 
Chancela 140459162789084 
Esta c6pia foi autenticada diQitalmente e assinada em 26/1 212018 
por neuio roneia Ramos- Secretario Geral " 
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ARACI-BA, lo de OUTUBRO de 2018. 

SE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 

CPF: 471.392.935-20 

、いじい  
c面 
鳶慧 

h三COt,nfl-il Mt NJ,C) I) し  ilIml コ  

i騰ミ鷲‘019 

CL USULA NONA - DAO FORO 

Fica eleito o foro da cidade ARACI-BA,, para resolver quaisquer litgios oriundos do presentea'- 
~U 

f 

し  

申  

春  

 

、  認器器麗＃器
29600348533 em 26/12/201312/2018 	 曳  

Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI NIRE 29600348533 

昌 Este documento pode ser veri百cado emChancela 140459162789064 

器認盟』uteaR器禦盟器覧ごinada em 26/12/2018 	 曳 郎  
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Transやlna 
ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo 

" o em Empresa Individual de ResponsabilIdade Limitada ー  EIRELI 
nome empresanal: JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELL 

CL USULA TERCEIRA - DO CAPITAL SOCIAL 

O capital social e dβ R$5o0.000,Oo(Qulnhentos mil reais), o qual est白  totaimehte integralizad 
am moeaa corrente naaonai do Pais. 

CLAUSULA QUARTA - DO OBJETO SOCIAL 

Atividades de apoio 白  agiicultura (CNAE 0161・0/99), loca"o de m'o de obra tempor'ria 
(CNAE 7820-5/00), aluguel de maquinas e equipamentos para constru"o sem operado 
exceto andaimes (CNAE 7732-2101), loca9白o de autom6veis sem condutor (CNAE 7711-0/00). 
‘一nsporte escolar (CNAE 4924-8/00), servios de prepara"o de terreno (CNAE 431 9-Y00), 

ras de terraplenagem (CNAE4S1 3-4/00), obras de engenharia civil (CNAE 4299-5/99), obras 
urbaniza9●o-ruas praas e caladas (CNAE 4213-8100), coleta de residuos n'o perigosos 

NAE 3811・4/00), distribui"o de agua por caminh6es (CNAE 3600・6102). atividade de 
a (CNAE 8129-0/00) 

dades de apoio 白  agricultura, loca9o de m'o de obra temporria, aluguel de maquinas e 
uipamentos para constru o sem operador, exceto andaimes, loca'o de automveis sem 

,transporte esco1ar servios de prepara"o de terreno, obras de terraplenagem, obras 
enge吋'I町柵 civil 《ルras de urbaniza"o-ruas pra9as e caladas, coleta de res1duos n加  
qつ”‘l dstribui9白o d・ agu日 por caminh6es,日tividade de limpeza・  

USU&.A QUINYA - DA DURAcAO 

トprazo de dura"o e por tempo indeterminado. E garantida a c6ntinuidade da pessoa juridica 
lente da Impedimento por forca maior ou. impedimento temporrio ou permanente do titular, 
dendo a empresa ser alterado para atender uma nova situa9白o. 

L US1JLA SEXTA - DA ADMINISTRACAO 

A.administra ●o da empresa ser exercida por JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, a 
4」倒・lC司,・伯 dentm outras ・tribui96es 日  represent・9●o ativa e pa・・iv・， judicial e ・×trajud心訓  
ds EIREU. A responsabilidade do titular e limitada ao capital integralizado e 'a empresa ser 
恒dda plo regime juridico da empresa limitada e supletivamente pelas leis das sociedades 
"A""”一．  

麟鰍
l.A SE1IMde cada観思護盟嬰認響品。 em 31 de dezembro do ano civil, com a 

習resenta9ao do balan9o patrimonial e resultado econ6mico de ano fiscal. 

CLAUSULA OITAVA - DA DECLARACAO DE DESEMPEDIMENTO 
'm’』“ declara sob.as penas da lei

, que n白o est百  impedido
, por lei especial, . nem condenado 

芦e se enccMa EPRELI, b'器器嵩Leitosesta i器ndenado, ou窓 que ovirtude留Iba de exercer a admjniscondena o criminal, 'ou欝 ose 
望 If llrar 50005 GT讐05 Gela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a csQos 
9u011CO3 ou crime talimentar, de prevarica"

o, peita ou suborno, concuss白o
, peoilatd，  ー  ou 

' nwa e economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de (2 

,ncor野a, conira as rela9。es da consumo, f publica ou a propriedade. (Art 1.011, § 10C/2002). 

w 

乙ニぺ  
Certifico o Registro sob o n。 29600348533 em 26/12/2018 
Protocolo 187725837 de 18112/2018 
Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA FIRF1 I NIPF つ  QWIfl1ARc'fl 
Este documento pode ser verificado em h廿FI/Iegin iuceb ba govb「ノAUTENTにAcAoDocUMENTos瓜UTEN"cAcAo』so 
Chancela 1404591 62789084 
Esta cpia foLautenticada digitalmente e assinada em 26112/2018 
por Hlio Portela Ramos ・  Secretario Geral ル  
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TERMO DE AUTEN11CA9AO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME D. EMPRESA JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 
PROTOCOLO 187725837 - 18/12/2018 
ATO 002 - ALTERAÇÃO • 
EVENTO 046 - TRANSFORMACAO 
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HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretario Geral 
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1 1 
Junta Comercial cio Fctadn rIa P21112 

. 
Certifico o Registro sob o n・ 296003485331em フA11つ/7nlR 
Protocolo 187725837 de 16/12/2018 
Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA FIRELI NIRE 29600348533 
Este documento pode ser verificado em h比pカ「eginjuceb ba govb「ノAUTENT心AcAoD叱UMENTos/AUTENTlcAcAoas叫  
Chan叫Ia 140459162789084 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2018 
por Hlio Portela Ramos - Secret'rio Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 26/12/2018 
Certifico o Registro sob o n°29600348533 em 26/12/2018 
Protocolo 187725837 de 18/12/2018 
Nome da empresa JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI NIRE 29600348533 
Ste documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/A  UTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 
Chancela 144)459162789084 
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/12/2018 
por Hello Portela Ramos - Secretario Geral 
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回trna raciCom rcio e rvuos 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAぐAO DE AMPLOS PODERES 

o S~JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA (PF n'I471392.935-20, brasileiro, 
soltem ・， empresrio, rnldente a Rua Edis'・ido Pa『・iso.N184. 1' Andar. Centro Aj-aci- 
Ba vem atrave' do presente instrumento particular dc mandato, nomear e constituir como seu 
procurador o Sr. TIAGO WESLEI MEIS DA SILVA, administrador desta empresa 
brasileiro. casad。・ Cdula de Identidade o. ロ627857-IS e ('FE n霧  4175額1544s,a query 
confere amplos. ierais e ilimitados poderes para tratar inclusive deas亀恥爾論誌議遍
ひmAIS NASCIMENTO m SILVA FIRVII. rNPJ O2*4ltUO/SWSt_l1 OTIS 

a 

	

	 EDIVALLX) PARAISO. N 154. CFNTRO ARACI RAPTA ,..；。a, enn,nr.%n,;.n. - 

(mng岬)CS collie conhratos eいris いかxler pUNm】 ou pris ado ,ajustar ‘軸usulas,. con山9Oct 
preos, dar e receber quaisquer earanhias: fajer contratos de Ioca'Ao, de mtuo: reprcsentiz 

perante reparIsySes publicas tkderass. estad1iais e municipais. autarquias, socieda加嚇  
economia mista e Cartorio de Notas, ofertar lances cm licitaaes e lidar com todos os atos" 
processo licIiatorio 

Iodos os dados desta procuraaoI oram tk'mecidos e eonkrido 

se responsabiliza nos termos da kl,hem como por qualquer 

destes serem exigidas peloso rgflos e pessoas a quem este interessar. 罵 

JOSE CARLOS NASCIMEN'IO DA SILVA EIRELI 
CNPJ.0 K.551.890/000I-31. Rua Edivaldo Paraiso, No 184, lenirt' Amei Bahia e-mail 

trans&aci90@htmail.Coln 

臨  
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DAUT1N Blodthan Doajmentos Dり tais e Semゆs LIda EPP codifica em 2印2/2020 qu・ロ documento d・ “ah (5HA256) 

1 na山巧1e1 l7"9"6bl5a22dS5?B8774b43mco旧t7c70aa9e77947b7e3b2 回  validado em 26)02/2020 1035 09町av's da transa9●o blockc面rI 

0x95580b3704d9b05136b.522b944a6612499t22680be1669fe6ee059b923f1a39 e pode ser voe/ficado em https./Ivmw.doutln.com/Flechock  (Nbロ:ロ  3929( 
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DAUI1N Blodthaln DocuniemS Digita ョ・ Seryゆa Uda EF'P certfc且・m2αコ212020 qu・。“山monto de hash (SNA256) 
177肋bc5 l m 7"954 6b l 5a22d 55 788774"3")co忙相7c7oaa9e7794'b7・3b2Foi validado em 26102/202010-3509 atravs da transa'o blockchain 
0x95680b37o4d9b05136bo522b944a667249eロ26s(加・166馴“。・059b923f 1 日39 日“司・ s・”“折eado em hops /tww・dautiRm而FIeCh.i州心 3929) 



CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRONIC 

Rua XV de Novembro, 64 ・  Sala 20 
Ed加cio Pedro Francisco 匠I智（IS 
Centro, Itajal 一 Santa Catarina 

(47) 3248-5075 I (47) 3346-7475 
www.dautin.com  l dautin@dautin.com  

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVICOS LTDA. esDecificada neste ato apenas 
como uautin Wockcflaln Uo. UbKI Ii-IUA para os aevicos tins ae direito que, o arquivo aigitar represeniaao 
pela 	fun●o 	hash 	criptogr白fica, 	conhecida 	como 	SHA-256, 	de 	n自mero 
llT3abcSlelllad9S46bl 5a22d55788714b43f0c01c1d7c70aa9e77947b7e3b2 foi autenticado de acordo 
com as Legisla加es e normas vigentes1 atravs da rede blockchain Ethereum. 

A autentica"o eletrnica do documento faz prova de que em 26/0212020 10:35:09, TransaracI Com'rcio e 
Servi9os (08.551.890/0001.31) tinha posse do arquivo com as mesmas caracter「sticas que foram 
reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Transaraci Comrcio e Servi9os a responsabilidade, 
"nica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 26/02/2020 11:00:03 atrav白s do sistema de autentica"o eletrnica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10,§ 2。  da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Cddigo 
Clvii e Art. 411, em seus§§ 2。  e 3。  do C6digo de Processo Civil 

Para informa加es mais detalhadas deste certificado, acesse o site https:i/www.dautin.com  e informe o 
c6diqo do Regi . Blockchain descrito abaixo.' Tamb白m e possivel acessar a consulta atrav白s da rede 
Dlocxcnain tine ー '!hj em nttps:Iletnerscan.ioI 

1Legisla"o Vigente皿.ida Provis6ria n。 2200-2/2001, C6digo Civil e C6digo de Processo Civil 

Registro Blockchain 

0x95580b' - ・・  b051 36be522b944a667249ef22680be1 669fe6ee059b923fla39 
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鯵  DAIJT1N Biadithain Documentos Dig/ta's e Servios Uda EPP certifica em 26102/2020 que o documento de hash (ShIA-250) 

t049c3ae44d9ca32d3403700508845b22 I 円b1298b8d154?530cb23f5d95392 foi vahdado oni 26/OZ/2020 1032:38 atrav's da transa9』o blockchaij, 
0xc92ロ伽S4ab・7d7b29f93bd949?f2b591259耐‘叫  S9fat2e8c9oc2evlbsellfd・四柵加「 cor帆田d。・m htIpsJ/wwdautirtthnVFIoCK誠  (P/ID 3926) 



Pts 〔博ncia da Rep'blica Casa CriJ 
Su叱hefla para Assu面sJ面血lis 
MED CA PROV山1tA 22111-2 
DE 24 DE A×E1O DE 21111 - 

Rua XV de Novembro, 64 ・  Sala 20 
Edificlo Pedro Francisco Va雪as 
Centro, Itajof 一 Santa Catarina 

(47) 3248・5075 I (47) 3346-7475 
www.dautin.com  l‘加utin@dautin.com  

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRONICA 

  

     

     

A DAUTIN BLOCKCHAIN DOCUMENTOS DIGITAIS E SERVIOS LTDA, especificada neste ato apenas 
como Dautin Blockchain Co. CERTIFICA para os devidos fins de direito aue. o arouivo diciital reDresentado 
peta 	tun9ao 	nasri 	criptogralica, 	conriecida 	como 	SHA-256, 	de 	n"mero 
dbc49c3ae44d9ce32d34037cc5c8845b22194b1298b8d1647530cb23f5a95392 foi autenticado de acordo 
com as Legisla96es e normas vigentes1 atravs da rede blockchain Ethereum. 

A autentica"o eletrnica do documento faz prova de que em 26/02/2020 10:32:38, Transaracl Com'rcio e 
ServI9os (08.551・89010001・31) tinha posse do arquivo com as mesmas caractersticas que foram 
reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Transaraci Com'rcio e Servi9os a responsabilidade, 
自nica e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a DAUTIN Blockchain Co.. 

Este CERTIFICADO foi emitido em 26/02/2020 10:56:17 atravs do sistema de autentica●o eletrnica da 
empresa DAUTIN Blockchain Co. de acordo com o Art. 10,§ 2。  da MP 2200-2/2001, Art. 107 do C6digo 
Civil e Art. 411, em seus§§ 2。  e 3。LJo C6digo de Processo Civil 

Para informa加es mais detalhadas deste certificado, acesse o site https:/Iwww.dautin.com  e informe o 
c6digo do Registro Blockchain descrito abaixo. Tamb'm 白  possivel acessar a consulta atrav's da rede 
blockchain Ethereum em https:Iletherscan.io/ 

'Legisla"o Vigente: Medida Provis6ria n。  2200-2/2001, Cddigo Civil e C6digo de Processo Civil 

Registro Blockchain 

Oxc9200baS4abe7d7b2gfg3bd949af2bsgl2agef44es9faf2cacgoc2ee7bee7lfd 
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回transComercio, e Se鮎aci 
PREGAO PRESENCIAL 011/2020 

DECLARA AO ATENDIMENT O AOS賎  QUISITOS DE HABILITACAO 

● A empresa: JOSE CARLOS NASCIMENTO 1*. SA'A EIRELL 二 CI 
08.551.890/0001-31, estabelecida ..Rua Edivaldo Paraiso:N 184, Centr Araci; 

● 

legal S~ JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA brasileiro, soltlr 

comerciante, CPF n。 471.392.935-20 e ROn。  4889437 SSPIBA, DECLARA, sob 

penas da lei, que atende plenamente a todos os requisitos a. :''bilit日tao exigidos 

participar da licita9ao PREGAO PRESENCIAL 01 1/2(O 

Araci, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

JOSE CARL S-1<XSCHvIENTO DA SILVA 

CPF no471.392.935-20 

● 
● 

JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 
CNPJ. 08.55t.890/0001-31, Rua Edivaldo Paraiso, N 184, Centm Araci Bahia e-mail 

tmnsaraci90@hotmail,com 

酪  



回transComercio e Se鮎adi 

● 

PREGAO PRESENCIAL 011/2020 

DECLARAぐAO DE k QUADRAMENTO 

A emoresa: JOSE ・  CARLOS NASCIMENTt ・  DA SILVA EW ョt1ZtSEi 
u5.D)I.590/t)uIj I-al, estaDelecioa a Kua Loivaiclo rarais&雄  IV 154. uenxro AtMI 
inscnta no LINI'J SOD OW U5.)つ1 ・ S9U/UUU1-iI ,por inteflneilio ce seu representante 
legal Sr JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, soltei 
comerciante, CPF if 471.392.935-20 eRG n。 4889437 SSP/BA , DECLARA sdb 

penas da_lei que esta empresa e enquadrada como MicroenPresa ou Empresa鳶  
Pequeno Porte, nos termos da legisla9o vigente, e que n電 ,',nenhum impedimCiT 

previsto nos incisos§ 4。  do artigo 3。  da Lei Cornplemefl鱗鷲  123/1276 
小era96es vigentes 	 驚麟γ 、」勲麟繋鷲い繊薫  

Por ser expressao da verdade. t'irmambs o presente 

Araci, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

JOSE C扉轟NTOD嘉ILVA 
CPF no471.392.935-20 

JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRLl 
CNN. 08.551,890/0001-31. Rua Edivaldo Paraiso, N'' 184, Centro Azaci Bahia e-mail 

transaraci9O@hotmajI,corn 

陶  

、  

Aシ  



205023568 205023568 

CO紫器lOAD4849誤ESS087器OCUCPF獄TO PCITA篇：ER VERIFICADA EM http://rogin.juceb.ba35.561.545-26  NI E: 29600348533 EMIT議rautentica 需Wautenffao PX301/202D PROTOCOLO: 205023568 

4 A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.bdautenticacaod  men s/autenticacao px 
CONTROLE: 4849022087803 CPF SOLICITANTE: 035.561.545-28 NIRE: 29600348533 EMITIDA: 03/01/2020 PROTOCOLO: 205023568 

、  
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li此留  RICER 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC() 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL cERTiDA0 SIMPLIFICADA DIGITAL • 

, 

, 
Codificamos que as informa6es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e so vIgentes na data de sua expedi"o. Certificamos que as informaytiss abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial 	vigentes na data de sua expediglo. 

Nome Empresarial 	JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600348533 

CNPJ 

08.551.890/0001-31 

Arouivamento d. ato 
Constituitivo 
22/12/2006 

Inicio da atividade 

22/12/2006 

Endereco: 
R EDIVALDO PARAISO, 184 TERREO, CENTRO, AFtACI, BA - CEP: 48760000 

4. 	
antra& 

LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM MOTORISTA, TRANSPORTE ESCOLAR, ALUGUEL DE MAQUINAS a EQUIPAMENTOS PARA 
CONSTRUCAO SEM OPERADOR, OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, LI -EZAS DE RUAS, PRACAS, 
DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHAO PIPA, OBRAS DE URBANIZACAO CALCAMENTOS, MANUTE CAO, CONSERVACAO DE 
RUAS, pRACAS, CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS, RECUPEFtACAO DE VIAS PUBLICA, ATIVIDADE DE APOIO A 
AGRICULTURA, SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO,COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS,SERVIÇOS COMBINADOS 

AP010 A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS,SERVIGOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO 
AAINISTRATIVOATIVIDADES PAISAGIST1CAS. 	 • 

it. * 
R$ 500,000.00 
QUINHENTOS MIL REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 500,000.00 

QUINHENTOS MIL REAIS 

Microempresa 

6--/ C 

)(XXXXX 

1 	i \ 
.Nome/CPF Cond./Administrador Inicio de mandato Termino do mandato 

JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 
471.392.935-20 

SÓCIO / ADMINISTRADOR X/0000( XX/XX/XXXX 

. struAchoce 
Data 	 Número 
24/01/2019 	 97826850 

REGISTRO ATIVO , Sem Status 

Ato: 	002- ALTERAÇA0 
Evento 	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

. 

E: 	)000CXX 	 CNPJ: 	XXXXXX r 
Endereço: 	XXXXXX 

呼  

、、  

鮎  A4, 
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I叱昭  JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

Certificamos que as Informa es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerclal o s'o viaentss na dita de sua exoedlc昌n. Certificamos que as IrrformaySes abaixo constam dos documentos ulvados nesta Junta Comercial e silo vi ntes na chila de sua 	. 

Nome Empresarial 	JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 

Natureza Jurídica: 	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA 

NIRE(sede) 

29600348533 

CNPJ 	v 

08.551.890/0001-31 

Arouivamento do ato 
Constituitivo 
22/12/2006 

Mick) da atividade 

22/12/2006 

Endereco: 
R EDIVALDO PARAISO, 184 TERREO, CENTRO, ARACI, BA - CEP: 48760000 

SALVADOR - BA, 3 de Janeiro de 2020 SALVADOR - BA, 3 de Janeiro de 2020 

一べ二二二 q,。Q~H‘」血。2一』,，ー  •2.ter0-- H S. At Cia,s...eas- 

● • TIANA REGILA M C DE ARA JO TIARA REGILA M G DE ARAUJO 

, 

, 

205023568 205023568 

諜器器IDA484器ESSE DOCUMENTO PODE087803 CPF SOLICITANTE:驚VE561霊ADA EM http;//regin.jucebbagovb/autefltjcacodocま露tont.28 NIRE: 29600348533 EMITiDA: 030t'202D PROTOCctO: 205023568 。・aspx 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.Ba.gOv.br/autenticacacidocum 
 ntos/autenticacao.aspx 

CONTROLE: 4849022087803 CPF SOLICITANTE: 035.561.545-28 NIRE: 29600348533 EMM DA: 03/01/2020 PROTOC 0: 205023568 

、  
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURACAO 
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A COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIAliZADA EM SERVI'O - CTES. cadastrada no CNPJ sob o 

n2 23.641.5l0f0001-43, no NIRE sob o 112 29400041639, com sede administrativa na cidade de 

Vit6ria da Conquista-Ba.,a Avenida Braulino Santos, n9 67?, Bairro: Candeias, CEP - 45'028-170, 

neste ato representada legalmente pela Srt旦  ELICARLA SILVA DE QUEIROZ, brasileira, maior, 

Presidente Administrativa, portadora do RG sob o n9 14.166.128-31 SSP/BA e CPF sob o n9 

049.037.545-61, residente e domiciliada na cidade de Vit0ria da Conquista-Ba., Conforme Art 

50, letra c) do Estatuto Social em vigor e pela Srt旦  GABRIELLY CAJAfBA DE SOUZA, brasileira, 

maior, Diretora Superintendente Administrativa, portadora do HG sob o n9 14.607.576-53 

SSP/BA e CPF sob on9 066.255.835-96, residente e domiciliada na cidade de Vit6ria da Conquista 

Ba., conforme Art. 52, letra c) do Estatuto Social em vigor. Pelo presente instrumento de 

mandato, nomeiam e constituem, sua Procuradora, a Srt# J'ssica Falco Chaves, brasileiro, 

mロjolシ Advogadロ, portadora do RG sob o nP 1349312975 SSPノBA eCPF sob on2 054.839.975-

I4 com registm na QAβノBA sob o n9 45.963, residente e domidiliada nロ Avenida Franklin 

Fermi, ,2 1405, Res. 切fla Bella, Apt2 201, Bairro: Candeias. CEP 1 45.028-706. na cidade de 

vitoria aa Lonqussra-ua・ , como nossa manoataria, a quem contiamos amplos poderes para ー  p.; 

pr白tica de Licita‘きo as Prefeituras Municipais, Camaras e qualquer6 rg言o Publico ou Privadc 

Praticar todos os atos necess白rios, relativo ao processo licitatorio: Comprar e retirar editais; Fazer 

vistorias e visitas t'cnicas; Apresentar propostas de pre9os; Formular ofertas e lances; Interpor 

recursos e desistir deles; Negociar pre'os e demais condi96es; Confessar; Firmar compromissos 

ou acordos; Assinar contratos; Receber e dar quita戸o e Praticar todos e demais atos pertinentes 

ao certame, em nome do proponente, dando tudo como bom, firme e valioso 

S 

、  Vit6ria da Conquista-Ba., 09 de Abril de 2018 

m 3028-2015 

、、 	I鵬・し加1・  
、  

虜  

ずiC 

離無燕
- t.A.LLYCAJABADt SOUZA. 4.607.576-53 SSP/BA 

C13V'NQ 066. 255.835

-t

96

4etora Superintendente Administrativa 

ご ,、媛，、れ  もし‘ ぐも  
ELICARLA SILVA DE QUEIROZ 

遣／ 

RG N9 14.166.128-31 SSP/BA 

CPF N9 049.037.545-61 

Presidente Adm加ktrotんり 

三煮讐ら四、え湾設I、sP、ES露  

maLL'Qo sa難葡ー  

、 	126ユ  
~．~ 

③ ii Rrauno Santos,67 :aりdeIz,s 
m vtUrf O血（ロnqu;sta-即葺P: 45025・ 170 
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0日/0412019 	 https:1/autdigital.azevedobastos.notbrlhonielcomprovante/67131 304181031480048 

REPoBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZEVEDO BASTOS 

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIc6ES E TUTELAS DA COMARCA DE
oAo PESSOA 

Av. Epitcio Pessoa! 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo白o Pessoa PB 
Tel (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:/Iwww,azevedobastos.noibr 
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr  

DECLARAいO DE SERVICO DE AUTENTICAいO DIGITAL 

乳認思器認妾霊ご器昌留器農鰍器農認讐轟郡黒蕊；冨農 bitos estado da際驚鷲認農留nterdibes oetc.. 

蕊LARA paraida sequnci濡1語悪轟留二器器緩器器農認農：識謂 ividualniente em cada Cod/go de Autentica戸o Digital' ou ta 

a DECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguran'a jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Reqistros do 
~Estado da Paraba, a Corregedoria Geral de Justi'a editou o Provimento CGJPB No00312014, determinando a inser 豆o de um c6digo em todos os 
'atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizaoo Extrajudicial cont'm um c6digo" nico (por exemplo: Selo Diu/tal: ABC12345r 

atravs do site do Tribunal de Justi'a do Estado da Paraiba, endere'o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall  

A autentica'o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALM 〕  
ESPECIALIZADA EM SERVICO ・  CTES tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas oue foram renrndii,'ida n月 rhkる．~ 
autenticada, sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES a resoonsabilidade. 'j nirtq p prrtiiRi,a Cノ  

Esta DECLARAいO foi emitida em 08/04/2019 16:48:1? (hora local) atrav's do sistema de autenticaco dinital do Cartorio Azev白do Sastris ii 
acordo como Art. 1, 10 e seus§§ 1。  e 2。  daMP 2200/2001, como tamb'm, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado D:oit;l 
titular do Cartno Azev巨do Bastos, poder Ser solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EMSthVIcO 
- CTES ou ao Cartrio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos一not.br  

Para
ョ 

 informa9。es mais detalhadas deste ato, acesse
Declara o. 
	 o site fl ps;//autdigital.azevedobastos, not, br e informe o C6digo de Consulta des,a 

Codigo de Consulta desta Declara''o: 959203 

A consulta desta Declara9白o estar dispcqiivel em nosso site at白  08/04/2020 14・ 56:18 (hora local) 

1Cdigo de Autentica"o Digital: 67131a04181031480048-1 

認驚繁撫器皆畜翫謂島程為麗器器器器 2, Medida Provisoria n。 220012001. Lei Federal ri0 13.10512015 L3/2014. 

一一  O referido' verdade, dou伯  

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b952e4b21 7b4c485875f5d45998b646142ee7c e915a1a1ec1287se5a43c21 Beol b90614883e606d5521b45c14
f4f29638f4ae357f291 2e1 86bdc0de47d3359c1J 

a 

、  

線  げ  mps"autd@ta巨Zevedobastos』。m熱e‘姉rwan伯I6 7 1 3 1 304 1 8 1 03 1 480048 



' 
'F , 

O 

$ 

、  

   

~1町1 
!'鷲 itOamuo. ，レ,”か吐ぬI鷲9黒ofll 
Pv'L&OtI p'' 	 aSS'''"l'"'' 

l""'I'' 	 y十，m'm 
33H$43 On'y」和り的叩朋 'V知謝11300YT 

’弘’甘つ gョl,04"0引にョ  

S3AVHO叫’WIV3ISS3r 
ata. 

O'Y'0&0Y 303 CVQIS*3O 
""yolY●Omョ● mョ昨0コ  

flSflU 09“．りOAV 500 wao暑o 

◆ 

曹 ~ 

ツ  C, 



Icp 
p●~●＝"R●,心ロ  

（~O" 
●~．P’叫~‘'2~2 

at 24“ 事一町1 ニ＝= 

I 

' 

、  hnps:.Uautdigital.azevedobastcs.not.brmorne/cornp'ovante/671 30305161143400124 

Hー～  

' 
p M 

08!0412019 
	

https ノ/autd馴tal ョ2evedobastロS notbrThomp/comijrovanle'67130305131 1.'3400124 

REPじBLICA FEDERATIVA DC) BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZE VEDO BASICS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI9oES E TUTELAS DA COMARCA DE - 一  
JOAO PESSOA 

Av. Epit白cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jロd0 Pessoa PB 
Tel (83) 3244-5404! Fax (83) 3244-5484 

mp:/MnM.azevedobastos.not.br  
Bmail. cartorio@azevedobastos.not.br  eシ  

  

DECLARA9AO DE SERVICO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

 

   

O Bel. Vlber Aze'Tutelas com atribu畿de Miranda Cavalcanti, Oficial dc Primeiro Registro Civil de Nascimentosl titos e Fride autenticar e reccihecer firmas da Comarca de Joo Pessoa Cacital do Estado da Pa需de Casamentos, lnterdices e
em virtude de Lei etc. 

一 DECLARO ainda que, para garantir transpar'ncia e seguranca jurdica de lodosos atos criundos das respectivos serviFos de Notas e Registros dc 

atrav's do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria  tjpb.jus br'selo-digital/ 

A auienticaoESPECIALIZAI脅tat do dooEM SERVi芦nto faz prova de que, na dat- CTES tinha posse de um紫chora emcumento器e elai as器alizada. a。  empresaas caractersticas q躍緊ATIVAreprod盟T R恕 	，  
autenticada: sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES a responsabilidade, i nica e exclusiva 

Esta DECLARAいO foi emitida em 08104/2019 16:50:4S (hora local) atrav白s do sistema de autentica;ao digltai do Canono Azevedコ  Eastos, de 
acordo com o Art, 1。,。  10。  e seus§§ 1。  e 2。  daMP 2200/2001. como tambem, o documento eletrnico autenticado contendo o Certiflcadc Dgitai do 
titular do Carl6no Azevedc Bastos, poder' er solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO 
CTES ou ao Cartrio pelo endereo de e-mail autent5ca@azevedobastos.not.br  

Para informa"es mais detalhadas deste aio. acesse o site https;llautdigital.azeveoobastos.nct.br  e informe o COd, go de Consulta desta 

C《’digo de Consulta desta Declara9自o: 974451 

A consulta desta Declara"o estar disponivel em nosso site ate 08/04/2020 14:56:18 (hora local) 

'C6digo de Autentica"o Digital: 67130305181143400124-1 
'Legislag6es Vigentes: Lei Federal n。  8.935/94. Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provisoria o' 2200/2001. Lei Federal n。  13.105/2015. LeI 
Estadual n.8.721/2008, Lei Estadual no10.13212013 e Provimento CGJ N' 003/2014 

つーeterido e verdade, dou毎  

4 CHAVE DIGITAL 

  

000 0 5b l d734加94柏5 7f2d6 9fe6bco5 b 95 2 e4 b2 1 7 b4 c485 8 7新5d4599Bb6461421 7r89f3625か356449oda2 1 8282e6「l D9O6 1 4B83e606d562' b」5cl叱  
f296394080c70aa80435ea9d1 9ea2d5e4ecbf 



会  S 
Juc田
taff 

JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETAR(A DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC° 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL 

pgina’ノ2 Owns: 1/2 
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204711070 204711070 

、  
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM httpJi? in.juoeb,ba ,gov.brJautenhicacaodocumentos1autenlicacao.aspx 

CONTROLE: 15640712048092 CPF SOLICITANTE: 967.351.805-00 NIRE: 29400041839 EMITIDA: 13/02/2020 PROTOCOLO: 204711070 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO 
PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.bagov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx 

 CONTROLE: 15640712048092 CPF SOLICITANTE: 
967.351.805-00 NIRE: 29400041639 EMITIDA: 13/02/2020 PROTOCOLO: 204711070 

Certificamos que as Informacoes abaix Certificamos que as Intorma óes abaft( _ _ _ _ ___ - 	, 	 wag.. wunto WIIMUlt21 0 5110 virtues na data de sua expedição. 
EMPRESA  

Nome Empresarial 	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 
Natureza Jurídica 	COOPERATIVA  

NIRE(sede) 

29400041639 

CNPJ 

23.641.510/0001-43 

Arouivamento do ato 
Con stituitivo 
10/1112015 

Inicio da atividade 

10/11/2015 
Endereço: 
AV BRAULINO SANTOS, 677, CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA, BA CEP: 45028170 

OBJETO SOCIAL  
FORNECIMENTO DE SERVICOS COMBINADOS DE APOIO E CONSERVACAO DE PREDIOS FORNECIMENTO E GESTAO DE 

i

ECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENOS CANTINAS - SERVICO DE 

tENTACAO PRIVATIVOS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS INSTALACAO E 
UTENCAO ELETRICA, ATIVIDADES PAISAGISTICAS, SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 

ATIVIDADES DE LIMPEZA.  

CAPITAL SOCIAL  PORTE PRAZO DE ouRAND k R$ 1,000,000.00 

UM MILHÃO DE REAIS 

Capital integralizado: 
R$ 1,000,000.00 

UM MILHÃO DE REAIS 

Não XXXXXX 

DIRETORIA / TeRMINO DO MANDATO/ 
Nome/CPF 

MAIANE 
Termino do mandato Cond./Administrador MOREIRA CARDOSO PORTELA 

041,405,185-88 

ELICARLA 

XX/XX/XXXX DIRETOR 

SILVA DE QUEIROZ 

049.037.545-61 
XX/XX/XXXX DIRETOR 

GABRIEL)/ CAJAIBA DE SOUZA 
066.255.835-96 

XX/XX/XXXX DIRETOR 

ID 	ULTIMO ARQUIVAMENTO  SITUAÇÃO STATUS 
Número 

19/09/2019 	 29901324587 
1 	

REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	007- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINAR IA 
Evento 	023 - ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE 

FILIAVAIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO ou FORA DELA  NIRE: 	29901324587 	 CNPJ: 	23.641.510/0002-24 
Endereço: 	RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 870 EDIF CENTER FRANCO SALA 01, ROSARIO, BARRA, BA - CEP: 

47100000 

Observação 

ツ  cら  

/ 

~ 



f 

S 
JUCEB
to, 

JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHiA 

SECRETARiA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

り  

Certificamos que as inforniacoes abaixo Certificamos clue as informa ems abaixo - - - 	 ,.... 	v....a...Punta lr{/111CTUINI a say vigentes na data de sua expedição. 
EMPRESA  

Nome Empresarial 	COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 
Natureza Jurídica: 	COOPERATIVA  

NIRE(sede) 

29400041639 

CNPJ 

23.641.510/0001-43 

Arouivamento do ato 
Constituilivo 
10/11/2015 

Inicio da atividade 

10/11/2015 
Endereco: 
AV BRAULINO SANTOS, 677, CANDEIAS, VITORIA DA CONQUISTA, BA CEP: 45028170 

' SALVADOR - BA, 13 de Fevereiro de 2020 SALVADOR - BA. 13 de Fevereiro de 2020 

一ー玉二二 q，っQ +4 ‘血中」コー  42atif2--- 	s at COsete- 

TIANAREGILAM C DEARAUJO TIANA REGILA M G DE ARACHO 

R 

204711070 204711070 

棚棚馴I棚棚  11111111111111111111111 
p'gina; 2/2 pagina. 2/2 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://rogin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocunientロs/autenlcacao.aspx  

CONTROLE: 15640712048092 CPF SOLICITANTE: 987.351.805-00 NIRE: 29400041639 EMITIDA. 13/0212020 PROTOCOLO: 204711070 A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacaoaspx 
 CONTROLE: 15640712048092 CPF SOLICITANTE: 967.351.805-00 NIRE: 29400041639 EMITIDA. 13/02/2020 PROTOCOLO: 204711070 

心  4), ら  6 



Qょ、dりく〕‘（如ノ＆lL，、，  
GABRIELL1CAJ4JBA DE SOUZA 	(r 

Re N. 14.601.576-53 
CPF no 066.255.835-96 

Dir. Superintendente 

r23, 641 .510/0001.43' 
COOPERATIVA DE TRABALHO 
"mLa'いひDAEM SERVICO ・Cm 

AV, BRAUUNO SANTOS, 077 
CANDEIAS . CEP4SO2S・ l 70 

L VIT6RIADACONOUISm ・  ,A J 

、  し、  二  

昌 “綴認  Santos,677- Canda Con quista-Ba.CEP.麗8-170 必  ctes. ba* gInai1. cor;, 

、  

ANEXO Ill 	 - 

DECLARA9AO 1 

DECLARAいO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQLJISITOS DE HABILITAcAO 

Municipio de Po96es - Ba 
Pregao n。 01112020 

  

DECLARACAO 

  

A COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES, 

CNPJ no 23.641.510/0001-43, sediada na Avenida Braulino Santos, n。  667, 

Bairro: Candeias, na cidade de Vit6ria da Conquista - Ba, CEP 45.028-170, 

neste ato representada pela sua Presidente a Srt8 Elicarla Silva de Queiroz 
portadora do RG no 14.166.128-31 e CPF n。  049.037.545-61 e pela Diretora 

Superintendente a Srta Gabrielly Cajaiba de Souza portadora do RG no 
14.607.576-53 e CPF de n。  066.255.835-96, conforme Estatuto Social em vigor 

art. 50, letra c, no uso de suas atribui"es legais, DECLARA, para os devidos fins 

de participa"o no processo licitat6rio em pauta (Preg白o n。  011/2020), do Municipio de 
Po"es ・  Ba, e sob as penas da Lei, que atende plenamente aos requisitos de 
habilita"o 

一ぐこ、  

Vit6ria da Conquista - Ba, 27 de fevereiro de 2020 

お  

× 

/ 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERViCOS - cTEs 
CNPJ No23.641.510.0001-43 

とLCrM\'n. \A1'JLdュ、〕  
ELICARLA SILVA DE QUE11OZ 

Re N. 14.166.128-31 
CPF n. 049.031.545-61 

Presidente 

日icaula Silva de Que,roz 
049037'545.6? 

Presidente 

L(77) 3028-2015 



A ｛、  

．一一ー一．一．一 ,旦叫,SSEMBLEIA GERAL DE CONSflTUI9A DA 
'UQYtKAT1VA DL TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 

Aos 21 dias do ms de agosto do ano de 2015, na Rua Emesto Dantas, no 135, Fundos com a 
Rua 07 de Setembro, Andar 4。, Bairro: Centro, CEP - 45.000-535 na cidade de Vitria da 
Conquista, Estado da Bahia, 白  s 9:00 horas, reuniram-se em Assembleia Geral. com  o ohiptiun 
de constituirem uma sociedade cooperativa, nos termos da Lei n。  12.690 de 19 de iritho up 
2012, as seguintes pessoas: 
1- ROSA MARIA FERPIANDES DA SILVA ANJOS, brasileira, maior, solteira, auxiliar 
administrativo, nascida em Vitria da Conquista-Ba, em 04/10/1975, portadora da cdula de 
identidade n' 14234728-02 SSP/BAI CPF n。 901.695.065-68, residente e domiduiada na Rua A 
n 95・  Loteamento Porto Seguro. Bairro: Boa Vista, CEP - 45.026-460, na cidade de Vit6ria da 
Conquista-Ba.; 
2- ROSE MARY MOREIRA CARDOSO SANTOS, brasileira, maior, casada, secret自ria, 
nascida em Vitria da ConquistaーBa, em 06/04/1967, portadora da cdula de identidade n。  
02273604-27 5SF/BA, CPF n'456.955.715-53, residente e domiciliada a Rua Manoel Pedro da 
Silva, no 75, Bairro Candeias, CEP - 45028-055. na cidade de Vit6ria da Conouista-Ba 
マ“ 	一’、’、’’~’、 ‘~月． Un 凡vしna riLnu, orasireiro, maior, soitenひ， awdi加「 contbil e 
administrativo, nascido em Vitria da Conquista-日s, em 24/07/1981, CNH n。  01419655606, 
podador da cdula de identidade n。  821605704 SSPノBA, CPF n。 789.398.525-91, residente e 
domiciliado a Rua Pastor Valdomiro Oliveira, n。  35, Apt 305, Edや  Vivendas do Candeias, 
8Mm Candeias, CEP - 45028-726, na cidade de Vitria da Conguista-BaI 
4- LETCIA NOVAES SILVA, brasileira, maior, solteira, secret白ria, nascida em Po"esーBa, 
sin 04/08/1994, portadora da cdula de identidade n。  20638651-67 SSPIBA, CPF n 
075.754,265-40, residente e domidliada a Rua Itapetinga, n' 231, Bairro Brasil, CEP 1 45025- 
390, na cidade de Vitria da Conquista-es. 
5- EUCARLA SILVA DE QUEIROZ, brasileira, maior, solteira, secretria, nascida em 
Macarani-Ba, em 09102/1990, portadora da cdula de identidade n。 14166128-31 8SF/BA, CPF 
n 049・037.545-61. residente e domiduiada a Rua Nib Pe9anha, n。 209, Bairro Centro. CEP ー  
45000-730, na cidade de Vitria da Conquista-Ba 
8- 	BRUNA MOREiRA CARDOSO SANTOS, brasileira, maior, solteira, assistente 
administrativo, nascida em Vit6ria da Conquista-Ba, em 12/12/1994, portadora da cdula de 
itentid.de n' 13768860-99 SSP日A, CPF n。  049.363.955-10, residente e domiciliada a Rua 
Jot, Miguel Loureno, n。  440, Bairro Alto Marom, CEP 45005-080, na cidade de Vit6ria da 
伽『甲Ma-Ba. 
7- 	MAURCIO PORTELA PIRES, brasileiro, maior, solteiro, Tecnlogo em Processos 
Gemnciais, CRA n。  2-00907, nascido em Vitria da Conquista-Ba, em 16/03/1974, portador da 
cdula de identidade n 0550556303 SSP/BA, CPF n。 668.941.825-15, residente e domiciliado 

乙又こソ  



ATA DA ASSEMEL自IA GERAL DE CONST ITOにAo DA 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECいLm“ぬ耳MSERVIcO ~ CTES 

A ユ、Q 

認誌二rival Martins de Almeida, n。  07ia-Ba. 	 日airro Santa Rita, CEP- 45150-000, ra ciゴace dee 

餌
LUCINES NIuzilhada-Ba, emn 011.171.255ro, CEP.-45150難薫鱗灘secretria, nascida emn 1 1778803-ia SSP/BA,Cordeiro, n 19 , Bairro 

滅薫鷲繁蕪
)r, solteira, auxiliar administrativo nascida emde identidade n 20638844-38 SSP/BA, CPFtia Itapetinga, n 231, Bairro Brasil, CEP - 

‘叫縛難難難鷺護 recepcionista, nascida em1492422-80 SSPIBA, CPFri0 56, Bairro Nossa Sm. 

w 熱趨器認器ご豊U器器器ご讐驚器鷺悪窟 Ihada-Ba,CPF n 

歯鍵置；器諮認器濡器課器冨 05, 0 03, BL 02, Bairro Airton 

と一讐・警SANT9S SOUSA, brasileiro, maior, casado, ・uxiliar de recep承〕, mscido em 

CPFnCento,難em 0610灘熊da cdula de identidadiiciliado a Rua Manoelcruzilhada-Sa. 	麗0724nade響2-88 Sn 49.鷲A,it 

麟難  

曲  

A、、  

e 

、  



ATA DA ASSEMBL己IA GERAL DE CONSTェTUICAO LA 
CcXJPERATIVA DE TRABAflIo ESPECェALェZADA EM SERVI O ~ ens 

鳳1 

由  

‘貰帯：ぐ挙竿器器 -貰帯：ぐ挙竿器器 _貰帯：ぐ挙竿器器で  -....,...,薦証 	r,eI.JlDA ROCHA FILHO, brasileiro, solteiro, auxiliar contbil e administrativoposladorde cdula de identidade n 08216057-04 SSP/BA, CPF n789.3鷲FRJMR燕 

簿難鷺難難難難蕪繁 

令レ  観 ノy与、  

とミつ  

' 
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衝  

COOPERATIVA 孟な急篇農器品蹴誌ぷ姦濡I篇寛ぶ 

③ 

麟  

お篇器ご“presentes. 1 presente Am 。 transciiao fiel da lavrada no Livro Registro 

Aこフ 

ふ  



BRUNM MOREIRA認畿S粛os 
C PF N, 049.363.955-1 

aIdaョ $・ciwana do Conselho Acho品かw'IVり  

%c*ILQ SJ 
OL鳥VUELICARLA SIL DE QUE1ROZ 

CRE N. 049 037.545-el 	' 
es,山・’加改Hコon se/ho Admin,sfralwり  

M ・  DA ROCHA FILHO 

伽Iaい CRふ  789.398.525-91wt Vice 	do Ci,wmo 4mIserne, 

o円 j/evaJ, ＆ノいえ  
LE11QA NOVAES SILVA 
CPF n075.754.265-40 

石i 

のt2lハ  
UDIANE NOVAES SILVA 

CPF n.075.753.855-09 

& DO ESTAOO DA 日AFfiA 
rRocu lO/ll,2015$QRN・ 29&JpAlsw 
39-8, DE 20,10/2015 

"'' 	HELlO PORTELA RAMOS 
S EC RE TARI O . O E RAL 

1's 

ATA PA ASSEMBJtxA GERAL DE CONSTITITTC 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPEC工A」・工ZADA EM SERY工cO二  

O DA 

CTE S A支ン  

COOPERATiVA TRABALHO ESPECIALfADA EM SERVI9OS 
- CTCS, 'avrada por meioe4etitnico. 

Vitria da Conquista-Ba., 21 de Agosto de 2015 

、識協漁 )t&O ( a4AlrIA FERNANDES 
CPF N.901.695.065-68 
Coofrjeoadoya de Assemblia 

CARDOSO SANTOS 

ん藻蕪5.715-53fltQFERREIRA 

乞磁蕪255-64Sry 
CPF n''835.436.945-53 	' 

7飯癒留畿言ひwー  
CPF n.970.309.105-91 

、j〕‘w，‘βw奄山yメ入ー  
DAISE PEREIRA DA SILVA 

CPF n325.524118-94 

ACPF無iSOUSA701.616-44 	 → 
lanAia Stv.. hEVANDRO SILVA DE QUEIROI  

角墜‘CPF no器.375-82tbmUS 'tt\ 
VANUEL肩  MAIA叩S SANTOS闘ORaRA 

SOUSA 	 ノ／ノ  

GPF no O24.29.025-25v 	L4I2uYぐ  
MAURICIO PORTELA PIRES 

CPF n.668.941,825-15 

l2' 

+ 

ラ〉極みkブルa 山 42 
UIL,VANI ' LVA DE QUEIRO 

CPF n。  379,308.345-49 



ATA DA ASSFJIBLCIA GEIいL DE CONSTITUIAO DAAnA 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EN SERVICO ~ CTES I人A 

③ 

HELIO PORTEIA RAMOS 
SECS E. TAR iO.G E PAL 

、  

a×,""TlvA DE l●MA三』o 
"s叫lA""‘血 ’""'v丁gJ l~E3 

I3 

COOPERATiVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - d了ES 

Sede: Rua Emesto Dantes, n. 135. Fundos com a Rua 07 de Setembro, Andar 4., Bairro 
Centro, CEP - 45.000-535 ・  Vitria da Conquista-Ba 
Data da assemb柵畑 de Funda o: 21 de Agosto de 2015 
Capital Minimo: R$ 320'000,O0 (Trezentos vinte md Reais) 
Quota-Parte: R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) 

Sq 	 Nome Idade Nadonalkiade Est. Civil 	Pioh“加 山mi耐  
Quotas-Parte 

Ir 	Vョめ1 

1~“●bFerns 加・d・ S んり“ 30 BreslIn. Sd加“ 	Auxiliei AdVIW,iSIIaIiVO V&.Conqui山 加  ●加．叩  
2 Rose May Morsa c. Selos 日「~k『．  C~ 	Sea曲旬  WCons廟ね 加  4叩，叩  
3 Monw Dines Rocks FNhO 
4 LadoS Non.. Sits 

日m馴“" 
a"jk‘. 

SofiSo Aw. ContbiVAdm 
Soleira 	Secretria 

VitConquista 
Po es 

50 
加  

4加加  
400,叩  

5 ~加Sits dea"'m Brasileira Soleira 	Secretria Macarani 50 4叩加 ノく＼こ】）  

6 Basis Moren C.Oo.oa SaMos Bm馴k" S破m 加sit. Administrativo VtConqulta 50 400,00 
1 山~Pot切畑Pin Braaileko Sokeko kcn6b90 Vit,Conqulsta 50 400pO 
S LuSa Nuno. Feris. 日‘“加” ~．  Secretria Encruz瓶“．  50 ‘加，叩  
’ ~山．~糾“ Brasileira Sdteia ～×Mmm師と“" P加.. 加  ‘加，叩  
1.E‘山SWat加Qu“《に 日「a酬．k, Soleira 	Recepoloni向  Itembe 加  400,00 
11 	uS Sousa 日‘""“. Scielia 	Secretria Encruijihath 加  4加加  
12 Gkon Santos ．鵬恥‘a Casado Auxi胸「 de recep中  EncruzIhs山  50 ‘皿叩  Sousa 
13E．割加馴”加Queiroz 日‘“加Iro Sm加 	Assist. Administrativo ttamb* 50 4叩叩  
14 OS. Pacers da St. Biseikr瞬  Soil山  Aim. De CornpraaNenda. Encruzilhada 加  400.00 
IS AnSs Mana dos Santos M, Souse Brasileira Casada Aa恥「山Fatur軍”mo Encru謝'ada 50 ‘加加  
16 DiveniSilvadeQuSoz BrasileIra r".'‘, Atulhar da~曽trio ltamb SO ‘加，叩  

Vitria da ConquIsta-Ba., 21 de Agosto de 2015 

CPF N 
DI耐av町● F..d●n加加  

ROCHA FILHO 
加5-91 

h.AdmnI8か舗vり  ' 
J 

BRUNA MOR -. CARDOSOS SANT 
CPF . 049.363.95510 

a'retais Secretria do Conselho Administ.'"o 

S JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
*.. _CEfth1F4CQ O REGISTRO EM: 10/11/2015 SOB N。'。  29400041639 

JSflWpm100040:1 5/789389-8, DE 20/1蹴乳Q一 	―  

4 

Lc誠  5JlAJtd2LELICARLA SILVA DE QUEIRO2  
CPF N'049.037.545-61 

-.A，~加山a,lsd/.,o Ad,,mnisftahvo 

× 
り‘乙ダ／ 

舞  
/\ 
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https :llautd ig ital azeved obastos. not. br/home/cornprovante  

REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVA11VO DE CASAMENTOS, INTERDIC6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
joAo PESSOA 

Av. Epit白cio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo'o Pessoa PB 
Tel.: (63) 3244-5404 I Fax: (63) 3244-5484 

http:/1vw.azevedobastos not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.bc  

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

O Bel. V自lber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui"o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo'o Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei. etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica"o Digital' ou na 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as LegislaC6es e normas vigentes' 

DECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguran9a juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justi9a editou o Provimento CGJPB N。  00312014. determinando a inser"o de um cdigo em todos os 
atos notorlais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9'o Extrajudicial contm um c6digo ロ  nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 
Xlfl) e dessa forma, cada autentica9百o processada pela nossa Serventia pode ser contirniada e verificada tantas vezes quanto for necess白rio 
atravs do site do Tribunal de Justia do Estado da Paralba, endere9o http:/Icorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO 
ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES tinha posse de um documento com as mesmas caracterIsticas que foram reproduzidas na c6pia 
autenticada, sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO ・  CTES a responsabilidade," nica e exclusiva 
pela idoneidade do documento apresentado a este CartOrio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 0311 212019 17:22:26 (hora local) atrav's do sistema de autentica9'o digital do Cart6rio Azevdo Bastos, de 
acordo com o Alt. 10, 10。  e seus§§ lo e 2。  daMP 220012001, como tamb'm, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azev'do Bastos, poder自  ser solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO 
- CTES ou ao CartOrio pelo endere9o de e-mail autenticatazevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/,autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Cddigo de Consulta desta 
Decla,a 自o 

C6digo de Consulta desta DeclaraC'o: 867282 

A consulta desta Declara'o estar自  disponivel em nosso site at 28111/2020 15:12:06 (hora local) 

'C6digo de Autentica'ao Digital: 67131212171220450839-1 a 67131212171220450839-6 
'LegislaC6es VIgentes: Lei Federal n。 8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provisbria n。 220012001, Lei Federal n。  13.105/2015, Lei 
Estadual n8.721/2008, Lei Estadual no10.132/2013 e Provimento CGJ N。 003/2014 

, O referido 白  verdade. dou f 

CHAVE DIGITAL 

~ 00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3ccc2142ba927f8d00ec6ccdb5321 bdc5f6659b458608bae8dba2a83ff6aaa5e1b90614883e606d5621 b45c14f4 
p 	 f29638ed6018634f97a48e2d78e0ad1296988 
I 	  

画SISa.難難一  

し  

寺  

\ 

回  

https:ilautdigitaLazevedobastos.not.br/home/comprovante 秘  世  



CAPITULO II 

DO OBJETO SOCIAL 

、  需／/ 

o-轡g鷲農懸琴鍬鴛燕曇燕鮮 P 0ACA 」 ‘ 
ーー一Autentico Dig習“ー．“．‘一 ×“ 

Cod. Autenticado: $7131312170929170649.1; bata: 13I12ロ017 00:41:44- - 	- 	- 

プ 	selo ul 叫de -jscaezafaor,po Normal OAGOUTJOf-OSJQ―一  

,_ 	confira OsOeOoa ao ato Ciii: NtP:fl$tlOel9llSl.tJPb.JUl,Df 紺  
.& 

ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 
Aprovado em Assembl'ia Gero! de ConsUtui'do, nod~加08/2 0巧  

Este Estatuto' parte integrante da Atada Assemblia Geral de Constctui(do 

CAPITULO I 

DA DENOMINAくAO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAくAO, AREA DE AくAO E ANO SOCIAL 

Art V. A Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi、o - CTES, constituida no dia 21 de Agosto de 2015, rege 

se pelos valores e princi~os do cooperativismo, pelas disposiく6es legais, pelas diretrizes da autogestjo e por este 
Estatuto, tendo: 

a) sede administrativa ria cidade de Vit6ria da Conquista, Estado da Bahia, na Rua Ernesto Dantas,no 135, Fundos 

corn a Rua 07 dc Setembro, Andar 40, Bairro: Centro, CEP - 45.0000-535, foro jurdico ria Comarca de Vitoria da 

Conquista, Estado da Bahia; 

b) ' rea de a恒o, pa「ョ fins de admiss言o d巳 cooperantes e presてョ弾o de servios,abrangendo todo territ6rio 

nacional, podendo inclusive abrir filiais; 

c) prazo de dura戸o indeterminado e ano social compreendido no penodo de lo de janeiro a 31 de dezembro de 

cada ano 

に  

Art. 20. A Cooperativa, com base na colabora中o reciproca a que se obrigam seus にoロperados, tem por obl巳to a 

defesa socio econ6mica dos seus associados, atrav's da organiza、ao do trabalho individual e tratando de seus 

interesses e こula finalidade, a prestaq言o de sei vi、os a terceiros, parョ que corn isso rnelhoren・ sua remunera、邑o e 

as condi、6es de trabalho, de forma aut6norria,congregando os profissionais aut6nomos das diversas d reas de 

servio, devidamente habilitados, sendo profissionais de suporte operacional, administrativo, comercial e 

e 

× 



かジ 
多  

ツ  It 

こ’ 

ESTATUTO SOCIAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SER VIED C lES 

Aシし 

infraestrutura, mediante cobran'a de taxa administrativa para seu sustento, sem quaInuer tjnfidaCc de Fjcro, na 

'rea de presta恒ode servi9os, entre outros de 

a) Fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiros; 

b) Prepara、‘o de canteiro e limpeza de terreno; 

く）  Cantinas- serviくo de alimenta師o privativos; 

d) Lavariderias; 

e) Servi、os de pintura de edifcios; 

f) Obras de alvenaria; 

g)Administraく言o de Obras; 

h) Atividades de servi'os de organiza、白o, triagem, escritura、』o e lanくamento de documentos 

administrativos prestados principalmente ョ  s empresas; 

i) Serviくos domesticos; 

i) Atividades de administraく百o de fundos por contrato ou comiss言o; 

k) ご鷺des auxiliares dos seguros de bens moveis e im6veis, da previd己ncia complementar e dos pianos de 

) Coleta de resIduos nao-perigosos; 

m) Instala恒o e Manutenく言o eltrica; 

n) Instala6es e manuten、 o de sistemas centrais de ar condicionado, de ventila、 o e refrgerato; 

o) Atividades de contabilidade; 

p）く。nsultoria e auditoria contabil e tributaria; 

g) 

か  

穴こ 

q) Servi、os de arquitetura; 

「）  Servi、os de engenharia; R あ  

月シ／ 
へ、 

 とノ  じ 	
、、／ 

s) Atividades de desenho tecnico,戸antas e projetos relacionadas a arquitetura e engenharia; 

t) Atividades paisagsticas; 

u) Ser町os combinados de escritorio e apoio administrativo; 

v) Atividades de ensino' de cursos e consultoria tecnica profissonar; 

w) Desenvolvimento de programas de computador sob eiiconie,ida 

" 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA D E TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI'O CTES 

Art. 3-No cumprimento do seu objetivo, a Cooperativa so propうe a 

a) contratar servi、os para seus associados, nas melhores condi、oes e preos; 

b) comprar em comum maquinas, equipamentos, utensIlios e outros bens necessrios ao desenvolvimento das 

atividades da Cooperativa e de seus associados; 

c) fornecer assistencia aos seus associados para melhorar desempenho de suas atividades; 

d) promover o aprimo「ョ「nento t'cnicoprofIssional de seus associados e fan浦ares, atrav6s de cursos de 

especializa、ao; 

e) proporcionar, dentro das possibilidades, assist'ncia m'dico-social aos seus associados e familiares, de acordo 

com crit'rios estabelecidos pelo Conselho de Administra〒白o 

CAPITULO III 

DOS COOPERADOS 

乙フミ、  

a) ADMISSAO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

Art. 4。. Poder' associar-se 白  Cooperativa, salvo se houver impossibilidade t氏nica de presta中o de seM'os, 

quahuer pessoa que se dedique 自  atividade obleto desta sociedade, dentro da' rea de admissjo da Cooperativa, 

podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os interesses e obietivos da Cooperativa, nem 

colidir com os mesmos. 

，。. A admisso de s6cios na cooperativa estar白  limitada consoante 白  s possibilidades de reunio, abrang白ncia das 

opera、6es, controle e prestaく三o de servi'os e congruente com o objeto estatuido. 

§it O quadro de socios na Cooperativa de Trabalho n5o podera ser inferior aoy (sete) pessoas fIsicas. 

Art 5". Para associar-se, o interessado preenchera a Ficha de Matrcula, com a assinatura dele e de mais duas 

testemunhas, bem como a declara中o de que optou livremente por associar se, conforme normas constantes do 

Estatuto Social da Cooperativa 

§r. o interessado dever』  frequentar, com aproveitamento, um curso b'sico de cooperativismo, que ser' 
ministrado pela Cooperativa ou outra entidade. 

§20・  Concludo o curso, o Conselho de Administra中o analisara a proposta de admiss言o e. se for o caso, a deferird, 
devendo ento o interessado subscrever quotas-parte do capital, nos termos deste Estatuto, e assinar o Livro de 
Matrcula. 

§30. A subscriく含o das quotas-parte do Capital Social e a assinatura no Livro de Matricula compiementam a sua 
admiss巨o na Cooperativa. 

' 
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ESTATUTO SOCIAL 
COOPERAr! VA DE IftABALHO ESPECIALIZADA EM SERVにO dlES 

由  

S 

ルt6‘・ Poder言o ingressar na Cooperativa, excepcionalmente, pessoas jurdicas que 、  at1sh'am as 〔  cnd 、6es 
estabekC司as neste Estatuto. 

Par'grafo" nico. A representaく白o da pessoa jurdica junto 自  Cooperativa se fara por meio de pessoa natural 
especialmente designada, mediante instrumento especifico que, nos casos em que houver mais de um 
representante, identificar' os poderes de cada um 

ルし 7‘・ Cumprido o que disp6e o aけ． 5。 do Estatuto Social, o cooperado adquire todos os direitos e assume todos 
os deveres decorrentes da k,deste Estatuto e das delibera6es tomadas pela Cooperativa. 

Art. 8。. Sao direitos do cooperado, alm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados; 

b) propor ao Conselho de Administraく自o, ao Conselho Fiscal ou a s Assembleias Gerais, medidas de interesse ria 
Cooperativa; 

c) solicitar a sua demiss'o da Cooperativa quando lhe convier; 

d) solicitar informa'6es sobre seus d'bitos e creditos; 

e) solicitar informa、6es sobre as atividades da Cooperativa, e, a partir da data de publica、白o do Edital de 
Convocaく百o da Assembleia Geral Ordindria, consultar os livros e peくas do Balango Geral, que devem estar a 
disposi 言o do cooperado na sede da Cooperativa 

り  Retiradas n言o inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausencia deste, nao inferiores ao salrio 
minimo, calculadas de forma proporcionala s horas trabalhadas ou a s atividades desenvolvidas 

g) Dura中o do trabalho normal n含o superior a 8 (oito) horas diarias e 44 (quarenta e quatro) horas semanais, 
exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a presta 言o de trabalho por meio de plant6es ou 
escalas, facultada a compensa‘白o de horrios. 

Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos 

Repouso anual remunerado 

Retirada para o trabalho noturno superior 包  do diurno 

Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas 

Seguro acidente de trabalho. 

b 

~鴬燃蕪撚鷺茅二；需 propos。tas。  dos cooperados, referidas na alinea '叱b" destestrao corn a antecedncia mnima de 30 (trinta) dias e 

器鷲se aplica oCooperativa舞器器纂器。器器器 5r慧豊器 casos em que as opera、6es entre 。  

、g 
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r. A Conselho de Administraく白o poder白  eliminar o cooperado que 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATR'A DE TH4SALHO ESPECIALIZADA EM SERVてO CTES 

§30, As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados, ser5o obdgatorE'men[e leveJas pelo 

Conselho de Administra戸o a Assembleia Geral, e, n含o o sendo, no prazo de 30 (trinta」さae, poie一百o Ser 

apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes. 

Art. ダ． S言o deveres do cooperado, alm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir 

a) subscrever e integralizar as quotas-parte do capital nos termos deste Estatuto e contribuir corn as taxas de 

serviくo e encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) cumprir com as disposi6es da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resoluく6es tomadas pelo Conselho de 

Administra、』o e as deliberaく6es das Assembleias Gerais; 

c) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar ativamente 

da sua vida societ'ria e empresariaり  

d) realizar corn a Cooperativa as opor叫うes econdmicas que constituam sua finalidade; 

e) prestar 白  Cooperativa informaく5es relacionadas こom as atividades que lhe faくultaram se as・cciar; 

f) cobrir as perdas do exerccio, quando houver, proporcionalmente 白  s opera5es que realizou con' a 
Cooperativa, se o Fundo de Reserva n言o for suficiente para cobri-las; 

g) prestar a Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 

manter atualizado junto a Cooperativa todos os seus dados caoastrais solicitados na ficha do matrcula; tais 

como o endereo cornpleto, estado civil (inclusive no caso de existncia unijo estavel, ou altera o no 

regime de bens caso seja casado), telefone 

i) levar ao conhecimento do Conselho de Administra、加 ou do Conselho Fiscal a existencia de qualquer 

irre gu巨ridade que atente contra a回， o Estatuto; 

j) zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa. 

ルtio. O cooperado responde subsidiariamente pelas obrigaq6es contradas pela cooperativa perante terceiros e 

limitadamente き  parcela de sua contribuiく言o ao capital social, correspondente as cotas por ele integralizadas, bem 

como pelos prejuzos porventura verificados na proporao das opera、6es que tiver realizado 

Art. ii. Os herdeiros do cooperado falecido t巨m direito ao capital integralizado e demais cr巨ditos pertericeutes ao 

de cu/us 

b) DEMISSAO, ELIMINA O E EXCLUSAO 

Art 12. A demiss含o do cooperado dar-se'a seu pedido, formalmente d 「卿do ao Conselho de Administra中o da 
Cooperativa, e nao poder' ser negado. 

ルt・ 13. A elimina、言o do にooperado ser' dadョ em virtude de 旧fr叫ao de I eし deste Estatuto Soci或 apos dし‘as 
advertencias escritas 

g)  

h)  

c 

' 
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ESTATUTO SOCIAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIAUZADA EM SERVIぐo ぐ丁ES 

' 

a) manter qualquer atividade que confUte con; o objeto social cia Cooperativa; 

b) deixar de cumprir as obriga‘うes por ele contratadas ia Cooperativa; 

c) deixarde realizar com a Cooperativa as opera6es que constituem seu objeto social 

§20. No caso do disposto na alinea'' cbo do pargrafo primeiro deste artigo, o cooperado que deixar oor vontade 
pr6pria, de reaflzar junto a cooperativa a prest叫ao de servios que constituem seu objeto social por mais dc 60 
Gessenta) dias consecutivos ou 120 (cento e vinte) dias intercalados num perodo de 02 (dois) anos, sera 
automaticamente eliminado. 

5 3。. C6pia aut巨ntica da decis'o da elimina9百o ser白  remetida ao cooperado, por processo que comprove as datas 
da remessa e do recebimento. 

§4。・ 	se a correspond巨ncia, referida no pョ「dgrafo anterior retornar mais de 03 vezes 白 cooperativa sem que 
haja a cincia pelo cooperado eliminado, a referida comunica中o poder' ser feita por publica 与o em jornal que 
abranja a' rea de admiss自o de cooperados 

§5。. 0 cooperado eliminado podera, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da 
notifica、旨o, interpor recurso que ter' efeito suspensivo ate a primeira Assembleia Geral 

§6。・、o caso do pargrafo quarto deste artigo, o prazo de 30 (trinta) dias para recurso ョ  Assembleia Geral pelo 
cooperado eliminado iniciar no dia da publica、白o em jornal da referida elimina頭o, 

Art. 14. A exclus言o do cooperado sera feita: 

a) por dissoluq』o da pessoa jurdica; 

b) por morte da pessoa fsica; 

c) por incapacidade civil n百o suprida; 

d) por deixar de atender aos requisitos estatutarios de ingresso OU perrnan巨ncia na Cooperativa 

ルt. 15.0 ato de exclusao do cooperado, nos termos da alnea "d" do art唱o anterior, ser白  efetivado por clecis加  
do Conselho de Administra恒o, mediante termo firmado pelo Presidente na Ficha de Matricula, devendo ser 

aplicado o disposto nos pardgrafos terceiro, quarto, quinto e sexto do artigo 13 deste estatuto. 

Art i6. Em qualquer caso de demissョo, elimina、jo ou exclus言o, o cooperado so tera direito a restitui o do capital 
que integralizou, devidamente corrigido, das sobras e de outros creditos que lhe tiverem sido registrados, n』o lhe 
cabendo nenhum outro direito 

§1“・ A restituiくjo de que trata este artigo somente podera ser exigido depois de aprovado, pela Assembleia Geral, 
o Balanくo do exerccio em que o cooperado tenha sido desligado da Cooperativa 

5 2'. 0 Conselho de Administraく百o da Cooperativa poder自  determinar que a restitui中o do capital integraiizado 
pelo cooperado seja feita em at' io (dez) parcelas, a partir do exerccio financeiro posterior ao em que se deu() 
desligamento. 

み  
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ESTATUTO SOCIAL 
COOPERATIVA DE 丁PABALHC ESPECIALIZADA EM SERVにO ぐTE S 

§3‘・ No caso de morte do cooperado, a restituいode que trata opar昭ralo aritertor sョrj efetuada aos hedeiros 
le師is em uma s6 parce同mediante a apresenta、白o do respectivo forrial de partilha ou alvara~cicibi 

§4。. Ocorrendo demiss6es, elimina'6es ou exclus6es de cooperados cm n"mero tal que a5 restituig6es das 
import含ncias referidas neste artigo possam amea'ar a estabilidade econ6mico-financeira da Cooperativa, esta 
poder restituiias mediante く「it'rios que resguardem a sua continuidade 

§5。. No caso de readmisso do cooperado, ele dever' integralizar as quotas-parte de capital social de acordo com 
as disposi、6es previstas no Estatuto vigente き  epoca. 

Art・ ’7・ Os atos de demiss言o, elimina、自o oじ exdus』o acarretam o vencimento e pronta ex喰ibilidade das dwidas do 
cooperado com a Cooperativa, sobre cuja liquidag』o caber』  ao Conselho de Administra 含o decidi' 

Art. ia. Os deveres de cooperados demitidos, eliminados ou excludos perduram at' a data da Assembleia Gera 
que aprovar o balanくo de contas do exerccio em que ocorreu o desligamento 

CAPITULO IV 

DO CAPITAL 

Art, 19. 0 capital da Cooperativa, representado por quotas-parte, nau terョ  lョ iョ  mite quanto ao maximo e variar 
conforme o numero de quotas-parte subscritas, mas n'o podera ser inferior a Rs 320.000,00 (Trezentos Vinte Mil 
Rca司  

Si, O capital subdividido em quotas-parte no valoi de Rs 400,00 (Quatrocentos Reais) cada uma 

2。. A quotas-parte' ndivisivel, intransferivel a no cooperados, no podendo ser riegociada de modo algum, 
nem dada em garantia, e sua subscrや。， integralizaく巨o, transfer'ncia ou restituiく白o ser白  sempre escriturada no 
I hirへ Hロ  ,A.trン,,Iう  

§33. A transfer各ncia de quotas-parte entre cooperados, total ou parcial, ser' escriturada no Livro de Matrpcua 
mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do cessiondrio e do Presidente da Cooperativa 

§4。. 0 cooperado deve integralizar as quotas-parte a vista ou caso 。 Conselho de Administra o aprove, em 
parcelas periddicas, devendo 。  referido Orgo de administraく o estabelecer o numero e dia de vencimento para 
na戸mlien十o Hac n2rr司コに 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SEP冒ぐひ CTES 

合  

S 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

a) DEFINI"O E FUNCIONAMENTO 

A比 21. A Assembleia Geral ' o Org』o supremo da Cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisao de 
interesse da entidade. Suas delibera、6es vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes 

Art・ 22・ AAssembleia Geral ser habitoョ ni ente しonvocada e dirigida pelo Presidente 

4 C. Poder' tamb'm ser convocada pelo Conselho de Administraに o, pelo Conselho Fisca与  ou ainda, apos 
solicita中o n百o atendida, por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais 

§2。. N"o poder' votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido apds a convocaくao 

Art 23. Em qualquer das Iiゆ6teses referidas no artigo 22, as Assembleias Gerais sero convocadas com 
antecedencia mnima de io (dez) dias, com o horario definido para as trs convoca、6es, sendo de unia hora 。  
interva b entre elas. 

Art. 24.0 quorum para insta嘱白o da Assembleia Geral e o seguinte 

a) 2/3 (dois teros) do n"mero de cooperados, em primeira convoca、自o: 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda convoca、』o; 

c) 50 (cinquenta) socios ou, no mnimo, 20% (vinte por cento) do total de5o cios, prevalecendo o menor numero, 
em terceira convoca、百o, exigida a presenくa de, no minimo, 4 (quatro) s6cios para as cooperativas que 
possuam at' ig (dezenove) s6cios matriculados. 

§i。. Para efeito de verifica、‘o do quorum de que trata este artigo, o numero de cooperados presentes. em cada 
convocas旨o, ser contado por suas ョssinaturas, seguidas do respectivo numero de Matrcし」Ia, apロstas no 日vro de 
Presen'a. 

42。・（onstatada a existencia de quorum no horario estabelecido no Edital de Convocaく合o, o Presidente instalara a 
Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presen、a mediante termo que contenha a declara‘自o do numero de 
cooperados presentes, da hora do encerramento e da convoca戸o correspondente, far' transcrever estes dados 
para a respectiva ata. 

Art 25. N旨o havendo quorum para instala中o da Assembleia Gera二 ser feita nova convoca‘目o, com antecedencia 
minima de io (dez) dias" teis. 

Pargrafo" nico. se ainda assim n昌o houver quorum para a sua instala、言o, serョ  admitida a inten'o de dissolver a 
Cooperativa. 

Art・ 26・ Dos editais de convoca恒o das Assemble ョs Gerais dever旨oにonstar 

Qフ  

' 

a) a denorりinao da C叩perativa e o n町ero de Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (NFL seguidas da 

CAPEPtPSSdO Lollvoca、ao na Rssemwela cera urclinaria ou Lxtraord ぐeocaso; 	ン5入 
下Jか～  
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b) o dia e a hora da reuni白o, em cada convocag言o, assim como o local da sua reaizacin, o qua,so '. c, motivo 
justificado, ser o da sede sociaり  

c) a sequ巨ncia 。司mal das convocaq6es; 

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especifica、6es; 

e) 。 nロmero de cooperados existentes na data de sua expedi、自o para efeito do c白lculo do quorum de irislal町加；  

f) data e assinatura do respons白veゆela convoca中o 

野
No caso da convoca9白o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital serd assinado, no mnimo, por 

2(doiS〕  sienat'rios do dnrtimentn ,-IIIPa cnflritni, 

Art.27. A notificago dos s6cios para participa師o das assembleias sera pessoal e ocorrera com anteced色ncia 
m(ninna de io (dez) dias de sua realiza噛o 

§t'. Na impossibilidade de notifica戸o pessoal, a notifica、言o darse a por via postal, respeitada a antecedencia 

prevista no caput deste artigo. 

合  

縄つ  
§2。. Na impossibilidade de realiza、含o das notificaく6es pessoal e post叫 os socios ser言o notificados mediante 

edital afixado na sede e publicado em jornal de grande circula〒jo na regio da sede da cooperativa ou na regio 
onde ela exer、a suas atividades, respeitada a anteced巨ncia prevista no caput deste artigo 

Art. iS. E da compe範ncia das Assembleias Gerais Ordinrias ou Extraordinarias a destitu雫o dos membros do 

Conselho de Administra'o ou do Conselho Fiscal 

§C. Ocorrendo destitui,』o ou ren"ncia que possa comprometer a regularidade da administra師o ou fiscaliza中o 
da Cooperativa, os membros restantes dos o r師os de admnistr叫言o e fiscalizaく言o, ciii conjunto, designaro 

pessoas para ocuparemos cargos vagos, provisoriarnente, pelo penodo maximo de 30 (trinta) dias. 

§2. Nesse mesmo perodo dever ser convocada uma Assembleia Gerai para eleger novos administradores e/ou 

conselheiros fiscais, conforme ocaso, cujo mandato ser' o equivalente ao tempo restante do mandato anterior 

Art. 29. Os trabalhos das Assembleias Gerais serjo dirigidos pelo Diretor Presidente, podendo ser auxiliado por um 
Secretrio ad hoc, que dever' ser um にooperado en-i 訓enコ gozo de seus direitos ou um empregョdo da 
cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, podendo, tambem, se「 convidados os ocupantes dos cargos sociais 

para compor a mesa. 

鰻熊競灘鴛鴛鴛欝ada pelo Dire。 tor Presidente, os trabahos。  serpor outro, convidado por aquele, compondo 

競Os ocupantes desuntos que a elesrivados de tomar議難orno quaisquer outros「  cooperados, no podero votar nas decisesou indiretamente, dentre os quais os de prestao de contas, mas noivos debates. 

Art 31. Nas Assembleias Gerais em I que forem dscutido oCooperativa, logo aps a leitura do Relatrio do Conselho de 瑞lanos das contas, o Diretor Presidente9roao, das peas contbeis e do parecer器 

競讐讐麟鰹鷲讐搬盟  
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Conselho 
mat'ria. 

Fiscal, solicitar' ao かenrio que indique um cooperado para coordenar os debatas e a voca、 o da 
も  

'i。. Transmitida a direco dos trabalhos, o Diretor Presidente e deTTlais membros do Conselho de Administra、ao e 

os Conselheiros Fiscais, deixaro a mesa, pernianeしendo no recinto ョ disposiくao ia pssemo!e!a しera! para os 

esclarecimentos que lhes forem solicitados. 

',0 Q coordenador indicado escolher', dentre os cooperades, um Secretario ad hoc para auxilia-io na reda 自o das 

decis6es a serem includas na ata pelo Secret'rio da Assembleia Geral 

Art. 32. As deliberaく6es das Assembleias Gerais somente podero versar sobre assuntos constantes do Edital de 

Convocaく』o e os que corn eles tiverem I mediata relaく o 

't。.。  Os assuntos 口ue n舌o constarem expressamente do 三dital de く orivoc叫5o e os que n巨ロ satistizerem as 

limita'6es deste artio. somente poder言o ser discutidos depois de esgotada a oroem 00 Lfld, senco que sua 

votaq舌o, se a mat'ria for considerada objeto de deciso, sera obrigatoriamente assunto para novaA ssemoiea 

Gera I 

§a。. Para a vota、ao de qualquer assunto na Assembleia dever白o ser averiguados os votos a favor, depoIs os votos 

ニontra, e por fi市 as absten96es. Caso 。 nmero de abstenく6es seja superior a 5 o% (cinquenta por cento) dos 

presentes, dever‘ 。 assunto ser melhor esclarecido, antes de ser submetido a nova vota弾。 ou ser retirado da 

pauta, quando n』o for do interesse do quadro social. 

郵・, As decis6es das assembleias sero consideradas validas quando contarem com a aprovaや。 da maioria 

absoluta dos s6cios presentes. 

Art, 33, O que ocorrer na Assembleia Geral dever' constar de ata circunstanciada, aviada no livro pr6prio, 

aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e fiscais presentes, e por uma comissao de o5 

(cinco) cooperados designados pela Assembleia Geral. 

Art. 34. As delibera、6es nas Assembleias Gerais serao tomadas por maioria absoluta de votos dos cooperados 

presentes com direito de votar, tendo cada cooperado direito a 1 (um) so voto, qualquer que seja o numero de 
suas quotas-paはe 

七込こ、  

 

§t。. Em regra, a vota、加 ser白  a descoberto, irias a Assembleia Geral poderd optar pelo voto secreto 

§it. Caso o voto se~a descoberto, deve-se averiguar os votos a favor, os votos contra e as absteng6es 

Art. 35. Prescreve em 4 (quatro) anos a aく o para anular as deliber叫5es da Assembleia Geral viciadas de erro, 

dolo: fraude ou simula,o, ou tomadas com violaく o de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a 

Assembleia Geral tiver sido realizada. 

 

a 

b) ASSEMBLIA GERAL ORDINARIA 

Art. 36. A Assembleia Geral Ordinria serj realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 3 (trs) 

primeiros meses ap6s 。 t'rmino do exerccio soc叫deliberar sobre os seguintes assuntos, que devero constar 

da ordem do Dia: 	 7 r' 	 ／へ  

ノ  
2叱  

da Ordem do Dia: 

g 
／へ  
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ESTATUTO SOCIAL 
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I - prestaく5o de contas dos o rgos de Administraく白o, acompanhada do Parece 
compreendendo: 

o G)nselr'o 月sca二 a 
川 	Relat6rio da Ges価0; 

ti) 	Balan、o Geraり  

e) 	Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho Fiscaり  

cl) 	Plano de atividade da しooperativa pョ「ョ o exercicro seguinte 

II - destinaく o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro ca5o, as parcelas para os 
fundos obrigat6rios; 

川ーeleiく5o e posse dos componentes do Conselho de Administra‘白o, dc'いnselho 自scaヒ  

Iv 一 fixa、自o dos honor白rios, gratificaく6es e da c'dula de presenca oara os comoonentes dc' (once山。 IC 
Administra中o e do Conselho Fiscal; 

V - quaisquer assuntos de interesse social, excluldos os enumerados no artigo 37 deste Estatuto 

§ 亡 Os membros dos o rg白os de administrac加 e fiscaliza、加 n加 poder月o participar da vota 加 das mat'rias 
referidas nos incisos F (excluda a alnea "d") e V deste artigo. 

§20. A aprova師。 do relat6rio, do balanや e das contas dos 。「夢os de administra o njo desonera seus 
甲niponentes da responsabilidade por erro, dolo, fraudo 。」 simula貞o, bem como por infraいo da lei ou deste 
C一.、,.'.. 

し  

c) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art. 37. A Assembleia Geral Extraordin白ria realizar-se-a semore cue nece5、arin nn,IpnrIn rlplihprnr cnhro ni 
assunto ロe Interesse da Cooperativ己・ desde que mencionョdo no Edital de Convoca戸o. 

Art. 38.L da compet'ncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordindria deliberar sobre os seguintes assuntos 

a) reforma do Estatuto; 

b) fus』o, incorpora、5o ou desmembramento; 

c) mudan、a de objeto da sociedade; 

d) disso 町言o voluntdria e nomea、ao de lquidantes; 

e) contas do liquidante 

塁蕊麗隠So necessue trata este器votos de 2/3 (dois terくos) dos associados presentes, para tornar vlidas as 

e 
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COOPERAT片A DE 「  RAB/4LHQ ESPECIALIZADA EM SERVにO - CTES 

d)ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Art.39. A Assembleia Geral Especial ser』  realizada, tio mnimo, u-ru vez por ano para deliberar! entre outros 

assuntos especificados no edital de convocag白o 

a) Gestio da Cooperativa; 

b) Disc巾lirta, direitos e deveres dos s6cios; 

c) Planejamento e resultado econ6mico dos projetos e contratos firmados 

dj Organiza、百o do trabalho. 

Par自grafo " nico: A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo desera ser realizada no segundo semestre 

do ano. 

e) PROCESSO ELEITORAL 

所t. 40・ Sempre que for prevista a ocorr己ncia de elei、6es em Assembleia Geral, o Conselho 月scaしに0111 a 
anteced'ncia, pelo menos, id巨ntica ao respectivo prazo da convoca 言o, criarョ  uni Comit Eleitoral, composto de 3 
(trs) membros, todos n』o candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, para coordenar os traoalhos em geral, 
relativos 白  elei、自o dos membros da Conselho de Administra中o, e do Conselho Fiscal 

S1。: Logo ap6s a designaく言o dos membros que comporo o Comite Eleitoral; estes dever言o se reunir com ョ  
finalidade de elegerem qual membro serj o Coordenador do referido comit 

§2': 0 Coordenador a que se refere o pargrafo primeiro deste artigo, sera o representante oficial do Comit' 
Eleitoraし  lhe competindo a funく言o de representar e proferir as decis6es do citado Comit 

Art 41・  No exerccio de suas funq6es, compete ao Comit己  Eleitora 

a) certificar-se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos conselheiros em exerccio e do n"mero de vagas 
existentes; 

D) divulgar entre os cooperados, atrav's de circulares e outros nielos adequados, o numero e a natureza das 
vagas a preencher; 

() regstrar os nomes dos candidatos pela ordem de inscri中。‘ verificando se esto no gozo de seus direitos 
soc ョis; 

d) verificar, por ocasi自o da inscriく且o, se existem candidatos sujeitos as incompatibilidades previstas no art. 44 
deste Estatuto, fazendo com que assinem declara、言o regativa a respeito; 

e) organizar fichas contendo 。 currculo dos candidatos, nas quais constem, alem da iiidivdualiza、 o e dados 
profissionais・ as suas experincias e pr'ticas にcoperativistas, 5し」a ョ tua師。 e tempo de にooperado ria 
Cooperativa e outros elementos que os distingam; 

'Aブフ 

令  
鈴  
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divu国ar aos demais cooperados as informaゆes constantes na allnea "e" deste artigo; 

realizar consultas e promover entendimentos para a composi o de chapas ou unificaく o de candidaturas, Se 
loro Cd50, 

h) estudar as impugna96es, pr'via ou pロsteriormente formulaoa，リor cooロerados no gozo de seus direitos 
sociais, bem como as denUncias de irregularidades nas elei6es, encaminhando suas conclus6es a Conselho de 
Administrag言o, para que珂am tomadas as provid'ncias legais cabIveis 

I) conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de elei 白o, proclama伯o e posse dos eleitos 
JIscalizanGo, rambem, o cumprimento do Estatuto Social e decis6es de Assembleias Gerais; 

i) tomar toda e qualquer decis』o referente ao procedimento eleitor叫 incluindo os casos omissos r e ativos a 
esse assunto. 

§ 仁 O Comit白  Eleitoral fixar prazo para a inscri 加 dos candidatos, de modo que os nomes dos candidatos 

puss哩ser conne月aos e divulgados, no prazo minimo de 5 (cinco) dias antes da Assembleia Geral em que sero 
proc eロIロas as馴eKoes 

§2。. N白o se apresentando candidatos ou havendo nmero insuficiente de candidatos, cabera ao Comite Efeitorai 

proceder a sele師o entre os interessados que atendam 白  s condiく6es ex呼das, e que concordeii com as normas e 
formalidades neste Estatuto. 

Art. 42.0 Diretor Presidente da Assembleia Geral suspender o trabaiho desta para que o Coordenador do Comite 

日eitoral dirija o processo das eleiく6es e a proclamaく巨o dos eleitos 

§1。ー O transcurso das eleiq6es e os nomes dos eleitos constario da ata da Assemblea Cera 

§2。. Os eleitos para suprirem vacncia no Conselho de Administraq白o ou no Conselho Fiscal exercer自o os cargos 

somente at' o final do mandato dos respectivos antecessores 

り二A posse ocorrera sempre na Assembleia Gera: em que se realizarem as elei6es depois de encerrada a Ordem 
00 hJId. 

竺 3】 N o se efetivando nas' pocas devidas a elei、』o de sucessores, Dor motivo de tor、a maior, os prazos dos 
r門’巴S ロ。s membros aos orgos de administra、加 e fisca ロa中o em exerccio ser巨ommide「ョdos 
auwiliducamenre prorrogados, pelo tempo necess自rio, at' que se efetive a sucess o, nunca alm de 90 (noventa

)dias. 

Art. 44. S白o ineleglveis, alem das pessoas impedidas por e,os condenados a pena que vede, ainda que 

temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime f alimenrar, prevaricaく百o, peita ou suborno,concusso, 

peculato, ou contra a economia popular, a fe publica ou a propriedade 

り  
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る（ひ  a) CONSELHO DE ADMINISTRA"O 

Art・ 45・ O Conselho de Administraく言o e o ロ「師o superior ia hierarqU日ョdministrativa, sendo de sua ぐompetenm 
privativa e exclusiva a responsabilidade pela decisjo sobre todo e qua.uer assunto de ordem econ6mica ou 
social, de interesse da Cooperativa ou de seus cooperados, rios termos da lei, deste Estatuto e das recomendaく6es 
da Assembleia Geral 

Art. 46.0 Conselho de Adniinistra師o ser白  composto por 03 membros, todos cooperados no gozo tie seus direitos 
sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo obrigat6ria ao termino de cada 
mandato, a renova中o de, no mnimo, 1/3 (um ter、o) dos seus c ouipuneriles 

065: Preconiza o art. i5, do lei 12690/12 que o Conselho de Administra'do serd composto por, no mnimo, 3 (tres) 

s6cios, eleitos pela Assembleia Geral, para um prazo de gestうo ndo superior a 4 (quotrり anos, sendo obrgatoria a 
renova'do de, no mnimo, カ (um ter'o) dっ colegiado, rossロIvadロロ fiip。tese do ロ吐 i6, da legisla'do supr口 citadロH 
segundo o qual, a Cooperativa de Trabalho constituda por atぜ  19 (dezena回  s6cios poderd estabelecer, em Estatuto 
Social・ composi'do para o くonseltio de Administ「ロ‘do e parロ o Conselho Eis〔ロldistinta da prevista nestロ Lei e na ロ比．  
56血垣正&264,de i6de dezembro de t971, assegurados, no mnima, 3 (tres) conselheiros fiscais. 

Pargrafo " nico. N含o podem fazer parte do Conselho de Administra、ao, alm dos inelegveis enumerados no art. 
44 deste Estatuto, os parentes entre si ate 2。 (segundo) grau em linha reta ou colateral. 

Art. 47. Os membros do Cons&ho de Administra〒言o ser言o eleitas pela Assembleia Geral tomando passe 
automaticamente quando for divulgado o resultado pela referida Assembleia. 

Pargrafoロ  nico. O Conselho de Administra o sera composto de 03 membros sendo um Diretor Presidente, um 
Diretor vicepresidente e um Diretor Secretaria 

Art. 48.0 Conselho de Administraく言o rege-se pelas seguintes iorrTlas 

a) re"ne-se ordinariamente uma vez par m巨s, e extraordinariamente sempre que necessario, por convoca o do 
Presidente, da maioria do pr6prio Conselho de Administra、旨o, ou, ainda, por solicita、言o do Conselho r iscal; 

b) delibera validamente com a presen、a da maioria dos seus membros, estando proibida a representaに加， sendo 
as decis6es tomadas pela maioria simples de votos das presentes, reservado ao Presidente a voto de 
desempate; 

〔）  as delibera、うes sero consignadas ピ  rn atas circunstanciadas lavradas em livra pr6prio, lidas, aprovadas e 
assinadas ao fim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administraao presentes 

Pargrafo u nico. Perder' automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administra、jo que, sem 
justificativa, faltar a 03 (trs) reunies ordinrias consecutivas au a oS (seis) reuni6es durante o ano 

Art・ 49・ Cabem a。く。nselho de Administra 』o, dentro do引mites d己そ e deste Estatuto, as seguintes atribuiく6es: 

a) propor 白  Assembleia Geral as polticas e netas para ariensa、白o geral das atividades da Cooperativa, 
apresentando programas de trabalho e or、amento, alm de sugerir as medidas ョ serem tomadas 

b) avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e das meias necess』rios ao atendimento das 
opera、oes e servi、os; 

+ 

\ 
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処Paa一r591 
り  estimar previamente a rentabflidade das opera、6es e servi、os, bern corno a sua viabi叱aCe; 
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d) estabelecer normas para funcionamento da Cooperativa; 

e) estabelecer sanく6es ou penalidades a serem aplicadas nos casos de viola恒。 ou abuso cometidos contra 

disposiく6es de lei, deste Estatuto, ou das regras de relacionamento com a entidade que venham a Ser 

estabeleddas; 

り  deliberar sobre a admissjo, elimina、白o e excluso de cooperados e suas implicaら6es, bern como sobre a 

aplicaく5o ou eleva'ao de multas; 

司  estabelecer a Ordem do Dia das Assembleias Gerais, quando for o respons言vel pela sua convocaく5o, 

considerando as propostas dos cooperados nos termos dos parョgrafos I' e 3 ユ  do art. & deste Estatuto Social; 

li) estabelecer a estrutura operacional dョ administra 白o 巳Xeにし由Va dos negocios, criando （ョr go s・ ョtribuindo 

funく6es, e fixando normas para a admiss言o e demiss』o dos empregados; 

I) fixar as normas disciplinares; 

j) julgar os recursos formulados pelos empregados contra decis6es discipUnares; 

k) avaliar a conveni'ncia e fixar o limite de fian、a ou seguro de fidelidade para os empregados que manipulam 

dinheiro ou valores da Cooperativa; 
七・へ  

り  fixar as despesas de administraq5o em or、amento anual que indique a fonte das recursos para a sua 

cobertura; 

m) contratar, quando se fizer necessjrio, um servio independente de auditoria, conforme disposto no artigo 112. 

da Lei n。 5.764, de 16/12/1971; 

n) indicar banco ou bancos nos quais serうo feitos neg6cios e depositos de numerdrio, e fixar limite maximo que 

poder ser mantido no caixa da Cooperativa; 

o) estabelecer as normas de controle das opera うes e servi、os, ye計icando, no minimo, mensalmente o estado 

econ6mico-financeiro da Cooperativa, bem como o desenvolvimento das operaく6es e servi、os, atraves de 

balancetes e demonstrativos especlficos; 

adquirir, alienar ou onerar bens imoveis da sociedade, com expressa autorizaく昌o da Assembleia Geral; 

q) contrair obriga'6es, transigir, adquirir, alienar e onerar bens moveis, cederdireitos e constituir mandatョrio 

「）  fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciaく百o ou des甲ste dos valores que comp6em o ativo 
permanente da entidade; 

s) zelar pelo cumprimento da legisla師o cooperativista e de outras aplicaveis, pelo atendimento da legisiaく旨o 
trabalhista perante seus empregados, bem como da legisla、ao fiscal 

g) 

' 
P) 

§l。. O Diretor Presidente da Cooperativa providenciara para que os demais membros do Conselho de 

Administraく‘o recebam, com a anteced'ncia minima de 03 (tres) dias, copias dos balancetes e demonstrativos, 
planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que se pronunciar, sendo-lhes facultado, ainda, 

／ー～、  、  
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dirimir as d"vidas eventualmente existentes 
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ESTATUTO SOCIAL 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO CTES 

ulrir empregados ou couperados, pes@uk.ar  documonto, a fim de 

§2。・ O Conselho de Administra中o solicitara, sempre que ii電ar conveniente, o assessurauiento de quaisquer 
fundonrios graduados para auxili-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo determinar que 
qualquer deles apresente, previanierite, projetos sobre quest6es especIficas 

§3’・ As normas estabelecidas pelo Conselho de Adniinistr叫aい serio baixadas em forma de Resolu、oes, 
Regulamentos ou instru6es. 

Art. 5o.Ao Diretor Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribui、6es 

a) dirigir e supervisionar todas as atividades da Cooperativa; 

b) baixar os atos de execu中o das decis6es da Conselho de Administra 言o 

c) assinar isoladamente ou se achar necessario juntamente corn o Diretor secret'rio, cheques, contratos e 
demais documentos constitutivos de obriga、6es; 

cl）  くonvocar e presidir as reuni6es do にonselho de Administra中。,bem conic as Assembleias こerais dos 
cooperados; 

e) apresentar 白  assembleia Geral Ordinria: 

I. Relatorio da Gesto; 

It. Balan、o Ger叱 

川・ Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exerccio e o Parecer do Conselho Fiscal 

り  representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juzo e tora dele; 

g) representares cooperados, como solid白rio corn os financiamentos efetuados por interm'dio da Cooperativa, 
realizados nas limitaく6es da lei e deste Estatuto; 

h) elaborar o回ano anual de atividades da Cooperativa: 

i) verificar periodicamente o saldo de caixa; 

j) acompanhar, juntamente com a Administra 自o Financeira, as fnan、as da Cooperativa 

乙うてフ  

' 

Art. 51. Compete ao Diretor vice-presidente, entre outras, as seguintes atribui'6es: 

a) substituir o Diretor Presidente em caso de ausencia ou afastamento, temporrio ou n月o 

b) secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuni5es da Conselho de Administra 言o e da 
Assembleiョ  Geral, responsabilizando-se peia guarda de livros, d。にunientos e arquivos pertinentes; 

c) interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente 
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ESTATUTO SOCIAL 
COOPERA I wA DE TRABALHO ESPECIALにAD.4 EM SER切くO CITES 

1 

Art・ 5ュ・ Compete ao Diretor Secretrio as seguinte funくdes 

superintender todos os serviくos de Tesouraria; 

b) organizar a escritura、言o contbil e financeira da Cooperativa, elaborando o plano de Contas; 

c) assinar com o Diretor presidente, o balan、o e a demonstraく言o das contas de Receita e Desposa, com os 
balancetes mensais; 

d) prestar informaく6es verbais ou escritas aos conselhos sobre o estado financeiro da cooperativa e permitir-lhe 
o livre exame dos livros e haveres; 

e〕  

り  

apresentar os balanくos e balancetes mensais aos conselhos para aprecia、‘o; 

guardar sob sua responsabilidade os valores e ttulos de qualquer natureza pertencentes 自  cooperativa e 
responder por eles; 

desempenhar outras atividades compatveis e as que lhe forem atribuidas pelo Diretor Presidente; 

h) assinar cheques ou outros documentos juntamente com o Diretor Presidente ou corn o Diretor Vice 
Presidente, no caso de impedimento de qualquer natureza do Presidente. 

I) 讐吋ariar で trabalhos e面entar a lavratura das ョtas das reuni6es do Conselho de Adm而stra 加 e da くsこここ、  ハ’”ピrrrulela しe「ョ I 

Art. 53. Os administradores, eleitos ou contratados, n』o ser自o pessoanrente respons白veis pelas obrigaら6es que 
contrarem cru nome da Cooperativa, mas responder旨o solidariariente pelos prejuzos resultantes de desIdia e 
omiss百o ou se agiram com culpa, dolo ou m白槌  

§Ic. A Cooperativa responder pelos atos a que se refere este artigo, se os houver rat田cado ou deles logrado 
proveito 

§2。・ Os que participarem de ato ou opera‘旨o social em que se oculte a natureza da sociedade, podem ser 
declarados pessoalmente responsjveis pelas obrigaくうes em nome dela contradas, sem prejuzo das sanく6es 
penais cabんek 

, §3。・  O membro do Conselho de Administra、言o que em qualquer momento referente a essa opera 百o, tiver 
interesse oposto ao da Cooperativa, n5o poder' participar das deliberag6es relacionadas com essa opera師o, 
cumprindo-lhe declararseu impedimento. 

器論農業器認篇農慧コ翼票需器；器農器器誠潔器 o os liquidantesnal. 

競鰻熱鷲ue possa caber a qualquer cooperado, a Cooperativa,。  por seus dirigentes, ouescolhidos em Assembleia Geral, ter direito de ao contra os administradores,il idade, 

Art 54. Poder' o くoriseiho de Administr叫白○くriar comits especiais, transitrios ou nao, para estudar, pianejョ『 e 
coordenar a solu、含o de questes especficas, relativas ao funcionamento da Cooperativa 

' 

国  
ョ）  
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ESTATUTO SOCIAL 
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CAPITULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

曲  

Art. 55. Os negocios e atividades da Cooperativa ser百o fiscalizados assdua e minuciosamente Por um Conselho 
Fiscaし constitudo de 03 (trs) membros efetivos, todos rooperados. eleitos anualmente pela Assembleia Ger孔  
sendo permitida a reeleido de apenas 1/3 (um ter、o) dos seus componentes 

§I。ー Para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal, o associado rJeverョ  estar em 	no gozo de seus dfte:tos e 
deveres, de acordo corn os requisitos legais e estatut'rios 

§2。・ Os cooperados n巨o podem exercer cumulativamente car即s no Conselho de Administr叫加e Conselho [isca 

§3. Njo podem fazer parte do Conselho [isca:, alm dos neleかeis enumerados no art. 43 deste Estatuto, os 
parentes dos membros do Conselho de Administra師o at' 20 (segundo) grau, em linha reta ou colateral, bern corno 
os parentes entre si ate este grau 

Art 5 6. Na primeira reunio do Conse加 Fiscal de cada alio civii dever』  Ser eleito, dentre seus membros, um 
Presidente incumbido de convocar e dirigir as reunies e urn secretョ rio para a lavratura de atas deste Conse山。  
Fiscaし os卑Iais exercer自o o mandato ate a proxima Assemb回a Geral 

Par'grafo LJr,ic。・ O Presidente do Conselho 月5くョ  deverョ Ser sub stにuH。ー Clii suas faltas ou 臣ipedimentos, pelo 
Conselheiro que venha a ser escolhido pelos seus pares 

Art 57・ O niembro do Conselho Fiscal que, por motivo 山stil Kョcl。日加 puder 亡omparecer ョ  sesso, devera 
comunicar o fato ao Rresidente, com anteced'ncia minima de 77 (setenta e duas) horas, para efeito de 
Cnnvnt-ar言n rio rpcnnrtivn c,rnl,nte 

1。.。  A comunica'o deverョ  ser dispensada quando 。 suplente, clevidaniente notificado pelo membro etetivo 
turn parece「  ョ  sessa o 

§a'. quando a comunica、含o nao ocorrer nos moldes do caput deste artigo, o Conselheiro Fiscal terd io (dez) dias, 

a contar da data em que sua aus巨ncia 加i registrada, para se justifica,niediallte expOs嚇O ciii reunio, ou em 
expediente do interessado ao Presidente do Conselho Fisc引 

農競nseia C器器器言器器霊認er jus ao recebImento de cedula de presen、a, rainstituida emada. 

器認蕊豊器農ato o membro que faltar, injustificadamente, a 03 (tres) reuni6es consecutivas ou a
ano civil. 

Art 59. No caso de ocorrerem tr's ou mais vagas no Conselho hscaり deverョ  haver imediata comunica中oa 

Conselho de Administraく』o da Cooperativa, para as provid巨ncias de convoca、言o de Assembleia Geral para o 

devido preenchimento das vagas, respeitado o disposto nos parョgraク‘pqmeiro e segundo do artigo 28 deste 
estatuto 

と工ここb 
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ESTATUTO SOCIAL 
COOPERAmA DE TF&\5ALHO ESPECIALにADA EM SEIWにC) 〔圧S 

g) examinar e emitir pareceres sobre as propostas de or'amentos anuais e plurianuais, ロ balan、o geral e demais 
demonstra、6es financeiras; 

寺ン／ 、さtブ 

Art・ 6o・ O Conselho FisくョIreune-se, ordinariョmente, uma Vez por ms e, extracrdittrk 「mene, s-'more que 
necessrio, com a particいaく5o de 03 (trs) dos seus membros 

Si。・ As reuni6es do Conselho Fiscal poder言o ser convocadas, ainda, por qualquer de seus membros, por solicita車o 
do Conselho de Administraく白o ou da Assembleia Geral 

§2。・ Na aus巨ncia do Presidente ser' escolhido uni substituto, na ocasio, para dirigir os trabalhos 

§3。・ As deliberaく6es sero tomadas por maioria simples de Votos e constar自o de ata, lavrada em livro prdprio, lida, 
aprovada e assinada ao final dos trabalhos de cada reunio, por 03 (trds) membros do Conselho Fisca1 presentes, 
indicados pela Assembleia Geral 

Art. 6i. Compete ao Conselho Fiscal exercer assidue fiscaliza、月o sobre as opera、6es, atividades e ser叫os da 
Cooperativa, examinando livros, contas e documentos, cabendo-lhe entre outras, as seguintes atribui うes 

a) elaborar o seu Regimento Interno, caso seus membros juiguem iecesszrio; 

b) conferir, mensalmente, o saldo do numer白rio existente em caixa, verificando, inclusive, se o mesmo esta 
dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administraく月o; 

c) verificar se os extratos de contas bancarias conferem com a escrituraら o da Cooperativa; 

d) examinar se o montante das despesas e invers6es realizadas est言o de confomiidade com os planos e decis6es 
da Conselho de Administra、旨o; 

e) verificar se as opera、6es realizadas e ser叱os prestados correspondem em volume, qualidade e valor ョ  s 
conveniencias econ6mico-financeiras da Cooperativa; 

り  examinar e emitir pareceres sobre o balan、o geral e demais iemonst'aいes financeiras; 

h) propor o estabelecimento de rotinas e prazos de apresenta戸o de balancetes, balan、os, demonstrativos 
financeiros e presta中o de contas; 

I) recomendar ao Conselho de Administra、 o da cooperativa 。  apnnioramento e correく6es necessョrias ao bom 
desempenho nos setores cont'bil, financeiro e orament'rio; 

り  verificar se a cooperativa estabelece privilgios financeiros a detentores de cargos eletivos, funcion自rios e 
terceiros; 

k) verificar se os associados est月o regularizando os compromissos assumidos na cooperativa nos prazos 
co nvencIonados; 

リ  averiguar se existem reclamaく6es dos こ。operadm qnanto aos servi'os prestados 

m) certificar-三e se 。 Conselho de Administrao se redne regularmente, e se existem cargos vagos na sua 
composrao; 

ノへー、ー’ー  
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ESTATUTO SOCIAL 
COOPERATIVA CL IRASALHO ESPECJALIZAOA EM SLRVにひCTE S 

q) 

n) inteirar-se se o recebimento dos cr'ditos e feito corn regularidade e se os comort,rr,issos sociuks so aLendidos 
com pontualidade; 

o) averiguar se h』  problemas corn empregados; 

p) certificar-se se hョ  exi畔ncias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas, 
e, inclusive, quanto aos d rgos do cooperativismo; 

q) averiguar se os estoques de materiais, equiparnentos e outros esto corretos, bem como se os inventarios 

peri6dicos ou anuais sao feitos com observ白ncia das regras proprias; 

r) examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o b&an、o e o relatorio anual do Conselho de 

Administraく含o, emitindo Parecer sobre estes para a Asseni bIela Geral; 

s) dar conhecimento ao Conselho de Administra中o das conclusうes dos seus trabalhos, denunciando a quele 

o rgo e' Assembleia Geral as irregularidades constatadas, convocando Assembleia Gera; 

t) convocar Assembleia Geral; 

ふ  

い。・ Para o desempenho de suas fun中es, ter o Conselho 月scalょesso a quaisquer livros, くontas e documentoう ， 己  
empregados, a cooperados e outros, independente de autor-liaく5o previa do加nselho de Adminrstra‘加  

§ ュ。‘O Conselho Fiscal, ロuando n巳にessa no つorler月  mni Iprer ョ、くP"r,rnrnnntn 十‘rnン」，ロにn一」コHフコ凡へ  
autoriza9ao e contrata、ao caber-a ao Conselho de Administrョくao. Lrr にaso de negativョ」 Dodera a solicitac含o ser 二、ーーーへ  
encaminnaaa a oeuberaくao da Assembleia Geral 

CAPITULO VIII 

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

Art 6i. A Cooperativa devera, alm de outros, ter os seguintes tivros. 

a) com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente 

~' matrcula; 

II・  presenくa de cooperados nas Assembleias Gerais; 

川， atas das Assernbleias; 

IV. atas da Conselho de Administrac言。 	 くニフ  

V. atas do Conselho Fiscal, vI aIョ5 。。、。n5em。ト5くaL 	 、  

b) autenticados pela autoridade competente 

→ 

争戸 
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COOPERATIVA DE TAAB; 

ESTATUTO SOCIAL 

O ESPEC/ALIZADA EM SPRyにO CTES 

I. livros fkcak; 

II. livros contabeis 

Par'grafo" nico. E facultada a ado戸o de livros de folhas soltas ou fichas, devidamente numneradas 

Art. 63. No Livro de Matrcula os cooperados sero inscritos por ordem cronrIdgica de admiss言o dele constando 

a) o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profiss'o e residdncd dos cooperados; 

b) a data de sua admissjo, e quando for ocaso, de sua demiss合o, elimina師o ou exclusao; 

c) a conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social 

d) assinatura de duas testemunhas 

CAPITULO Ix 

DO BAlANくO CERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS 

Art 64. A apuraくきo dos resultados do exerccio social e o levantamento do balano geral ser旨o realizados no dia 31 
(trinta e um) de dezembro de cada ano 

A比 65. Os resultados ser且o apurados segundo ョ naturezョ das oper叫6es ロu servi、os, pelo ぐorifronto das. 
respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas 

§‘。‘As despesas administrativas ser加 rateadas na propor‘加 das opera、6es, sendo os respectivos montantes 
computados nas apura、6es referidas neste artigo 

4 z。. Assobias llquidas nos termos deste artigo, ser言o distribuldos da seguinte forma 

a) 10% (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 

b) 5 % (cinco por cento) ao Fundo de Assistencia T'cnica, Educacional e Social - [AI ES; 

§3。. 0 destino das sobras lquidas apuradas 10 exerccio, depois de deduzidas as taxas nas alIneas 'a" e "b" do 
pargra加プdeste artigo, ser decidido em Assembleia Ceral 

§4。.0 rateio dos resultados negativos ser白  decidido pela Assembleia Ceral 

Art. 66. 0 Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exerccio e atender ao desenvolvimento das 
atividades, revertendo em seu favor, alm da taxa de lo% (dez por cento) das sobras 

a) os cr'ditos no reclamados pelos cooperados, decorridos n5 (cinco、  anos ス  
UJ り‘duAHIの  ピ  UU八りピ”‘ピmu七”uH叫dり巳”Pピし dL 	 、  b) os auxlios e doa、うes sem destina頭o especial 



賜AZE鷺輝熱講罵燕曇熱ぎ鴛運議撒 ‘三 

・考  0Os LM LOsOsS 5 7do o -響簿翼 italro-0a5JIo4. M. C Ioo. to.Iato$Os. 50.00,0,00.e 0, Da. 	 ミ  

COG. AtdtntIcaio: 6713131217092917064$.22; Data: i3flZ)20i7 09:4flt
--- 

	

- 

	- 

“雛一【にlo Ulgilal 00 -tscal'zaao "pa Norma, C: AGU02346-8(WG, -.Total do Ato: 412 ●~ 	comi,, o.'flo. do ato ten: hltpt:fleIod.gta.qpbjsS・ br 

l 

’，  

3b 

COOPERATIVA りr 
ESTATUTO SOCIAL 

l-iALHO ESPECIAl I/ADA EM SER VICO - CTES 

ピ  

ルt. 67. 0 Fundo de Assist白ncia T己cnica, Educacional e Sociaト FAlES, destina-se a pies、 ac白c de 、e ci、os aos 
cooperados e seus familiares, assim como aos empregados da propria Coopemtiva, podenuo ser prestados 
mediante conv己nio com entidades especializadas 

§C. Fkando sem utiliza声o mais de 50% (cinquenta por cento) dos recursos anuais deste Fundo, durante dois anos 
consecutivos, ser procedida a revis白o das 戸anos de aplica、●o, devendo a Assembleia Geral seguinte Ser 
informada e fazer as recomenda、6es necess白rias ao cumprimento das finalidades objetivadas. 

§20・  Revertem em favor do FATES, alm da percentagem referida na alnea'' b" do§ r do art. 65, as rendas 
eventuais de qua「uer natureza, resultantes de opera6es ou atividades nas quais os cooperados n旨o tenham tido 
nterven恒o. 

郵。， Os fundos de Reserva e de Assist'ncia Tecnica, Educacional e Social, s言o indivisveis 

ふ  

Art.68. A Cooperativa constituira um Fundo de Descanso Semanal, previsto no artigo 7。, alnea "h", deste 
Estatuto Social, para os cooperados que tera por objetivo provisionar recursos financeiros para serem utilizados 
pelos mesmos no repouso semanal remunerado 

Art 69. A Cooperativa constituir um Fundo de Descanso Anual, no artigo 7', alnea "E', deste Estatuto Social para 

os cooperados que ter por objetivo provisionar recursos financeiros para serem utilizados pelos mesmos nu 
repouso anual remunerado. 

km 
Art7o. Alm do Fundo de Reserva, FATES, Fundo de Descanso Semanaし Fundo de Descanso Anual a Assembleia 
poder criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins especficos, tais como os previstos 
no artigo 8。, alineas defY'I "j", "k" e "I", deste Estatuto, fixando o r nodo de fonna師o aplica、白o e liquidaく o 

CAPITULO X 

DA DISSOLUくAO E LIQUIDA(;AO 

' 
Art 71. A Cooperativa se dissolver' de pleno direito 

a) quando assim delibera「ョ Assembleia Gera,desde que os cooperados, totalizando o numero nhlnimo de 07 
(sete) dos cooperados n旨o se disponham a assegurar a continuidade da Cooperativa; 

b) devido 白  alteraく o de sua forma iurdica; 

c) pela redu中o do nUmero de cooperados a menos de sete ou do capital social em patamar inferior ao mnimo, 
se at' a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo no inferior a 6 (seis) meses, esses quantitativos 
n言o forem restabelecidos; 

d) pela paralisa悼ode suas atividades por mais de iou (cento e vinte) dias. 

ン凡一  
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO CTES 

Art. 72. Quando a dissoluく含o for deliberada pela Assembleia Cor叫 esta nomeara um ou mais li4uidautcs, e um 

Conselho Fiscal composto por 03 (trs) membros para proceder ョ  liquida師o. 

§C. A Assembleia Ger乱 nos limites de suas atribui6es, pode, em qualquer e poca, destituir os liqusdantes e os 

membros do Conselho Fscaし designando seus substitutos; 

§2’・ O liquidante deve proceder 白  liquida'5o de conformidade com os dispositivos da Legisla‘言o Cooperativista 

Art. 73. quando a dissolu師o da Cooperativa no for promovida voiupptaramepite, nas hipoteses previstas pio art. 

71, essa medida poder' ser tomada judicialmente. 

曲  

CAPITULO XI 

DAS DISPOSI'OES GERAIS E rRANSITORIAs 

ルt 74. Fica inelegvel para qualquer cargo em くooperativa de Trabalho, pelo perodo de at' 5 （に旧しロ）anos, 

contado a partir da sentenくa transitada em julgado, o socio, dirigente ou administrador condenado pela pr'tica 

das fraudes elencadas no artigo i8, da lei 12.690/12 

Art. 75. Os casos omissos sero resolvidos pela Assembleia Geral desta Cooperativa de acordo corn os princpiosぺこコ  
doutrin白rios e legais. 

Estatuto Social da Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'o - CTES 
Aprovado em Assemblia Geral a o Constitu博o. rio dia 7lj08Ct015 

Este Estatuto' parte i ntegrante da Ata da Assrmhir1c Geral do (ansrftu炉o 

Vit6ria da Conquista-Ba., 21 de Agosto de 2015 
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acordo com o Art. 1。,。  10。  e seus§§ 10 e 2。  da MP 220012001. como tambem, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
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ff_Cooperativa de Trabalho Especializada em Servios・  
む  

ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINARIA E GERAL EXTRA ORDINARIA DA COOPERATIVA DE 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO~CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 29400041639 E NO 

CNPJ SOB N' 23.641.510/0001-43, REALIZADA EM 14 DE MARCO DE 2016, 

Aos 14 (quatorze) dias do mes de Mar9o de 2016, na sua sede administrativa, 白  R yp Ernesto 

Dantas, no 135, Fundos com a Rua 07 de setembro, 40 andar, Bairro: Centro. CEP - 45.000-535 

na cidade de Vit6ria da Conquista. Estado da Bahia, a s 18:30 horas, em segunda convocac白o, 

com a presen9a de 09 (nove) cooperados. conforme assinatura no livro de presenca, re、riram- 

se, para a realiza"o da Assembleia Geral Ordinria e Assembleia Geral Extraordin白ria da 

Cooperativa de Trabalho especializada em Servi9o - aTES, inscrita no NIIRE sob o n。  

29400041639, e no CNPJ sob o n。  23.641.51010001-43. convocada pelo Conselho de 

Administra"o, conforme Edital de Convoca"o, publicado no jornal A Tarde, no dia 04 de Maro 

de 2016. na forma transcrita a seguir: 4 Presidente da COOPERATIVA DE TR4I孤‘HO 	、  

ESPECIALIZADA EM SERVICO CTES, no uso de suas atnbuies estatutarias, con 'oca c5.うeus 	しーーー一  

cooperados. que nes伯 atomtalizani 76 （肥zessels), para reunirem-se em AssembleiaGera!a中寺‘a e 

Assembleia Geral Extraord,nana a serem realizadas. cumulativemen把  no pr6×irno dia 14 0し切aてo de 

2016. na sede administrativa da Cooperativa, loca&ada na Rua Ernesto Santas, no 135 - Fundos com a 

Rua 07 de Setembro, 4。  Andar, Centro. CEP 45.000-535. na cidade ce V加ia da conquista. Estado da 

Bahia. obedecendo os S叩viMes horrios e 勺uorum" para sua instala 加， sempre no mes'nn local, 

cumprindo o que determin日  a Lei n。ブ2.690 e o Estatuto Sく cial リ Em primou’ し.TJn VOC8戸Oa s'7,730 

horas, com a presen9a de 2'3 (dois teros) dos coopeiados. 2) Em seロup'拍 convoca"o A S 'i8. IC noras 

com presenca da meta山mais um do numero de cooperacos, み Erri terce,ra e'I itima 0017 VOCag』O 自  S 

1930 horas. com  a presena minima de 04 (quatro) cooperados a ffni‘加 deliberar sobre a seguinte 

ordem do dia. Em Assembleia Geral On加伯na:m Presta,o de con畑s dos 6 rg』os da admi.r;stra師o 

compreendendo （り relatrio de gest百o. balanos, demonstrativos （拍 sobras ou perdas aecorralves do 

exerclcio 2015. (1り P/ann de atividades da sociedade para つ exerccio 2016 川」 EJei9』o e Fo:;死 dos 

membros do Conselho de Administra戸o e do Conselho Fiscal (I、り Fixar valores de honor自r'or e diarias 

para Diretoria Administrativa e Cdulas' de .r'esenGa para Dereiona Administrativa e Conselho F;sc'a'. Em 

Assembleia Geral ExtraorciIn ria‘り Reforma Estatut'na, (Iリ Analisar os pedidos （加 admisso e da'niss'o 

de cooperados 川り Comunicar e discutir sobre mudanqa de enc把reo da sede administrativa para o 

mesmo municpio no pめpno estado!M Mera9j o. excluso e/ou incluso de at'vhおdes acor,Omscas 

、ノltria da Con quista-Ba 04 de Maro de 2016 Elicarla Silva de Quewoz -- Diretora i"residen畑  

Administrativa. A mesa dos trabalhos foi composta pela diretora presidente administrativa, Sn8 

Elicarla Silva de Queiroz, o diretor vice-presidente adm:nistrativo, 5r l-\nomar Loas ca t<ucna 	き  
Filho e a diretora secretaria administrativa e desta Assemblia. Srt' F3runa Moreira C'.ardoso 

I 

、  
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERATIVA D' ) 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI'O - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 29400041639 E NO 

CNPJ SOB N。  23.641.510ノα）0ユ-43, REALIZADA EM 14 DE MAR'O DE 2016. 	 、  

み  

Santos. A presidente deu as boas vindas a todos os presentes e iniciando os trabalhos, soticitou 

自 secret自ria que fizesse a leitura da primeira ordem do dia da Assembleia Geral Ordin自ria, do 

edital de convoca9白o のPrestaF'o de contas das 6 ryos da administra"o, com preernendo: (a) 

rola tr加de yes畑。； balanos; demonstrativos 由  sobras 。“perdas decorrentes,加exercidIo 2015; 

a presidente. a srt1 Ehcarla Silva de Queiroz Brito leu o relat6rio do Conselho de Adrrnstra"o 

seguindo com os esclarecimentos, franqueando a palavra para os outros memnros da 

administra"o, sendo que eu, Bruna Moreira Cardoso Santos, secret自ria, fiz o uso da mesma, e 

complementei a palavra da presidente. Todos ficaram satisfeitos com o relat6rio e 

esclarecimentos, e, no havendo nenhuma dロvida ou coloca"o, a presidente deu continua9自o e 

convidou a Sr1. Elenita Oliveira Mota, contadora, para fazer a leitura do Balano Patrirnc'nal e 

seus respectivos demonstrativos Assim, a contadora esclareceu que houve Perdas e assim 

mostra o demonstrativo de Perdas que ficou no valor de R$ 15.285,75 (quinze mil, duzentos 

oitenta cinco reais e setenta cinco centavos) e assim tirou todas as d"vidas a seu respeito Logo 

ap6s. o Sr. Gilson Santos Sousa, membro do Conselho Fiscal, fez a leitura do Parecer do 

Conselho FiscaL que, em sua totalidade, resolveu aprovar o Balano Patnmontal. notas 

explicativas e demonstra es cont白beis. Aps a leitura e as devidas explica96es, a presidente 

Srt1 Ehcarla Silva de Queiroz, p6s os relat6rios, o Balan9o Geral e o Demonstrativo cia Conta 

Perdas em vota9白o, abstendo a diretoria administrativa e o conselho fiscal de participar da 

votaao, conforme§ 10, artigo 44 da Lei 5.764/1971. Assim feito, a assembleia presente. com  

seus legalmente aptos a votar decidiu em ratear e dividir as perdas calculadas em vaiar igual 

para todos os cooperados, para assim n白o ser necessrio ser retirado do capital ;ccial da 

cooperativa, assim decidido. fora aprovado por unanimidade. Prosseguindo. a pres】dmte, 

solicitou a mim secretria que continuasse com a leitura da ordem do dia do edtal de 

convocaao, passando para o item, (II) Plano de atividades da sociedade para o exercIdio 2016; no 

qual fora apresentado aos cooperados presentes o piano de atividades para o exercido de 2016 

onde teve a aprova"o unamine dos presentes. sem ressalvas. Ento, fez-se a leitura da 

pめxima ordem do dia 。 itemmり Elei'o e Posse dos membros加Conselho deAIminIstra ao e 

do Conselho Fi5caI; A presidente falou sobre a cbngatoriedade de se realizar essa vota"o, pelo 

motivo do pedido formal de renoncia e retirada do conselho administrativos do diretor vice- 

presidente administrativo e de mim, diretora secret白ria administrativa, e por isso os cargos de 

diretor vice-presidente e diretor secret白rio est白o vagos e sero colocados em vota「o, sendo 

que, diante da apresenta"o dos candidatos U nicos para elei9白o complementar dc Conselho de 

Administra"o, por vota"o un白nime, foram eleitos e empossados os seguintes cooperados 

社＝ニニ，  

奄ジ／ 

レ 
 

共レ  



para dar continuidade do mandato, at白  20 de agosto de 2019, sendo: Diretora Vice Presidente 

LIDIANE NOVAES SILVA, brasileira, maior, solteira. auxiliar administrativo, nascida em Poくoes- 

Ba, em 10/04/1996, portadora da cedula de identidade n。  20638644 38 SSP/[3A, Cニ'F n。  

075.753 855-09, residente e domiciliada a Rua Itapetinga. n。  231, Bairro Brasil, CEF' - t5025- 

390. na cidade de Vit6ria da Conquista-Ba.. Diretora Secret白ria: MARYANA MOREIRA 

CARDOSO SANTOS. brasileira, emancipada, solteira, assistente administrativo, '21cida em 

Vit6ria da Conquista-Ba. em 09102/1999, portadora da c白dula de identidade n。  13.768 f324-25 99 

SSP/BA. CPF n。  071924.735-70. residente e domiciliada na Travessa Santa Rita, no ii ー  

Conjunto Habitacional. CEP - 45.150-000, na cidade de Encruzilhada・Ba, ressalvando que n白o 

houve mudan9a do cargo de Diretor Presidente, continuando inalterado. E para composi"o do 

Conselho Fiscal, para o mandato de 01 (hum) ano, foram eleitos os cooperados: GILSON 

SANTOS SOUSA, brasileiro, maior, casado, auxiliar de recep o, nascido em Encruzilhada-Ba 

em 06103/1975. portador da cdula de identidade n。 0724094288 SSP/BA, CPF n。  970.309.105- 

91, residente e domiciliado a Rua ManS Granadeiro. n。 49, Bairro Centro, CEP 1 45150-000 

na cidade de Encruzilhada-Ba.; ROSA MARIA FERNANDES DA SILVA ANJOS, brasileira, 

maior, solteira, auxiliar administrativo, nascida em Vit6na da Conquista-Ba. err 04/lOul975, 

portadora da cdula de identidade n。  14234726-02 SSPIBA, CPF n。  901 .695.065-68, residente e 

domiciliada na Rua A, n。  95, Loteamento Porto Seguro, Bairro: Boa Vista. CEP - 45.026-460, na 

cidade de Vit6ria da ConquistaーBa.: CLAUDIA SOUSA, brasileira, maior, soNeira, secretna, 

nascida em Encruzilhada-Ba, em 29/04/1989, portadora da cedula de identidade no 16031445 17 

SSP/BA, CPF n。  112.701.616-44, residente e domiciliada a Rua 06, Vila do Sul, n。 05, 003 81. 

02. Bairro Airton Senna, CEP - 45000-000, na cidade de Vitria da Conquista-Ba. Para os 

efeitos do Art. 1011, Pargrafo 1。, do C6digo Civil, os cooperados ejeitos declaram sob as penas 

da lei, que n白o est白o impedidos de exercerem a administra 白o da sociedade por lei especial. ou 

por condena"o a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos publicos; ou 

por crime falimentar. de prevarica"o. pefta ou suborno, concuss白o, peculato; ou contra a 

economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra as normas ae defesa da 

concorrncia. contra as rela6es de consumo, a f pロblica ou a propnedade enquanto 

perdurarem os efeitos da condena 白o. Firmam a presente declara"o para que produza os 

efeitos legais, ciente de que, no caso de comprova●o de sua falsidade, ser nulo de pleno 

direito perante o registro do com白rcio o ato a que se I ntegra esta declara"o, sem preiuizo das 

san6es penais a que estiver sujeito Conforme Art. 51. S占o in&eq(veis, alm das pessoas 

impedidas por lei os condenados a pena que vede, ainda que temporanarnente, o  acesso a 
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ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERATIVA DE 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI'O - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 29400041639 E IVQ 

CNPJ SOB Ng 23.641.51010001-43, REALIZADA EM 14 DE MAR'O DE 2016. 
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ATA DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERA TIV.4 DE 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N9 29400041639 E NO 

CNPJ SOB N9 23.641.510/0001-43, REALIZADA EM 14 DE MAR'O DE 2016・  

cargos pロblicos; ou por cnme falimentar, de prevaricac百o, peita ou suborno, concuss白Q, 	一  

pecula加， ou contra a economia populaこ   a 危 pUblica ou a propriedade. Parqra加 unico N加  

podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administrac』o, os parentes e,1're s' ate 20 

声equndo) qrau, em linha reta ou colateral. e Art. 56. A administrac白o da soredade serb 

fiscalizada, assidua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituIdo de 3 (ti-es1 ,t,embrus 

efetivos e 3 (tres) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assemblia G笠a. sendo 

permitida apenas a reelei'o cio l乃 (um 旭rca) dos seus componentes §ia N自o podem危zer 

parte do Conselho Fiscal, alm dos inelealveis enumerados no articio 51, os parentes dos 

dvetores a伯 o 20 (sequndo) qrau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre  s' a厄  

esse qrau §2。  0 associado n』op ode exercer cumu加Uvamen畑  e arcos nos gzos de 

administra 百  o e de fiscaliza 百  o. da L:i 5.764/4971. Passando a leitura para a prximo item da 

ordem do dia, o item“り Fixar valores de honorrios e diM"para Diretoria Administrativa e 

Cdulas de PresenFa para Diretoria Administrativ・  ・  Conselho Fiscal・ A presidente, srr Elicarle 

Silva de Queiroz, pediu ao plen白rio que indicasse um cooperado para substitui-la e coordenar os 、  ____ 

trabalhos durante a discuss白o e aprova 白o dessa ordem do dia, o plen白rio, por unanimiciaae 	、  

indicou a cooperada, Srt', Rose Mary Moreira Cardoso Santos, esta falou a todos sobre a 

import白ncia de fixar os valores de honor自rios e di自rias a diretoria administrativa, tendo em vista 

que a mesma est se empenhando ao m白ximo, na busca de clientes para nossa cooperativa 

porem. esse empenho trs alguns custos por sinal elevados, alm de precisarem deixar seus 

lares e pedirem afastamento nos seus trabalhos, para realizar as visitas e apresenta こe5 da 

nossa cooperativa Enfim, gra9as a Diretoria Administrativa, e a todos n6s, j自  temos nosso 

primeiro contrato e estamos em busca de outros. Sendo assim, ap6s esta breve cons!dera9白o 

foram apresentados os valores de retirada, especificados em pth・assembleia. quais sejam: 

Presidente: R$ 1 .500,00 Vice-presidente: R$ 880,00; e Secretrio: R$ 850,00. uuanio as 	ー  

di自rias, ficou estipulado que o valor poderia variar, de R$ 200,00a R$ 500,00, a depinder da 

distancia e das dias utilizados e ficou estipulado e aprovado o valor de R$ 200,00 dc c自dura de 

presen9a para incentivar a participa●o dos membros dos conselhos nas suas reuni6es mensais 

Todos os cooperados presentes, em unanimidade concordaram com os valores expostos e 

assim foi aprovado por sua maioria de votos, havendo a abstra o dos legalmente impedidos, 

conforme artigo 44 da Lei 5,764/1971 Nada mais a ser tratado em Assembleia Geral Ordin白ria 

deu-se como encerrada 白  s 1950 hs. Com  rela●o 白  Assembleia Gerai Extraordin自ria, deu-se 

inicio logo ap6s. 台  20:lOhs.. corn a leitura da ordem do dia, Item (I,) Reforma Estatut'ria; A 

presidente, Sr? Elicarla Silva de Queiroz, falou da necessidade em reformular o nosso Estatuto 

③ 
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Social, para conserto de erros em alguns artigos. bem como altera"o 白  pedido da fiscahzac白o 

da OCEB. que analisou e achou alguns pontos que requer mudan9as, para se adeauar a Lei, 

assim foi feita a leitura e explicado 白  toda Assembleia 白  s mudan9as realizada, ficando assim 

com a seguinte reda9白o, Art. 2'. A Cooperativa, corn base na colabora'do recproco a gte se obrigam 

seus coo perados, tem por o切eta a defesa socio econdmico dos seus associadas, atrav古 dc orgciniza cdo 

do trabalho individual e tratando de seus interesses e c切口戸no/idade, a prestロc6o de senノ'cc'sJIetetros, 

para que corn isso melhorem sua remuneracdo e as condi戸es de trc功a功o, de prma .];.tuncma, 

congregando os profissionais aut6nomos dos diversasd reas de sen'IFo, devadomen把  habilitados, sendo 

profissionais de suporte operacion叫 administrativo, comercial e injI'oestrutura, mediante cobrana de 

taxa administrativa para seu sustento, sem qualquer加a/idade de lucro, nad rea de prestad o de serviFos, 

entre outros de: a)Fornecimento e ges加o de recursos humanos para terceiros; 切P repor町do de canteiro e 

limpeza de terreno; c)Cant:nas 一  serviFo de alimenta'6 o privativos; d)ServI'os de pintura de edWios; 

e)Atividades de servi'os de orgロpin,'d o, triagem, escriturロ‘do e /ロn'arnento de documentas くこっ  

administrativos prestados principalmente o s empresos; J)Sen'i'os dom'sticos; q)Coleta de resioucs ndo- 

perigosos; hflnstala'do e Manuten'do el'trica; i)lnstala'6es e mono ten' do‘た sistemas centrais ae or 

condicionado, de ventila戸o e rげrigera96o; "Atividades de contabilidade; りConsultaria e auditoria 

contdbil e tribumria;り Servios de arquitetur町  m)Servios de engenhara; n)Atividades de desenho 

tcnico, plantas e projetos relacionados d arquitetura e engenharia; o) Atividades poisa gisticas.‘りServi'os 

combinados de escritdrio e apoio odminstrativo; qMtividodes de ensino, de cursos e consultorIa t'cnica 

Pr可issionol; rj Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, no Ail・ 10・ Dcルperado 

responde limitadamente pelas obriga戸es contradas pela cooperativa perante terceiros e d parcelo de 

sua contribui戸oaロ capital saci叫 correspondente os cotas por ele integralizadロ与  bem como pelos 

prejuIzos porventura ver加ados na propordo das opera'6es que tiver realizado, no Art. 46§2'.' A 

cooperativa deverロ  descrever os atribui'6es do Coordenador, urna vez que hd a prevsdo no Lei 

12.690/201z que disp6e no artigo 72§69, 。 seguinte: "As otividロdes identificodロS min o 。切etvci social 

da cooperativa de trabalho prevista no inciso li do co put do art. 49 desta Lei quando prestadas加ra do 

estabelecimento da cooperativo, devero ser submetidas a uma coordeno'd o com mandato nunca 

superior a 01 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realiza戸。 dessas atividades, e/ei切 em reunido 

especfica pelos s0cios que se disponhorr' o realiza-las, em que serうo expostos os requisitas poro sua 

consecu戸o, os uolores contratados e a retribuiFdo pecuniuria ce ca加 socio particpe' no Art. ss: A 

Caoperotivロ  de trabalho constitudo por 19 (dezenovり  soc:os, poder estロbelecer, em Estロ加to Social, 

ど一 
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図  

composl戸。 paro o Conselho de Administraぐdo e para o Conselho Fiscal distinta da prevista tu lei, 

assegurados, no mnimo 03 (tres) conselheiros戸scais. todos, coo perados, eleitos a coda 01 (urnルno pela 

Assembleia Ger叫 sendo permitida a reelei'do de apenaslβ(um rer'o) dos seus com panentPff J9 Os 

negcios e atividades da Cooperativa sero戸scolizados assdua e minuciosamente por um Conselho Fiscal, 

constitudo de 03 (tr's) membros efetivos e 03 (trs) membros suplentes, todos coope, ado5 eleitas 

anualmente pela Assembleia Geral, sendo peru市ido a reeleirdo de apenas lβ(um tero) dc:; wus 

componentes, quando superior a 20 (vinte) scios, con加rme disposio legal. Seguindo toda 

Assembleia aprovou por unanimidade as altera6es do estatuto social, sendo que os cemais 

artigos do Estatuto Social permanecem inalterados e o estatuto vai tomo parte integrante 

desta ata. com  a nova reda"o, seguindo para o prximo Item, (II) Analisar os pedidos de 

admiss.o e demiss'o de cooperados; onde foi aprovada a admisso de novos cooperados no 

municipio onde a CTES atualmente presta os seus servi9os. Cabe informar que, mesrito n白o 

estando presentes nesta Assembleia Geral Ordin'ria e Extraordin自ria, todos os cooperantes レへ  

foram devidamente ana"sados e encontram-se capacitados para exercerem suas fun9oes. A iem 

disso, todos efetuaram a devida integraliza"o de suas quotas-parte e foram devidamente 

registrados no livro de matricula. Com  muito pesar que tambem comunico 自  esta Assemblia 

que a Diretoria Administrativa, recebeu o pedido de demissao do cooperado MAURICIO 

PORTELA PIRES, onde foi feito a devolu"o do valor referente sua integraliza9o de quota 

parte. como manda Lei, e 自  partir dessa data ele n白o mais faz parte do nosso quadro de 

cooperados. Passando para o prximo item da ordem do dia da Assembleia Geral 

Extraordin白ria, (IIり Comunicar e discutir sobre mudan9a de ends町。 dase加仙加istrativa para 。  

mesmo municpio no prp・加・stado; a Presidente, Srt*, Elicarla Silva de Queiroz, falou da 	' 
mudan9a de endereo de dar pelo fato da nossa atual sede administrativa ser no 4'' an':ac de 

escadas ingremes, o que dificulta o acesso di白rios e por v白rias vezes, ficando necess自rio uma 

mudan9a para uma sede no t白rreo, todos os presentes concordaram e aprovaram a mudan'a de 

endereo que 自  partir da presente data passar a funcionar no endere9o: Rua B (BNH)・  n。 04ー  

Bairro: Candeias, CEP 1 45.028440 nesta cidade de Vitria da Conquista・Ba・  Passou-se 

ento。 pr6ximo item da ordem do dia da Assembleia Geraにxtraordin自riaI (M4/teta戸。 ecluso 

e'tu irtclus& de atividades econ6micas A presidente. Srt' Elicarla Silva de Queiroz explicou da 

' 

raja vi試o 

social da 

que seria 

obieto as 

necessidade de algumas altera96es e exclus6es de atividades do nosso objeto social 

que a fiscaliza"o da OCEB analisou e tirou a conclus白o que tange ao objeto 

cooperativa, pois possuem algumas atividades que no correspondem entre si. e 

necess自rio que as atividades que sero desenvolvidas pelos scios tenham por 

ノ  
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mesmas. sendo assim achamos de mera importancia nos adequar para reahzar um servi9o 

qualificado, todos concordaram e aprovaram por unanimidade. E em seguida, nao havendo mais 

nada a tratar, eu. Bruna Moreira Cardoso Santos, secretria das Assembleias, lavrei e K'resente 

ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim, e pelos novos membros da LJ!retoria 

Administrativa, empossados nesta data. Essa ata 6 a transcil"o fiel do livro registrn aias ri0 oi 

da Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi9o - OTES, lavrada por meio eletrさni: 

Vitoria da Conquista-Ba.. 14 de Mar9o de 2016 

嚇  

ELICARLA SILVA DE QU IROZ 

CPF N o 049.037.545-61 
口recorri Presidente do Conse山ロ A On , p ist, at jvo 

一ぐKゴ八ご、いソ  と2Aで○、J 
LIDIANE NOVAES SILVA 

(PE N。  075.753.855-09 
e cresrdente do Conselho Adrn,n'st, atIv0 lh'flor 
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O Bel. Vlber Azevdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdic6es e 
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Aprovado em Assembl醜響‘嘩鰍traordlnd ria, no dia i4/ 鱗o,6 

Este Estatuto' porte Integ噂贈‘‘加A賛知Assemblia Geral 8c湖rumaria 

轟  

CAPITULO I 

RO, PRAZO DE DURAAO, AREA DE A O E AO SOCIAL 

叱う 

Art f. A co叩“ativa de Tia 
valores e princpios do coope 一き竺竺竺竺」野 const,ukia' no dia 2 iサ警to deや15・「eg・“pelos ・p七ゆUIhIA」’“・u'~1肥IdS UImnzes ロa autogestao 馬概este 上stawto, tenco: 

a) sede administrativa na 
45・oュ‘140, foro画”加，  

b)' rea de a"o, para fins 
podendo inclusive abrir' 

c) prazo de dura 百o indeterm 

,Conqi塀、 Esbdo 血，Ma, na Rua B, B 
Orla」戸  Co nq U製轟麟簿,daaahia; 	に  

e瞬(ao de servi 

;candd自s,C王P ー  

territrio nacIonal, 

dezembro de cada ano. 

占  

Do砿着o soc産 

DA DENOMI 

も 刀 ・極ハ  

4 /1 誉敷 
や  凧 

a) Fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiro 

博  

I ' 扇cA 
嶋告ブ  

 

 

ーど芝： .ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 
司  

ESTATUTO SOCIAL 

ル“再cnp申nv cam baa知Iゆ叩，，α典鵬耳嘱鳶,,伽嚇喫蟻嬬，博鴨加鱒懸零極舞m，●讐砂卿尊鷹郵章声加  
e毒島Miぶ簾鳶壷tiSI識走細武 itraWすd曹S師“声がd《避i覇th fri湘血lF郵thS樹o 虎、舶S‘髄扇・臨ぜt中  
finalidade, a presta中o de servios a terceiros, para que com isso melhorem sua remunera戸o e as condi6es de trabalho, de 

ma autnoma, coi e rido os profissionais autnomos s diversas' reas de servi、o, devidamnente habilitados, sendo 

profissionais de suporte operaclonal, administrativo, comercial e infraestrutura, mediante cobrana de taxa administrativa 

para seu sustento, sem qualquer finalidade de lucro, na ea de presta,o de servi、os, entre outros de: 



a) contratar servkes para seus 

b) comprar em comum m'qu 
noperativa e ce seus asso畷  

． 	嘉難二；金  c)加・necer assktnく毎鰍j 

&' 9romover o aprirnorament散議加．， ' 
~ 	 ~ F 一I 二一叱  

e p
ro

p
ortionar, dentro das p 	. s, assistncia mEdico-soda! ao

critrios estabelecidos pelo Co 	. ministra o. 

nas melhores condl6縄”re、os; 

裏
“ipamentos, tensfllos*Utms bens necessrios ao desev 	pento das atividades da 

flssinal de seus警rndosefam鷺 
世s・ a55Is(mc日  ”夢”oc日Ia‘γ繊,鷺脅’ 

嚇移de suas ativid 

餌1議 

二「I鱗4 

ふ熱 

Mares, de acordo com 

一  , 

speclaliza'o; ' 
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ESTATUTO SOCIAL 

叫購験好購‘眺1験職し鵬験睡鰍‘臥眺眺騒眺l興・‘ 
Aptom加e・・mssembiEia Geral Extraordlnrkら no dia 14/Oy2016 

BteB切加加印．mhit昭rante da Ata山AssembMhl く；eロI Extraordindrla 

(JUCEB 

国多

縄ミ  

a 
b) 
り  
d)  
e)  

り  
g)  
h)  
り  
D 
k) 

● お  
n)  
o)  
p)  
q)  
り  

Prepara'o de canteiro e limpeza de terreno; 
Cantinas - servio de alimenta o privativos; 
Servicos de Dintura de editkk5: 
Atividades 山  servios de organiza中o, triagem, escritura中o e lanamento de documentos dロmlntstrativos 
prestados principalmente ' s empresas; 
Servios dom'sticos; 
くoleta de resduos n百o-perigosos; 
Instalaco e Manuten'o eltrica; 	 奪誉二  
Instalaces e manutenc'o de sistemas centrais deiflondiclonado, de ventlla Q e rerngeraくao; 
Atividades oe contaDulaaロe: 	 お難ジ  
Consultofla e auditona contaoiに tnourana; 
Servios de a川ultetura; 
Servicos de engenharia; 
Atividades de desenho tcnico, plantas e p 	 'e無I落ellnana; 
AtMdades p aisagstka% 	 くくフ～  
Servicos combinados de escrltflo e C1.' mintstrativo; 	 - 
Atividades de ensino, de cursos 、 ぎ  a1'' ria tecntca proussional; 
DesenvoMmento de progra d一二 二 ‘脚utador SOD encomenaa. 

尋  

a eRngenharla; 
くg之フ 

Artず- No cumprimento do seu o麟，oゆ馴 rativa se prope a: 

ノ、
、  

難三 ● 二 

Art 4. Poder associar-se' Cooperativa, salvo se houver impossibilidade tcnica de presta'o de servios, qualquer pessoa 
que se dedique' atividade objeto desta sociedade, dentro da rea de admisso da Cooperativa, podendo dispor livre 一  e 
de si e de seus bens, sem prejudkar os interesses e objetivos da Cooperativa, nem colidir com os mesmos. 

り  寧 山  や  



b) propor ao Conselho de 
Cooperativa; 

rais, medidas de Interesse da 

と讐perativa, %j partir曳data de publicao申Edital de Convoca"o da 
""w 	 1 ■瞬  i re 碑nraa国 	．α 毒鵬押魁熟噴dI ，‘ 

solicitar Informa、6es sobre as at 

Art. 5. Para associar・se, o interessado preencheばa Fici日  
bem como a declara,o de que optou livremente por 
Cooperativa. 

§t. O interessado dever frequentar, com aproveita 
'perativa ou outra entidade. 

4 t. Concludo o curso, o Conselho de Mministra 
ento o Interessado subscrever quotas-parte doca 

. A subscrio das quotas-parte do Cap 
Cooperativa. 

ula, c叩a assinatura dele e de nials曹零stamunhas, 
r-se, conrorme nonas constantes ao 上 tatto. social ca 

Sn curso bsico de coopn tivisnio, que ser ministrado pela 

謝電編署裏adr喪廼線se for o ca竺a deferir , devendo 
ご  ‘月“か嶋．dS”馴  O Livro CW Matncuia, 	~ 

Fementam a sua admisso言、  e a assinatura no Livro d熱  

Artr.Podero Ingressar na Coo 
neste Estatuto. 

Pargrafo' nico. A represen 
des嶋nada, mediante 
poderes de cada um. 

!pdonalmente, pessoa繍蔽ilcas que satIsfaam加S condk6es estabelecidas 

三一讐Jurdica junto 魯夢fltiva se far por meIo de pessoa natural especialmente 

speciro que, rios CdSON4Sfl que nouver mais a e um讐驚entante, identIficar 05 

Art 7 Cumprido o que! 
decorrentes da Jet destE 

● ‘ St So direitos do coope 

a) participar das Assembleias 

二皿一 tutoきdai, o cooj 	adquire todos 
"'''vt'"'”、”1~鱗、”‘'Pe''Uva 

e outros que a 

Indo e votando覇assuntos 

Ger司yen 

c) solicitar a sua demisslodi Cooperativa qua 

の  soikitar Informa'"s6bre seus d'bitos e叫ditos; 

todos os deveres 

あ  

ーー  熟羅蕪 
~ 	ー  ’ ，ー 	 、～．、~‘『 	 、  - 	 J 	L 	 、 	 4 
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Aprovado em Assemblia く】aal Extraordindrla, no dia t4oMiot 
Estt Estatuto' porte integrante da Ata da Assemblia Geral ExtraordInria 

 

も  

糾A admisso de sclos na cooperativa estar Ii・nitada consoante a s possibilidades de reunio, abran酢ncla das cperョ96es, 
controle e presta,o de servios e congruente com o objeto estatuldo. 

t. O quadro de s6clos na Cooperativa de Trabalho n含o poder ser Inferior a 07 (sete) pessoas fsicas. 

o 讐「,専$ ザo Inferiores do pisada categoria profissional e, na ausncia deste, no inferiores ao sal rio mnimo, 

しaにuLi:::こごa Pmpomonaias加口sh"had s 同ades de馳nl ias.A 、、 論×へ  
calculadas de旬na proportion司加horas trabalhadas ouおatividades desenyolvfrね＆ 



com a anteced 
§t A fim de serem apreciadas pela Assembleia 
devero ser apresentadas ao Conselho de 
respectivo Edital deいnvoca'o. 

蝉as,a竺叱b" deste a巧繁ーへ
鱗jo trintaj ロias e constar os～ノ  

§3'' As propostas subscritas 
de Administra戸o ' Assemb 
pelos cooperados propane 

nos i/s (um quinto) doき夢perados, sero obrigatoriamente levadas pelo Conselho 
,e, no o sendo, no p・柳4e 30 (trInta) dias, podero se resenthdas diretamente 

Art. 90. So deveres do 

a) subscrever e integrali 
● encargos operacionais q 

b) cumprir com as dlsposl 
Mministr 戸o e as delibe 

c) satisfazer pontualmentesi 
socletrla e empresarla麟  

d) realizar com a Coop嚇iva as operaく6es econ nl誌叫  

xas de serviくo e ン  

adas pelo Conselho de 

participar ativamente da sua vida 

ade; 

Outros que a As題bek細alvenhaaInstt 

ste命叫*sl・nos i柵● deste Estat 
belecldos; 

do Estatuto,l amcomo re 
bielas Ge頭編  

司  prestar a Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 

らキ、  

ESTATUTO SOCIAL 

/'JUCEB 

縫二  

『馴 
	 1騒駐購  騒腫‘I畦懸駄眺騒眺I胆  Cl験  

Aprovado em Assemblia Geral Ext raordlnd ria, no dia 14/03/2016 
Este Estatuto 胆stemt昭rante山Ata山Assemb記加  Geral Extraordinria O 

g) Dura o do trabalho normal n'o superior a 8 (oito) horas dirias e 44 (quarenta e quatro) horas semaI'l3, exceto 
quando a atividade,讐sua natureza, demandar a prestaく含o de trabalho por meio de plantes ou esca事 icultada a 
compensa"o oe noranos. 

Repouso semanal remunerado, preferendalniente aos domingos. 

Repouso anual remunerado. 

Retirada para o trabalho noturno superior' do diurno. 

h)  

り  

I) 

2 Mldonal sabre a retirada para as atividades insalulx*S轡perigosas. 

'Seguro acidente de trabalho 

§1. N'o se aplica o disposto nas I 
cooperativa sejam eventuais, sa~ "I争caput desぎ鱗nos casos em que as Cpe raく6es entre o scio e a 

ssemoiear em contrario. 

i) prestara Cooperativa informa6es relacionadas com as atividades que the facultaram se assoclarj 



くふ  

Aprovado eni Assembl'ia Geral Extraordindria, no dia 14/03/2016 
Este Estatuto' parte Integrante da Ata da Assemblia Geral ExtraordIn'rIa 

‘」“'‘ ・・七‘r」い」、ヤ賢麟胃a鶴幽’ミ 

軸鷲蕪藻露轟藩 ~ 

JUCEB'\ 

q叫「験婦眺騒『賊駄轍吐亀騒軸職鶴槌鵬験臓 Q~ms 

h)鴛誉lzado lunto Cooperativa todos os seus dados cadastrals solicitados na ficha de matrcula; thi como onpleto, estado civil (inclusive no caso de existncia unio estvel, ou alterao no regime 4&bns casotelefone. 

I) ＝器器需imento do Conselho de Mministra'o OUdO Conselho Fiscal a exist ncia de qualquer irregularidade quelei, o Estatuto; 	 - 

zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa. 

Ml。・？讐竺rado responde ihitadamente 竺5 obr麟contrakias pela竺哩秒a perante terceiros e き parcela de 

wincaaos na proporao ads opera、oes que tiver reaiu"'u 

Art. ii. Os herdeiros do cooperado falecido tm dlr 	" 

b) DEMISSO, ELIMINAAO E EXCLUSO構鱗雄  

Itos pertencentes ao de cujus 
c、 	 、  

Art. 12. A demisso do cooperad 

Cooperativa, e n5o poder』  ser ne 
騨 seu pedido, forma dirigido ao Coi$elho de Mministra'o da 

ESTATUTO SOCIAL 

I) 

,jジ  

§C. A Conselho de Adminl$警poder ekar o coopettlo que: 
a) manter qualquer唄則餌一一 	知「nq三戸”to匁剰鷹鷲  

bi. , 
r. No 5aso do disposto ria i

い  
reajizar iuno a cooperativa 要‘ 
consecutivos ou ilo (cento e:vtjite) dias 

' 

簾竃事謡舞“主「七  

m「護身誹三ん‘一護尋昇  ーーー算,轟夏卓誠’ゴ予‘I、  
！いI君耀昇二  

que oeixar por vontace propna,d e 

翻 por mais de 6o (sessenta) dias 

utomaticamente eliminado. 

deixar de cumprir as ob驚書ele cortrat.adas na Cooperativa; 

aetxar oe rearizar com a LO嘱蟹as operaoes que c iwem seu 

知mg声ftoso刺懲懲*rativa; 

ばgafo prk柳deste a 

αi O 輿範  constltue 
rfodo de o 

§3、  CpIa autntica da decIso da eliminaく o鷲 	 。ブ」・‘ 	「 Pr。くes加 que comp「。ve a5 daい5da 
remessa e ao receormeri黙尋  

§.'. 	Sea correspond'ncia, referida no pargrafo anterior retomar mais de 03 vezesき  cooperativa sem que haja a cin 

夢，贈費興麟紺麟p餌叫叫守喪讐也叫f響ah‘関ha' f'a44e,m騒 q 

op'A 	r processo que comprove as datas da 

S 50. 0 cooperado eliminado poder, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da notifica o, 

轟
暴xlada em virtude de lnfqii, de let, deste Estatuto Social, aps duas advertncias 

interpor recurso que ter efeito suspensivo at a primeira Assembleia Geral 

Art. 13. A elimina,o do coope 
eSく「l加S. 



Art. 15. 0 ato de excluso do cooperado, nos t 

Conselho de Mministra o, mediante term 

disposto nos pargrafos terceiro, q uarto 

ser efetivado por decis百o do 

ula, devendo ser apiicd oニ7 pelo Pit或細fle na 

do art嶋oBdeste 

餌魯旨o ou exdus 。・。 coopemdo s ter dlreItd restitui o do capital que 
e de outros ぐ悼dito嘱，伽肋e tiverem siGo re師traロく馬 nao me caoenロo 

Art. i6. Em qualquer caso de demi 

integralizou, devidamente corri 

nenhum outro direito. 

gミg三  

Integralizado pek 
desligamento. 

odeば deteimいar que a restit 
‘競… :eiro posterior 

§it O Conselho de Ad 

cooperado 刈a feita et巽」  

No caso de morte do 

s parcela, mediante a ap 

とstltul ま・血 q山  
do respectivo foi 

『館ra旬an 

partimao 

erdeiros legais em 

§4t Ocorrendo demisses, e 

referidas neste artigo poss麟γ警誌篇論 . -bilk瞬econmk 

mediante critrios que resgud夢mas 

§いNo caso de readmi球・ do cooperS。・ ele: 

山sposl6es previstas no.E網tuto vigente'' poc鶏 

stltul、6es das Import含ndas 

rativa, esta poder restitui-las 

rte de capital social de acordo com as 

Art. i7. Os atos de demi 

cap鵬繁」9三c懸り．● く。9P, 

・‘''’ ・ ’'l‘叱’ ・、1L,; 

『一・寒熱 
叫4Y)各三糞ミ編ニ  

(JUCEB\ 

験睡，臓し瞬眺眺騒眺 i鱗,ClIミ  

Ge ロ  SEtmadI ruiria, 	 （今～  

験蘇憐鵬‘班雄餓鱗  ESTATUTO SOCIAL 

Aprovado em Assemblia （昆nA圧xtrardlM「梅  no dia 14/Oブ加価  
Este Estatuto白)arte Integrante da Ata da Assemblia Geral Extraordtn'rla 

“・， No caいdo pargrafo quarto dest母 artigo, 。  prazo de 30 (trInta) dias para recurso き Assembleia Ge同pet。くzc'perado 

eliminado Iniciar no dia da publica,o em jornal da referida elimina'o. 

A比14. A exciu話ado cooperado ser 悔ぬ； 

り  por dissolu戸o da pesso司u rid Ic a; 

b) por morte da pessoa ffslca; 

')por incapacidade clvii no suprida; 

● por deixar de atender aos requisitas estatutrios麟笛~勲ou permanncia j*Cq,perativa. 

'it A restituido de cue trata麟馴go somente poder ser叫do depois de aprovado, pela I驚embleia Geral, o Balano 
一 	 『 	 母舞；'. .' l ” 」  ‘ 一山慈m一』』一 	 か」‘難誹  
do exercfdo em que o cooper te nna coo aesugaoo ca t.ugptrduva. 

り  

elimina"o ou excluso acarretam o vencimento e pronta exigibilidade das drvidas do 

bre c嘩蜘唄縛p cabej● ao熱貝ho喪Ad円mりis興脅4eddlr. r 

AK議Os議篇de読per孟demttid葡論‘論編exc 威“論編a論議ssembleia derai que apn 
a balano de contas do exerccio em que ocorreu o desligamento・ 

， ‘事 ダ  



臨、  

5 5. Para efeito de intdesde que avaliados pre思麟quotas-parte ouItalogao響ento do capital social, a CTiblela Geral 

鴛器器器器 些三 嚇卿農麟響cooperado,total sub *V 

poder receber bens, 

”縛is豆。 no poder 
難’ 

Art誓O n"mero de q豊  ser iru聖nor a 40 t只udren■ 
篇  

,麟‘ 

C顧、」wV 

競t $MaUi* GE繊 尋三 熱  

● 
麟r 

熱葦きり  

麟難鷺雄無鍛 

Oc 

e 

5 r. Poder tambm ser convocada pelo Conselho de Mministra&, pelo Conselho Fiscal, ou ainda,aP6s s。叱itョ中。煽  
atendida, nor i/c (um nuintol dos rooneradas em oleno cozo de seus direitos sociais. 	 ノ、 	一  

i, ap6s solicitao no × 

5ぐ  

ツ  (sJ 
w 	6H 

4d) 4d) 
ー、 *, 麟譲舞発  
、／ニー二、「凡’ノ’＜一s『’'"l」、’"'""’雪‘ 
'’くノJ 

んUCEか 

醜叫験競眺騒 !RA4At$O E;,SflIIAi MA. D4眺巽機I如
c\Q

$ER[O - CT'ES 

Aprovado em Assemblia Geral Extraordindria, no dia 14/03/2016 
Este Estatuto parte Integrante da Ata da Assemblia Geral Extraordindria e 

CAPITULO IV 

DO CAPITAL 

Art 19. 0 capital da Cooperativa, representado por quot 虜sfle, no ter limite Quanto ao m'ximo e varlar-cGnforme o 
numero oe quotas-pane suDscnzas・  mas nao poera ser lnflra MS 320.000・00 (Trezentc'sVlnte Mil Reais) 

. V.0 capital subdividido em quotas-parte no valor de懲翻，oo (quatrocentos Ret麟cada uma. 

◆A quotas-parte' IndMsfvel, intransfervel a no cooperados, Mo podendo ser編dada de modo alzum. nem dada em 
garanna・  e sua suDscri、ao・ mてegrallzaao, transtere二馴  

S 3。.。  A transferncia de quotas-parte entre護議罵‘ou parcial,”虞ゴ 	to Uvro de Matrcula medlarje 

『讐ue contenna as assinaturas ao ぎ‘い  Ce cesslonaflo e ao Presldeflw a coope ぐ’1、  
’七で。。r“門aeve讐rIll議’q響es-parte a vista ou caso oり9'nseiho de Administ*a中o aprove, em parcelas 
P肥noロ×通5・ qeveIloo o I'Tenoo 	!加mnIstraくao estabelecer o nI」mero e dia de vencimento para pagamento das 

a) DEFINIくAO E FUNGOS DITO 

竺竺竺讐や，プ竺ザ。 supremo da Cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer deciso de interesse da 
ー響讐欝零器界”『務rn讐腎a響難鷺甲鱗讐n警讐幾轡可腎勲二にド毒蔵 , ．  こ一 
Art・ユLA Assembleia Geral ser habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente. 

FSTATIITA SACTAI 

peridicas, devendo o referido 
parcelas. 

麟り’・  



ESTATUTO SOCIAL 

(o叫職鯖l駄’”麟購難瞬購購駿し麟眺眺巽眺 I興・‘" 
Aprovado em Assemblia Geral Extraordin'ria, no dia t4/oy'" 

Bte Btotuto' pan● m叱ran te山A切山Assembl如Geral Extraordinria 
く会へ  

S 20. NSo poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a convoca"o. 

AK り． Em qualquer das hip6teses referidas no artigo n, as Assembleias Gerais sero convocadas com antecedencia 
mnima de io (dez) di 馬  com o horrio definido para as trs convoca6es, sendo de uma hora o Intervalo entreelas; 

Art. 2 ・ 0 quorum para instalaく』o da Assembleia Geral o s 4nte: 

a) 2/3 (dois teros) do n"mero de cooperados, em primc 	invoca 舌o; 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda con 

● 50 (cInquenta) s clos ou, no mnimo, 20% (vi 
terceira convoca o, exigida a presena de, 
(dezenove) scios matriculados. 

do total申,麟鱈valecendo o me町一era,I em 
"os碑帰a cooperauvas que possuam atel9 

St. Para efeito de verifica'o do quorum 
ser contado por suas assinaturas, se 

este artigo, o n‘〕mero decoop 
pectivo nSnero de Matrk*, apostas n& 

ntes, em cada convoca‘跨  ここ、  
de Presena. 

,f. Constatada a existncia de 
Assembleia, tendo encerrado a 
presentes, da hora do ence 

Art. 25. N'o havendo quorum』  
io (dez) dias ●］  teis. 

horrio estabelecido m Edital de Convocaく昌4しa Presidente instalar a 

sena mediante tent豊讐contenha a declarao do n'mero de cooperados 
convocaao corre耳xコfig興”・ ’dmtransロever este’ロduos P‘「ョ a respecwd atd・  

lao da Assemblela4 I, ser feita nova convoca'o,勲押nteced'ncia mnima de 

。 de dissolver a ' Pargrafo nk”・ sea婦郵  
Cooperativa. 

.a6. Dos editais de cony 

a) a denomina'o da Coop 
"Convoca戸o da Assemb 

Instala卿, se曳  

constac 

dka 篭NPJ, seguidas da express加  

llza o, oql叫salvo motivo justificado, 

')a sequncia ordinal 山s convocaく6es; 

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especifica6es; 

り  data e assinatura do responsveゆela convoca,o. 

§C. No caso da convoca o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital ser assinado, no mnimo, por 2(dois) 
signatrios do documento que a solicitou. 

b) o dia e a hora da reun園繊 em cada 
se肩o da sede social; 



ESTATUTO SOCIAL 

興購験凝』職購礁競執細 E購騒壌職食駄興I鎚購騒0！ー el' 

警甲rinc加is interessados na 

' 30. Os ocupantes de car
g
o 

que a eles se refiram direta ou 
parte nos respectivos debate&:与コ  

Art. 31. Nas Assembleias Ge同sem que 

ap6s a leitura do Relatrio瀬tonselbo de 

plen'rio que Indique um c 暑 perado para coordene os 

decises sabre assuntos 
ficaro privados de tomar 

Dlthtor Presidente da Cooperativa, logo 
parecer do Conselho Fiscal, solicitar ao 

ria- 

a serem inclukias na a切pelo Secretrio da Assembleia Get司. 2'. O coordenador iザ刊。讐d竺・竺tre o誉叩で刊。与 urn Secretrio ad hoc para auxIli-lo na reda"o das少Ises 

…胆m lmIu町a5td”。一「e"n。 oaー。肥Ia しe BL 	h 	ハ 	ソ  
h 、ンい  
/A 宙  r八や  

56 

Aprowdo em Assemblia Geral Extraordinria, no dia l4/o3'o16 
Este Estatuto' parte Wit昭rante山A加 ii Assemblia Geral Extraordin'ria 

金、  

Aita7. A notifica"o dos s5cios para partici叫百o das assembleias ser pessoal e ocorrer' com antecedncia riirlrra de lo 
"ez) dias de sua reaHza o 

§1'. Na Impossibilidade de notificaく百o pessoal, a notifica、各o dar-se-言  por via postal, respeitada a antecedncia prevista no 
caput deste a市go. 

§2'. Na Impossibilidade de realiza戸o das notificaゃes pes繊e,Jo叫os s6clos sero notificados median誉a馴afixado 
哩sede e publicado em Jornal讐r町讐叩。I男~seae ca cooperat嘱ou na regiao once eia exenja suas 
武N町aoes,1でspercaca a anteceoericaa previsia;1’しaput‘~arUgp・  

o dos membros do Conselho de 
‘ユ＆‘町ompet ncia das Assembleias Gerais Ord 
~ninisUaらao ou cio tonseino rrscai. 

ministra,o ou fiscallza恒o da 
pto, designaro pessoas para

ニン  

§z'. Nesse mesmo perfodo dev 
conselheiros fiscais, conforme o 

a uma Assemble無伽ral para eleger叫os administradores ejou 
柳andato seばoequlvaien雄誠● tempo restante do mandato anterior. 

§i'. Ocorrendo destituio ou renロncia que 
Cooperativa, os membros restantes dos 6 
ocuparem os cargos vagos, provisorlame 

Art. 29. Os trabalhos das As b$a Gerais sero dirigidos 
.'
peio Diretor Presidente, podendo ser' auxiliado por um 

Secretario ad hoc, que deve馴um cooperaao em pi讐押zo ae seus aireutos ou um馴wgaco cia cooperativa, 
escolhido na Assembleia Gel柳書lendo, tamStti, ser con夢aos os ocupantes dos cargos so卿ara compor a mesa. 

Parnfol〕  nico. Quando a~馴no tiversido convocm pelo Diretor Pre斑細臓議向tios sero dinigidos ' 

por um cooperado escol!鵬二鼻  ‘ 賢遣”更く尋‘軍級く’「要難”加nvtc,aao por a~てomponqo烈’夢sa ロos traoainos 

§it Transmitida a dire声o dos trabalhos, o Diretor Presidente e demais membros do Conselho de Mmlnlstra"o e os 

卿プ竺”警’deixaro a mesa, permanecendo no rec叫disposio da Assembleia Geral para os esclarecimentos 
撃無額筆や浄典  



心  
Aprovado em Assemblia Cera圧xtraordlndr叫  no dia 14/012016 

Bte Estatuto' porte加teFante da Ata山Assembl'ia Geral Extraordln山加 

ESTATUTO SOCIAL 

眺眺1嚇A眺1購駐LHO験睦●購‘臥眺馴鑓良vl興-'ll5 

Art. 31. As delibera'6es das Assembleias Gerais somente podero versar sobre assuntos constantes’ピCdital de 

Convoca"o e os que com eles tiverem imediata rela'o. 

S f. Os assuntos que no constarem expressamente do Edital de Convoca o e os que n'o satisfizerem as llmltaqtes deste 

artigo, somente podero ser discutidos depois de esgota麟a Ordem do Dia, ser4o que sua vota中。， 事tiflptria for 

considerada objeto de deciso, ser obrigatoriamente assu噂para nova Assembleia Geral. 

“、Para a votaco de Qualquer assunto na Assembleia d~， ser averiguados os v‘蝋5aねvor, depois os votos contra, e 

nor fim as abstenc6es. Caso o nI」mero de absten6es魁‘柳penar a 50% (clnquent3知r centoj aos presentes, aevera o 

'ssunto ser melhor esclarecido, antes de ser submetO tr va votaao ou ser r嘱rndo cia pauta, quanロo nao ror ao 

● resse do quadro social. 

h. As decises das assembleias sero cons ，こ， ‘ぶ雄に ‘T サ‘、 慕鷲ニミ ‘1撫，鳶 1 議如rova"o da maioria absoluta dos 

s ロos presentes. くニニフ  
Alt.".O que ocorrer na Assembleia 

assinada ao final dos trabalhos pe 

designados pela Assembleia く】eral.. 

Art.34. As delibera、6es nas 

com direito de votar, tendo ca 

Er constar de ata circ噂andada, lavr ,r11w9”映apro叫e 
ciores e tiscas pre史nt麟e por uma comiss，ロe 05 (CIflCO) coopem口ロS 

Gerais sero tomadas p嚇maioria absoluta de votos dos coopei-ados presentes 

rack direito ai (um) S6.6 W, qualquer que seja o n"mero史suas quotas-parte. 

510. Em regra, a vota,o sei柵鄭coberto,奥夢  a AssemりIS Geral poder optar pelo voto 

§ t. caso o voto seja a. 

P4.35. Prescreve em 4 (qua 

鳥器 。・。u tomadas co 

veriguar警題無磯叫as votos contra 

"raa世断a5山顛磐6es da 
ロe肥iou ao ヒMaW叫！”aao o praz 

' 
erro, dolo, fraude 

mblela Geral tiver sido 

b) ASSEMBLIA GERAL oRIsWaIA 

んし ”A Assembleia三a$ OrdIn'ria如讐I映ob「 ga窃補Mente uS噸網r ano・ no dec。甲呼さ竺サrimeiros 
meses aps o termino UOeXercKio social, aenロeiwa sonre os seguintes assuntos, que cieverac constar ua UlUtifi ao na: 

kpresta戸。  de contas dos6 rg os de柳inistrao' ョcompanbda do Parecer do Conselho月scal・ compreepdendo: 

・槌議論編cesto声 

り 	Balanくo Geral; 

c) 	Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho I三  ical; 

b)  

c)  



d)ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

ー ；''’た聾flLi豊 

で難隷籍響 
 

5g 

 

んCE良  
ESTATUTO SOCIAL 

a叫験緑嚇A眺班蝿艇鵬  t鎚験臓‘」脅栂轟職鍵購嶋Q,Cl験  
Apro ロdo em Assembl'ia Geral Extraordindria, no dia t4/oWloi6 

Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assemblia Geral Extraordinria c>S 

d) 	Plano de atividade da Cooperativa para o exercklo seguinte. 

II - destina"o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas parj?5 fundos 
obrigatrios: 

川ー  eleio e posse das componentes do Conselho de Mm$ ;a中o, do Conselho Fiscal; 

N- fixaく‘o dos honorrios, gratifica、6es e da cdula de p 
Conselho Fiscal; 

● quaisquer assuntos de interesse social, excluidos o 

§te. Os membros das 6 rg'os de administra戸o e 
incisos I (exclukia a alInea "d") e IV deste artigo. 

para os componentes do Conselho de Mministra,o e do 

dos no artigo 37 de$rEstatuto. 

ota、‘o das mat'rias referidas nos 

§ ユ . A aprova"o do relatrio, do bala 
responsabIlidade por erro, dolo, fra :tasds tt! ttrt.. 。  rtSonera seus componentes da，ク 

・‘,em como por im~ Gd itt ou GtM月叫て1-ao・ 	 とー一  

c) ASSEMBLEIA GERAL EXT噴  
Art 37. A Assembleia Geral轟Sinrla讐声a -se- sempre que necessrio, podendo dei 
Ge interesse cia Cooperativ瞬e que"'lad ano ftai de Convoca'o. 

obre qualquer assunto 

' 

b) fuso, incorpora、‘o ou d 

Art 38.' da competnd朔  

- reforma do Estatuto; ● ー  ー  ー  ーー  一ーー’ーー’ 

deliberar sob 

c) mudan、a de objeto da 

d) dissolu'o volunt'ria e nomea"o de 

e) contas do liquidante. 

h『一佃‘iico. S合o necessrios os votos de z-(dois teros) dos associados presentes, para tomar vlidas as delibera es 
de que trata este artigo. 



「罵Ly 	論 Is suas e* 長iate 
outros elementos que os dlstlngam; 

」涛卿餌し、, 
5iia、論  tt斌“ 

鰻，  

ESTATUTO SOCIAL 

叫叫験婦轡””眺賊し鵬騒’聡駿‘曙島眺眺鎚眺鵬 ,CT頭  
Aprovado em Assemblia Geral Extraordindria, no dia 14/0312016 

Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assemblia Gera! Extraordin'ria ヌ  

Art.39. A Assembleia Geral Especial ser realizada, no rnfnlnio, urna vez por ano para deliberar, entre outros asstir1t3 
es1nrtiiicados no edital de convoca5o: 

’ ・  一  一  

の  Gesto da Cooperativa; 

b) Disciplina, direitos e deveres dos sclos; 

の Planejamento e resultado econmico dos prc寧tos e cal瞬os firmados; 

d) Organiza卓o do trabalho. 

.g
rafo' nico: A Assembleia Geral Especial de que 	 g

odeven go dever ser no segundo semestre do ano. 

e) PROCESSO ELEITORAL 

ルt. 40. Sempre que for prevista a 
menos, Id'ntica ao respectivo pra 
candidatos a cargos eletivos na 
Conselho de Administra 昌o, e 

eleies em Assenbleuaceval,o Conselho Fist corn a anteced&ndaお  
ao, criara tin csmIte Emttoral, composto de 3(ps) membros, todos no 

,para cooitlenar os ti柳hos em geral, relativos' eleiく‘o dos membros da 
月scaL 

§fl Logo ap6s a designa o蝉  iWen bros que comporo ocnilt Eleitoral; estes devero 	IlIr com a 升na. 

Fー： I.)‘・ooroenaaor a q’鱗・題‘~~ato pkneima画~， ser omure 	 It.Flpm 

.41. NO exercicio tie suas tu瞥$compete ao Comit EleI aP. 
a) certificar-se dos prazos de 2 」器 s dos mandatosts consel 	 「。 de vaga5 e刈引  

O) ロwin伊r entre os coope叫os・ a' ミr器』森糾hits e ouむひS 	 ロmero e a natureza das ,  

c) registrar os nomes das candidatos pela ordem e iii鋼眺mi襲瀞,no gozo de seus direitos sociais; 

d) verificar, por ocasilo da inscri,o, se existem candidatos sujeitos as incompatibilidades previstas no art. 44 deste 
Estatuto, fazendo com que assinem declara,o negativa a respeito; 

ロmero e a natureza das vagas a 

ro de vagas existentes; 

nlr corn a finalidade de 

lt Eleitoral, lhe 	' 

e' eo纏do 1I 

り  divulgar aos demais cooperados as Informa'6es constantes na a而ea "e" deste artigo; 

、  

、， 、  

59 
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ESTATUTO SOCIAL 

ERkFWA.騒TRkBMHO 購『鰍し難賊眺鐘購‘鯵一  
Aprovado em Assemblia Geral Extraordinria, no dIa 14/03/2016 

Este Estatuto' parte Integrante da Ata山Assemblia Gera) ExtraordInria 

g) realizar consultas e promover entendimentos para a composi'o de chapas ou unifica5o de candidatura;,5 e for o 
caso; 

h) estudar as Impugnaく6es, prvia ou posteriormente formuladas por cooperados no gozo de seus dlreiVo.s’角ciais, bem 
como as denロncias de Irregularidades nas elei6es, encaminhando suas conclus6es き  Conselho de Mrrsthistta o, para 
mie selam tomadas as nrnvid nrlasい .k rahfv.k 

I) 器器【認器器課麓認豊認慧；識農農認誌 ma 3o e posse dos eleito; *&alizando, 

" tomar toda e qualquer deciso referente ao proceく”・輔・eleitoral, Incluindo os馴加s omissos relativos a esse assunto. 

Comos器!itoral fixar prazoIgados, no prazo m器a lnscrlde 5 (ci驚讐●繁，讐麟器dos candiro proce農possarseleiご 

ぺ  

い. Nさo se apresentando candidatos ou ha 
seleく音o entre os Interessados que ate 
Estatuto. 

Art. 42. 0 Diretor Presidente da 

dirHa o processo das eleies e 

甲讐ro Insuficiente de ca噂押曳rComit' Eleitoral proceder' 
nauoes exugloas, e que cejoraem cont 'nornias e tormalidades ne

H4 

Geral suspender 。  t『a興加desta para que o Coord画ador do Comit Eleitoral 
o dos eleitos. 	 、  

§1‘・ O transcurso das elel6e 

§2. Os eleitos para sup 
at o final do mandato 

W・ A posse ocorrer sempre 

'43. N昌o se efetivando na 

dos membros dos 6 rgos de 

pelo tempo necessrio, at q 

mes dos eleitos constas参伽ata da Assembleia Geral. 

Iho血細ministra姫Rou no Conselho F鵬al 
匁m$' 

o os cargos somente 

m as elek Ordem do Dia. 

s prazos dos mandatos 

aticamente prorrogados, 

queご帯e de, ainda que temporariamente, o 
mo, concuss'o, peculato, ou contra a 

Art. 44. So Inelegive、  al 嚇繊s pessoas 

acesso a cargos pロblico警加加「 crime fal 

economia popular, a f pdblka ou a proprieda 
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Mrnlnistrao $やeI●h$ pela Assembleia Geral toma 
「犀1'nロa月s'elllロIma' 

posse automaticamente 

a 
ESTATUTO SOCIAL 

‘験好眺眺『融購馴O‘夢騒職‘騒良賊購鑓購嶋Q 

Aprovado em Assemblia Geral Extniordlndrla, no dIa 14/03/2016 
EsteB加Luto' porte hit昭rante da Ata山Assemblia Geral Extraordlndr加  A 

a) CONSELHO DE ADMINISTRAAO 

Art 45. 0 Conselho de Administra,o' o Orgo superior na hierarquia administrativa, sendo de sua competriil5Elvatfra e 
exclusiva a responsabilidade pela deciso sobre todo e qualquer assunto de ordem econ6mica ou social, de interesse da 

Cooperativa ou de seus cooperados, nos ternos da lei, deste舞tatuto e das recomenda"es da Assembleia Craj. - 

Art. 46. 0 Conselho de Administra''o ser composto por ejtnembros, todos cooperados no gozo de seu; stireitbs sociais, 
eleitos pela Assembleia Geral para urn mandato de~。） anos, sendo obrigatdda ao trmino de cada mandato, a I議篇鷲「難慧篇  

戸o ser com 」 no mnimo, 3 (trsj scios, eleitos 
atria a renova"o de, no mnimo, 

7ieundo o aria!, a Cooperativa de 

'，知mposio para o Conselho de 
de i6 de dezembro de 1971, 

Preconiza o art 15, da lei 12690/12 que o Conselho 

Assembleia Geral, para um prazo de gestilo ndo 
ち (urn teroj do coleglado, ressalvada a hiptese 
Trabalho constitui面  por at 19(dezenovり  
Mministra声,e para o Conselho Fiscal 	 " 
assegurados, no mnimo, 3 (trs) cornet 

'estabd叱響 . em E 
revista nesta Lei e no arち  

Conselho de Admlnlstra鱗  al'm dos inelegivets enumerados no art. a4 deste ParF●h'nico. N旨o podem faz 
Estatuto, os parentes entre si at 

Art 47. Os membros do Con 
quando for divulgado o resul 

) grau em linha reta ou碧bteral. 

S'. O Conseiho de Mmirgj 

e um Diretor Secretrio 
sto de*tembros, s 6 um DIretor P toMce-p residente ' 

or, uma v 
com o ob 

e 

'cooperativa豊ザ d畿欝讐黙,州。  
poe no arugo r, s。  -, o seg露鷲夢S auvioaoes iuent 

no InCISO Ii ao caput 00 art警讐離霧」La竺prestad a uma cooruenaao corn manqaw ．臨嘉，‘に  -．臨嘉，‘に  nor a ai、  

eleita em reunio' especifica麟，  consecuao, os vaiares conu電’ロos eみ  

lei a69o●o12, que 
Iva de trabalho prevista 

,devero ser submetidas 
para a realiza'o dessas atividades, 

expostos os requisitos para sua 

Art. 4t O Conselho de柵●酬StTa' rege-se pel$-i 

a) rene-se ordlnariamente uma vez por mis, e extraordinariamente sempre que necess'rio, por convocaく含o do 

Presidente, da maioria do prprio C8riseiho de Administrao, ou, ainda, por solicita9o do Conselho Fiscal; 

bI t *!欝：離話鷲認窯驚鶴数輪灘肩篠 5Y篇'fl T認』‘TZflT4eservado ao)'e&ehfe O VotO de desempate; 

c) as deliberaes sero consignadas em atas circunstancladas lavradas emfim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administrao presenterprprio, lidas, aprovadas e assinadas ao 、  
，禦生窪芸量lこー一＝＝二  
'‘一二 '監無藻柳護経監盤  
、．塾二電童窪貰’豊讐難慧稽1 

くキ  

G 



の  

ESTATUTO SOCIAL 

‘叫騒駄TI拠購礁A眺[ii:睡鯵購~航I融駄賊S肌VI興一釘E$. 

Aprovado em Assemblia Cera! Extrardlndrロ, no dia 14/03/2016 
Este Estatuto' partemt留I・ln加《kA切dlAssemblia Cera! Extraordinria 3 

PaばFato酬“， Perder automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administra'o que, sem lust flcatict,-taltar a 

03 (trs) reuni6es ordinrlas consecutivas ou a o6 (seis) reunies durante o ano. 

Art. 49. Cabem ao Conselho de Mministr 中o, dentro dos lim1ites da lei e deste Estatuto, as seguintes atribui'6es:. 

ai or000r ' Assembleia Geral as polticas e metas para 鼻撫  nta''o geral das atividades da Cooperativa, apreentando 
orogramas de trabalho e oramento, al'm de sugerir叫細Idas a serem tomacas; 

bi avaliar e Drovidenclar o montante dos recursos flnafltj p s e dos meios necessarios ao atendimento cas operaoes e 

serviくos; 

estimar previamente a rentabilidade das openやes.e:Se噂馬bem como a suty軸II Wade; 

d) estabelecer normas panんncionamento 山  Co 

e) estabelecer san、 es ou penalidades a 
lei, deste Estatuto, ou das regras d; 

aplicadas nos casos de vio噂曹bu畿鯉!)etldos contra disposies de 
r*nto com a entidade qLwnnnam a ser,ueuecuaas; 

1) deliberar sabre a admiss昌o, ei霧詳麟tcluso de cooperados e suas implica、6es, be叫orno sobre a aplica'o 。“ 
eleva 』o de multas; 

vi estabelecer a Ordem do ，事一 As鈍  mbleias Gerais, quando Or o respons'vel pela sua convoca'o, considerando as 
nrflflflttas dos cooperad ぐJ I γ一  osdospargl・fosfげ加art. 8 deste Estatuto Social弘I 
r 'rーーーーーーー「ーーー ●出Af 	 『  “J 	’ 	 ミ離” 

hi estabelecer a estrutum画iclonal d轟 dmlnistra憐負肥xecutiva dos tie帥dos, criando紗s, atfluin《】o run'oes・ e 

fixando normas para a瞬舞翼柳夢ao aos馴甲re四aos; 

I) fixar as normas di 

‘、 Iuigar os recursos formu ．「’暮1 .jemprepdos contra撫les discipli 

て avaliar a convenincia e fix議蕪熱de liana ouse麟麟d fidelIdade景誉’「輪J' - t4-響tie manipulam dinheiro ou 
valores da Cooperativa; 

り  fixar as despesas de adm鵬tra 

m) contratar, quando se横柳necessrio, um・ 	 叶bme di5P。5to no a叱ig。1’乙 da Lei n。  

5.764, de 16/141971; 

司 indicar banco ou bancos nos quais serok而s negcios e deps肋s de numerar!。・ ‘fixar limite mximo que poder ser 

mantido no caixa da Cooperativa; 

嵩芸認需 $4.economico-financeli灘誌離「 Mc鷺  b1 ,4 $!lS4$ 4#ioa:i' ゴ『  ni,, o 鷲  pm como o desenvoMmento das operaes e servios, atravs de balancetes e 

demonstrativos especficos; 

p)鷲aliena篇篇纂is da sociedade, com expressa autorizao da AssembleIa GeralI WA11Ia 	 ’ぶ勿  
~ ‘ ● ’ ’~ 	“一~‘'’一ー、  n 	、  ン、 	 ，  

nforme disposto no artigo liz da Lei n。  

s para a sua cobertura; 

ン  

\ 

ti 
や  

石ヌ 
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線シ  ESTATUTO SOCIAL 

六  

Aprovado ir Assemblia Geral Extraordinria, no dia 1403/2016 
Este B切tte' partemt昭rante山;AtaiおAssernbi 幻Geral Extraordlnd:加  

ern, dentre outros, os Art 50. Ao Diretor Presider 

co叫眠妊購購1麟験職鳳 ESP騒職‘鵬眺眺S験磯co,Cl臓  

q) contrair obriga'6es, transigir, adquirir, alienar e onerar bens m6veis, ceder direitos e constituir mandatrios; 

r) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir deprecia戸o ou desgaste dos valores que comp6em o ativo perjthiente da 
entidade; 

s、  zelar nato cumorimento da legislado cooperativista e編，‘utms apIk'vel与 peba垣「dImento da Ie'5k‘おbabaIhkい  
perante seus empregacios, oem como cia uegisiaao mc舞浮 

薫薫鷺鷺響

previamente, prujeto" uurt tjuotucr -IIP.S. 

Instruく.es. 

・） dirigir e supervisionar t麟4s ativ~da CoopentM; 

b) baixar os atos de ex麟響妙d4es da Conselho deA専imtmao; 
ー  

c)  

nselho de Mnilii4yj戸o, bem 

e) apresentarき  assembleia 讐to 	 難一E「二 繊驚’ 

I・ Relatrio da Ce嘩 	
警線F議  

IL Baいno Geral; り  
' 

III. Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exerccio e o Parecer do Conselho目scal. 

q) 

utras aplic'veis, pelo atendimento da Ieglslt中‘ tiabalhlsta 

3. As normas estabelecidas pe麟is4*de Mminlstrao sero$i*adas em forma de ReS$u 。es, Regulamentos ou ー  

警‘ 
d) convocar e presidir as reun嘆勲  assinar isoladameidocumentos const鷲 necesSilo h篇裏譲 

ooderes e athbul6es 	ら 

嘱難  

叩。’ 	三鳶舞。4紺, 蕪競  
勘ritratos e demais → 

鍛麟麟麟鷺  

司  representar os cooperados, como solid'rio com os financiamentos efetuados por intermdio da Cooperativa, realizados 

nas limita、6es da let e deste Estatuto; 

り  elaborar o piano anual de atividades da Cooperativa; 

八ノ 	w‘ かh く◇／  ッ  
、  

、  ン蚕 ＼ 

砂  

り  

騒議主 n 麟・ 

襲難’難 

犀胃卿  
’一一 Is dos cooperados; 
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鴨購験婦嚇食眺1賊験LH騒跡購駿‘眺眺眺巽眺Vi胆一 Cur験  
Aprovado em AssenibMla Geral Extraordinria, no dIa 14/03/2016‘, 

Este Estatuto' parte tnt昭ran加山Ata da Assemblia Geral Extraorwnafla GA 

り  verificar perlodicamente o saldo de caixa; 

D acompanhar, juntamente corn a Administ叫節Financeira, as finanas da Cooperativa. 

Art 51. Compete ao Diretor vice-presidente, entre outras, as讐gulntes atribui6et 

ai substituir o Diretor Presidente em caso de ausencia ou編Wtamento, temporrio ou no. 

b secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das ．嬢コ山s reunl6es da Conse騒中Mmlnlstraao e tia A ssemoieia 

Geral・  肥sponsabiluzando-se pela gua吋a de加ros・ d嘱縛讐加se arquivos pen哩魯男 

● Interessar-se permanentemente pelo trabalho do P,.;.j
W* . 

ルt. 52. Compete ao Diretor Secret'rio as seguinte f 

a) superintender todos os serviくos de Te 

bi oraanlzar a escritura"o contbll瀞icefra da Cooperativa, elaborando o Plano de Co唯5; 

c) quando solicitado, assinar co縛lrelp?preskiente, as demonst噂e das contas de Receita toespesa, e os balancetes 

mensais; 

dl orestar Intorma6es ver瞬Saltas aos conselhos sOmo estado financeiro da coop曳tWa e permitir-lhe 。 livre 
exame tios jivros e naverw 

e) apresentar os balano*顧恥喪麟$ais aosc 贈e ihos para親itcla中o; 

f) guardar sob sua respc't$鰍de麟，鴫喬熱無憲柳機， natureza pe曳 	 e胆sponder Pα 
des; 

.desempenhar outras ativl鴛懲難 pattveis e as que It鵬jm atribu 

くAニコ、  

eresponderpor ン  

or p tcnte ou com o Diretor We 
h) quando solicitado, assinar 

Presidente, no caso de 

lh de Mmlnlstra,o e da Assembleia I) secretariar os trabalhos * orientar 
Ceral 

Art. ct Os administradora. eleitos ou contratad慮， no sero pessoalmente 篇lonsveis pelas obriga、6es que contrarem 

em nome da Cooperativa, mas respondero s派Sarlamente pelos prejuzos resultantes de desidia e omlssao ou se agiram 

com culpa, dolo ou m' f4. 

IrA篇命晶  *a伽‘戸ndS酬簾at 

§2. Os que participarem de ato ou opera声o social em que se oculte a natureza da sociedade, podem ser declarados 

pessoalmente responsveis pelas obriい“es em nome dela contraklas, sem pm回zo das san6es penals cabveis. 

り告A 
C 

酬  
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ESTATUTO SOCIAL 

，鶴雄紘麓‘ES鵬，職嚇食購『臓騒眺I 

Aprovado em Assemblia Geral Extraordindria, no dIa 14/0312016 . 
Este Estatuto epa:セ加t昭rante山iA切血Assemlblia Geral Extraorロ’加na 

3. O membro do Conselho de Mministra,o que em qualquer momento referente a essa opera、きo, tiver lriteiese oposto 
ao da Cooperativa, n5o podeば parti卯ar das deliberaく6es relacionadas com essa opera''o, cumprindo柳，,decIarar seu 
impedimento. 

§4’・ Os componentes do Conselho de Mministra’。・ doo甚警iho Fiscal ou outros・ assim cm。 os胸uld事t 汚quIparam- 
se aos administradores das sociedades an6nimas para efeIttresponsabllidade criminal. 

§5、  Sem prejuzo da a さo que possa caber a quahuer coo卿edo, a Cooperativa, pocSaIs dirigentes, ou representada por 
cooperados escolhidos em Assembleia Geral. ter ditiJe aco contra os a"stradores. oan oromover a sua 

里spつnsaomaae. 

para estudar, plane~r e coo司enar 
t. 4. Poder o Conselho de Mministra,o criar c 

a solu,o de questes especificas, relativas aoんnc 

Art5, A Cooperativa de 
composio para o Consel 

03 (trs) conselheirosり  

reelel声 de apenas伯（  

DO CONSELHO (9SCAL 

Iho const*uklapor i9 (dezenove) s6clos, poder es 

fm姻。epa讐やnselho F割岬ntadPrvi憲
夢‘観moo!,二  eeno讐鰻鱈Ut jJfll) ano peia卿  

r, em Estatuto Social, 
gurados, no mnimo 

ndo permitida a 

~‘Osnegcbs e ativida 
Eonstltudo de 03 (UPs) mem 

Assembleia Geraいendo pemi 

scios, conforme disposi'o 

●peradva ser承’h 

，・se03(trs)fl 
年ム‘。de apenas' 

los ass日ua 

s supk 3 

醐n tero)二. 轟  

V um Conselho Fiscal, 
leitos anualmente pela 

nen' 豊畿uando superior a 20 (vInte) 

eno gozo de seus direitos e deveres, de 
§a. Para concorrer ao car車ザe Consel 

acordo com os requisitos I申is e estatutrio 

w. Os cooperados 面。”血m exercer cumula嫡,amente cargos no Consel加de Administra弾o e Conselho Fiscal. 

互ぐ． N.o podem fazer parte do ConsellaFiscal, alm dosinete 建enumerados no art. 43 deste E讐Jto4?sC-- 農驚豊  

ー 	 甲魯柳m蜘夢嚇難雌纏,蝿か瞥蝉鱒轡無鵬懸’約夢勢噂轡讐轡騒ー  

Art. 56. Na primeira reunio do Conselho Fiscal de cada ano civil dever ser eleito, dentre seus membros, um Preside讐  
incumbido de convocar e dirigir as reunies e um secretrio para a lavratura de atas Oeste押nseino risca「・ツqLid IS 
exprcpro o mandato at a or6xlma Assembleia Geral. 

'V 	

石5 



ESTATUTO SOCIAL 

m睡映lI馳購醜鰻駐鵬‘購騒職IkRA:.M職巽眺瞬‘遣1‘ミ 
風，  Aprovado emAssembEste Estntuto parte Integr驚erol Ext mordida Ata thi Ass器器器4/0312016Extraordinria 

P・ばgmf・ロ叱．.O Presidente do Conselho Fiscal dever ser substituido, em suas faltas ou impedimentos,南9Cnselheiro 
que venha a ser escolhido pelos seus pares. 

Art. 57.0 membro do Conselho Fiscal que, por motivo lustiflcado n'o puder comparecer A sesso, deverfcomurdcarofato 
ao Presidente, com antecedncia mnima de p (setenta e d題め加ras, para efeito de convoca"o do resp博加44*Jplente. 

良  

S1 . A comunka,o dever ser dispensada quando o supl 
sess昌o. 

濡霊comunicao no ocorrer nos moue sua ausncia foi registrada, p黒  
.eressado ao Presidente do Conselho Fiscal. 

3. OGeral,器密慧iscalaus農器nostifIc慧eば faz! 

碑vidamente notificado pelo membro efettvt淳ornparecerき  

deste artigo,。Cons.鰍p Fiscal ter io (dez) dlas,a甲呼「  
r, mediante exposljW*m reunlao・  ou em expeciente ao 

sen、a, rinstftukia em Assembleia 

Art 58. Dever perder o mandato o me 
alternadas, durante o ano clvii. 

Art. 59. No caso de ocorrerem t 
Mmlnlstra o da Cooperativa, 
vans, respeitado o disposto 

fritar, Injusufkadamente,a夢(trs) 醐卿5 consecutivas ou a o6 (seis) 

、rkニフ  
tnt Vaas no Conselho Asca扇Iever haver imediata c軸iunka"o き  Conselho de 

ー旧色idas de convocaco典Asseml血h く二enl para o devido preencrumento ロas 

sp山iieiro e segundod嘱馴ti昏,ユ5 deste estatuto. 

e que necessrio, com a 
Art. Go. O Conselho Fiscal reuhordinanamente・  uma vez por mes e, extraordinariamente, 
particIpaao de 03 (t「をS) aos興嚇  memロros. 

§i. As reunies cio 
Conselho de MminIs 

● ‘ Na aus ncia do President 

W.As delibera6es se百o torn 

e assinada ao final dos tv-aba 

Assembleia Geral. 

議
onvocadar鵬por q竺  

jihido um substltuto,naeCaSi舌o, para 

b「ね simples devotos e cons 

unl'o, pQ oj'(trs) m 

or solicitaく’o do 

ン  

no prprio, lida, aprovada 

o Flsc司 presentes, Indicados pela 

Art".Compete ao Con sei販月scal exerc 霜晦二畿嘉芝、罷証霧議蕊難ら atividades e servios da Cooperativa・  
‘ 	 霧二““ 	三“''’魯H"' 	 J了卿，蹴誠響ilr' ' L. 

examinando livros, conta琴加cumentos, caber4卿ee' "''s, asse: 、り声  cuioes; 

.)elaborar o seu Regimento Interno, caso seUs membros回guem necessrio; 

り  verificar se os extratos de contas bandrias conferem com a escritura'o da Cooperativa; 

d) examinar se o montante das despesas e invers6es realizadas esto de conformIdade com os pianosy decises da× 
Cnncelho de Mminlctrar%o: 

    

r議  



os compromissos asstau os prazos convencionados; 

-eてニフ 

IJuvレ‘' 

ESTATUTO SOCIAL 

	

遜シ  

罵『 

 購駅競嚇A嘘1賊験LHO ESP験l競騒A聴馴縄電眺I興一  1Is 

Aprovado em Assembliaく淘mi Extraordlndr叫no dia i/oプ2016 
EsteBtatuto‘加ste加tegrante doA切da Assemblia C,erai Extraordinria 

3 
e) verificar se as operaら6es realizadas e servi、os prestados correspondem em volume1 qualidade e valor 百  icxir.veni'ncias 

econmico-financeiras da Cooperativa; 

f) examinar e emitir pareceres sobre o balano geral e demais demonstraやes financeiras; 

g) examinar e emitir pareceres sobre as propostas de鰍5amentos anuais e plurianuais, 。 balanや  ger1 e demais 
demonstra'6es financeiras; 

り  propor o estabelecimento de rotinas e prazos de ap燃卿ta加de balancetes・  l柳勲9os・ demonstrativos financeiros e 

presta"o de contas; 

~recomenda丁  ao Conselho de刈？mnistザ。喫  
W desempenho nos setores ContaDil・  nnanceirv e o駅 

り  verificar se a cooperativa estabelece prlvi曳

り  verificar se os associados est旨o regu 

り  averiguar se existem reclama9 

m) certificar-se se o Conselho 	 '' o 

n) inteirar-se se o recebime 	 Itos' 
pontualidade; 

o) averiguar se h' prob 

の  certificar-se se h:.酬  
Inclusive, quanto aos 6 

averiguar se os estoques 
ou anuais so feitos com o 

り  exan宙1ar os balancetes e 
emitindo Parecer sobre 

s) dar conhecimento ao Conselho de Mm 
AssembleIa Geral as 	uiarioaaes consia 

り  convocar Assemble編い「鵬  

寧 tiva o aprimora噂Ov e corre 6es necess'rias ao bom 

s, funcionrios e terceiros; 

‘加se re'ne regularments, e se existem cargos vagostia sua compo虫旨o; 

itos'feito com re覇ぬcidade e se os に。mpromissos sociais s旨o atendidos com 

dminlstrativas. e, 

・s Inventrios perlcllcos 

uai do Conselho de Mminlstra中o, 

bathos, denuncねndo き  qt肥k6rg百o e と  

' 

§誤 Para o desempen加de si費
郵1噸  

：・I贈gConselho 
~”” 

ai嘉讐9Aqua' tier Jivros・ゃntas"ocumentos・ a 

§f. O Conselho fiscal, quando necessrio, poder requerer assessoramente t'cnico especializado, cuja autoriza,o e 
contrata o caber ao Conselho de Mmlnistra'o. Em caso de negativa, poder a solicita'o ser encaminhada a delibera o 
daAssembkb Cer司．  

、  
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馳叫験婦嚇A購1麟眺tHO騒睡‘職‘騒喫購購騒眺嶋a追1'g 

CAHllルOm 

DOS LIVROfl DA CONTABIUDADE 

Art. 6a. A Cooperativa dever , alm de outros, ter os seg麟馴ivros 

ESTATUTO SOCIAL ESTATUTO 
SOCIAL 	 ×量シ 

B比  Apr ＝器 eg農器器農票 ia,th toda 	農Iio31 nd巾 	 A 
ヤovado em Assembl'ia Geral Ext raordlnr叫  no dl 14加Wio,6 

Este Estatuto' porte mt昭rante山lA加血Assemblia Geral Extraordindria 

coni termos de abertura e encerramento subscrito撫  

I. matrcula: 

II. presenくa de cooperados nas Assemvj ssnIs 

III. atas das Assembleias; 	層  

iv. atas da Conselho de Mml緋悼O 

V. atas do Conselho Fiscal. 

b) autenticados pela autorl欝 mpetente: 

' 
えつ  

燕灘二‘ 

昌‘ 	「讐  

I. 	livros fiscais; 

鷲護鷲需讐  

a conta corrente das repi ctivas quotas'.par雄灘雄  

assinatura de duas tsternunhas. 

a) 

り  

り  

d) 

a data de sua admlsso,equando to 

パ弘納toま 

nte: 

灘踊議 

DO BALANO GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS 

難驚難轟麟舞  
Hぐn 、  

\U1n 
受嘩）  



§井Os Fu図os de Reserva e de Assist噂Tcnica利“独？や測唾ao lndMstvti 晦・ 
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「ぶanalIL' :-.'環1賢4 olco鰻  a.t , s wsm7i
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ESTATUTO SOCIAL 

んUCEふ  

1、』謡  

co購騒婦嚇”‘1母鶴紘鵬 ‘$’験蛾し騒A眺離’験V4興過i眺  
Aprovado em Assemblia Gera圧xtraordln'rla, no dia 14/OW2016 

Este atatuto' porte Integrante da Ata da Assemblia Geral Extraordinria 
ち  

Art. 64. A apura"o dos resultados do exerccio social e o levantamento do balano geral sero realizados no戸ia3i (trinta e 

um) de dezembro de cada ano・  

Art. 65. Os resultados sero apurados segundo a natureza das opera6es ou servios, pelo confrontcr da; respectivas 

receitas com as despesas diretas e Indiretas. 

§i. As despesas administrativas sero rateadas na propor 

nas apuraく6es referidas neste arti昏1. 

§ユ、As sobras lk4uklas nos termos deste artigo, sero d 

, io% (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 

b) 5% (cinco por cento) ao Fundo de AssistncM 

§f O destino das sobras向uldas apura 

deste artigo, ser decidido em Assem 

40.0 ratel o dos resultados ne申1 、~“b日。PeIa' 

hat 6t0 Fundo de Reserva 

reveけando era seuねvoら司  

a) os crditos no reclam 

り  os aux'los e doaく6臓a 

D・i. 67. 0 Fundo de Assist 

a.ds familiares, assim como 

' ntはades espectalizョロas・  

as recomendaく6es necesst懲ao cump而  
't Revertem em favor do FATES, alm da percentagem藤rida na atine柳。 §i do art. 65, as rendas eventuais de 

qualquer natureza, resubfltes de opera"es ou嗣v idades nas quais os cooperados no tenham tido intervenao. 

Art6tpara OS器perativa constituir um Fundo deados que ter por objetivo provis器anso Semrecursos認欝to no artigo , alfnea器嵩statutos no器ial,450 × 

as opera6es, sendo osrespe os monthrtts Computados 

s da seguinte forma: 舞  

tciclo, depois de deduzld麟  "a" e "b" do pargrafo 20 

，・c7 
S~decidido pela Assembleia'i trai. 

.a reparar as perdas d :蘇:erccio e atender ao desenvolvimento das atividades, 

de ioZ (dez por cento)(鄭Sobras: 

os, deco国dos 05 (chico) anos; 

む  
Educ調b，謝e タ）cw・籍牲5, destina-s 

gados da prpria卿perativa, p 

aos cooperados e 
mediante convnio com 

§i. Ficando sem utillza加  

おnsecutivos, ser procedidaamviSO 	 tal 

deste Fundo, durante dois anos 

「司 seguinte ser informada e佃zer 



humo de o7 (sete) dos 

I';お 	 金鎧  
，七＝撫簿鵬 
眼叱写’七『ミ1博費、  

恕CEB\1 

好I鵬購1眺賊職騒鎚験駿し臥眺職巽購 l‘し‘1験 
仰rova山em Assemblia Geral Ejctraordln&ia, no dia 1'03/2016 

Este Estatuto ' parte tnt昭rante da Ata da Assemblia Geral Extraordinria 

、  

ESTATUTO SOCIAL 
ESTATUTO SOCIAL 	 ＼さ琶ノ 

co I 

o Anual a Assembleia poder criar 
os previstos no artigo 80, alIneas Artj。一 Alm do Fundo de Reserva, FATES, Fundo de Des麟豊manal, Fund呼De 

outros fundos, inclusive rotatIvos, com' recursos ae'r讐”讐  espec讐竺讐三曹1 
'“巴“『’e "I", deste Estatuto, lixando o mocoq e to sa 舞  apuca、ao e uiquusj 

>＜て二＞  

Art九A Cooperativa se dissol 

り  quando assim deliberar 
cooperados n'o se dis 

mbleia C讐al desde哩馴兜perados, totalizando 。 n 
a asse flr a conunqnaoe ad ooperauv“・  

b) devidoみ  altera 

り  pela redu 音o do n"mero 

● 篇際l畿rat subse 

ヤ  
心雄ぐ “ minimら呂at' a 
uantlてativos riao jorem 

um ou mais liquidantes, e um Conselho Art. p. Quando a dlssoh馬 otor deliberada 

Fiscal composto por 03 (U軸) membros para proc瞬rllquldaく舌。・  

V. A Assembleia Geral, nos limites de suas atribui'6es, pode, em qualquer' poca, destituir os liquidantes e os membros do 

Ciselho Fiscal, desi庫iandose堪sUj?$t機き呂  

§Lb面uldttdeve procederi哨u啄訪d‘亡くmお什tidaae chubs dis 醜忙Jv6stdt亀“筒くo cbpertMs価・ 

A比．で・ qua晒a dissolu,o da Cooperativョ n百o for promovida voluntariamente・  nas hip6teses prevtstasツ叱n essa、  
meロiaa pocera ser tomaaa JUCに日Imeum 	 ー 	 ノ／ 	 八  

曾  

乳  

ヲ  



L75. Os casos omissos sero resolvidos peif 

doutrtnrlos e legais. 

誓  

ぎが 
	 警曹，  

鰍鱒da onquisb-Ba., 14 de Msc 。  de 2016. 

I人ら 

七’一 	CPF No o7 翻・855-o9 .. 

『撫いDfretor Vice preslden$ 4 tomemo Atbn讐 
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轟轟 
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co叫眠緑l験購確島購11+0 「蹄験臓しl験購興鍵眺I鯵遣1験  
Aprovado em Msernblla Geral Extraordlnd ria, no dia 14/oョゴo価  

EsteBtatuto ' parte Ant昭rante da Ata da Assembi召a Geral Extraordinria 

A 
CAPITULO Xl 

DAS DISPOSI6ES GERAIS E TRANSITRIAS 

”し74・ Fica inelegvel pa口qualquerca卿em伽perativ磯trabalho・ pelo r”。曳a挺零nco)an竺wmdo a partir 
aa sentena transitaaa em l uigaao・ o socio・ ロingente OU”町ustracor corx理Oョロo叫pratica uas irauoes eien‘ニョロ45110 

artigo i8, da lei 11690/12. 

ESTATUTO SOCIAL 

de aco司o com os princpios 

入～、  

b 
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htt「冷:「冷 llautdigitaI.azevedobastos.not,brThomelcomprovante 

ESTADO DA PARAIBA 
CART6RIO AZE VEDO BASTOS 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIc6ES E TUTELAS DA COMARCA DE
JO O PESSOA 

Av. Epitcio Pessoa, 1146 Bairro dos Estados 58030-00. J0a0 Pessoa PB 
Tel.' (83)3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http:/tw.azevedobastos.not.br  
E-mail' cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAいO DE SERVICO DE AUTEN11CAいO DIGITAL 

乳離濃器語農窟器器思：器爵器窟器盗窯品郡農農 g器農l蕊二＃操器g認農留豊I96es 巳 

器霊認二」驚霊器器豊器品認器器農器農 ifiV識謂ividualrnente em cada C6digo de Autentica9百o Digital' ou na 

,aDECLARO ainda que. para garantir transpar'ncia e seguranga juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Recistros dc 

ーatos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza"o Extrajudicial contm um c白digo u nico (por exemplo: Selo DIqital: ABC12345- 

atrav's do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraba, endere9o http.//corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO 

autenticada, sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O ・  CTES a responsabilidade, 自  nica e exclusiva 

持DECdo co認Ao foi emitida emrt. 1 , 1Oeseus 雛2)20192 da M畿
1:50
00/2恕a local) atravcomo tambm,霊霊需器nticaoco auten認論rt rio Azeido o Cert農揺潟；ニフ  

titular do Cartrio ,ievedo Bastos, poder ser solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIcO 
- CTES ou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa"es mais detalhadas deste ato, acesse
Declara o. 
	 o site https:llautdigital. azevedobastos,not, br e informe o Cddigo de Consulta desta 

C6dIgo de Consulta desta Declarac'o: 868051 

A consulta desta Declara9自o estar白  disponivel em nosso site ate 0511212020 10:44:02 (hora local) 

'C6digo de Autentica"o DigItal: 67131312170950030356-1 a 67131312170950030356-24 

撫諮傍：離霊 LeiE Federal nLei Estadual ri'器畿標認器畿鶴錯胃 d日 Provis6ria n。  220012叩lLei Federal n' 13.105/2015. Le 

● O referido' verdade, dou f' 

CHAVE DI6ITAL 

00005b1d734fd94f057f2d59fe6bco5befb日64d04b5a5c96e27ag1 O5lt7eblTcc363dQd6c3s1 cl 9857c76bf0a5ョ1 b8a31 b906148日3e605d5521b45c14f4f 
I9bJ29945dabt354Q3a6767a63ロ46440d47e 

、  

' 

乙と5ノ／  、  

無  
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- ニー  roopentiva de Trabalho Especializada em Servi9os.- 

ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERAr叫  DE 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SER VI(’ ー CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 2940004響E.NO 
CNPJ SOB N' 2344LS1Cノ伽2-43, REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 

'e.' -' 

Aos 20 (vinte) dias do mes de Maro de.2017, na sua sede administrativa,' Rua B, 

no 04, Conjunto BNH, Bairro: Candeias, CEP - 45.050-490, na cidade de Vit6ria da 

Conquista, Estado da Bahia, 白  s 18:30 horas, em segunda convocag旨o, com a 

presenらa de ii (onze) cooperados, conforme assinatura no livro de presenga, 

reuniram-se, para a realiza師o da Assembleia Geral Ordin白ria e Assembleia Geral 

Extraordinria da Cooperativa de Trabalho' esptillzada em Servio - CTES, inscrita 

麟鷲慧議警 § 

horas, corn aseguinte orde,da administra燕鴛
di'04 (quatro)mbleia Geral Ord

do: 	 誉鴛 \fl j de deliberar sobre aestao de contas dos rgos'balano; demonstrativos de 	 ' 

sobras ou perdas decorrentes, do exercicb 2016; (II) Plano de ativk加‘把5 da sociedade para 

一  o exerccio 21317: 1111) Fleico e Posse dos membros do Conselho de Administraco e do 

v"''''tjl%flt S %Ffl t'O U IVSt'wi;JWS C, JL'S 、ユ  CUWetalflaV"t.fl Olvi L.' Ub、 .' 

文  
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Serv戸i. 

3 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDIN RIA DA COOPERA興・DE 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVi'O - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 2940004争 9. .らNO 

CNPJ SOB N● 23.641.51qノり加1・4島REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 
... e. e
e. 

exclus'o e/ou inclusjo de atividades econ6micasー ‘fitrla dョ Conquista -Ba., lo de Maro de 

2017. filarIa Silva deQveiroz ~Diretora Presidente Administrativa. A mesa dos trabalhos 

foi composta pela diretora presidente administrativa, Srta Elicarla Silva de Queiroz, a 

diretora vice-presidente administrativa, a srta Lidiane Novaes Silva e a diretora 

secretria administrativa e desta Assembl'ia, srta Maryana Moreira Cardoso Santos. 

A presidente deu as boas vindas a todos orpreseotes e Iniciando os trabalhos, 

麟鷲麟慧難議  

Silva de Queiroz 6cpias para todos'oficaram satisfeito1 ehavendo nenhuma dSr. Accio, assierPatrimonial e sec\esclareceu passo ademonstrativo de Scsessenta sete Realsmembro do ConseihuFiscal, que, em sua麟麟  

’蕪蕪騰蕪leitura e as devidas erelatrios-.o Balano蕪蕪蕪cG 

f 
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Seru範 . 

ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINARIA DA COOPERAmDE 
. . 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO 一 ‘;1n, INSCRITA NO FURE SOB N' 2940004 	ittq& NO 
CNPJ SOB NQ 23.641.51Wり001-4島  REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 

. . S 
, 5 ' 

participar da vota'o, conforme § 10, artigo 44 da Lei 5.764/1971. As sobras 

liquidas foram distribuidas conforme alineas "a"e "V do pargrafo 2o do Art. 65 e o 

restante, a assembleia presente, com os cooperados legalmente aptos a votar, 

decidiu por unaminidade em ratear e dividir as sobras calculadas em valor igual para 

todos os cooperados, para assim compensar as perdas rateadas do exercicio 

anterior, assim decidido, fora aprovado '6r"unanimidade. Prosseguindo, a 

麟難  

. 	eleito e ernp&ssado a seguinte cooperada, para dar continuidade do mandato, at' 20 

ル．鴨．agp o_q旦‘り掛．零qロqpijetoa,secretn.:GA.Rl犀LLY. CAJAIBA DE SOUZA 
、  J フDrasuseurafnoI肥ira, assisteflte ta'nintstrztlJDt2nascjdaLenijMt6i」副ンd山ebh dii l §“伯司ひU 
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Ser'49o.. 

f 

em 01/11/1995, portadora da c'dula de Identidade no 14.607.576-53 SSP/BA, CPF 

no 066.255.835-96, residente e damiciliada na Rua Maneca da Prata, no 208 ー  
Bairro: Brasil, CEP - 45.051-050, na cidade de Vit6ria da Conquista-Ba, ressalvando 

que nきo houve mudan'a do cargo de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, 

continuando inalterado. E para composi"o do Conselho Fiscal, para o mandato de 

01 (hum) ano, foram eleitos os c ooperad 玉r-モDtNALIA FERRA? DE SOUSA, 

簾鷺  

p。「 IeI especIaI ou em vIけude de c茄dena戸。  __ 益bしa /por leI especial ou em virtude de condenao crimlnal).apenas que vede, ainda que 
temporariamEnte o acesso a cargos p自blicos, por crime falimentar, de prevarica師o 

6破臓騒de e cfokr all瀬鰍I SU綴concurso, e ulato (desvio,ou4?MP AW tn nntr.awocsssrema..unancAtt at鰯 9 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERAア準DE 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 2940004争  ，NO 
CNPJ SOB N' 23.641.510ノ0001-4毛REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 	' 	' 
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Seゆ&. 1 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERAt)hDE 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO 一 CTES, INSCRITA NロNIRE SOB加2940004US$,NO. e e 
CNPJ SOB N' 23.641.520ノ伽1-43, REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 

e.. e. e.. . 

.. 

● 

contra as normas de defesa da concorrncia, contra as rela‘るes de consumo, f 

publica, ou a propriedade (art. 1.011,§ 1o, CC/2002), bem como que n言o existe 

entre eles, la'os de parentesco de at' 2o grau, em linha reta ou colateral, conforme 

disciplina os artigos 51 e 56 da Lei 5764/71. Firmam a presente declara戸o para que 

produza os efeitos legaIs, ciente de que, no caso de comprova●o de sua falsidade, 

oecuara'ao, sem prejuizo aas 5 afl'oespenais a que estiver.Sujeito. Nada mais a ser 

ser nulo de pleno direito perante o registro dW6m'rcio o ato a que se integra esta 
ンーーーー～、一  ．、  

tratado em Assembleia Qetakordinaria, deu-se como encerrMb.' s 19:30 hs. Em 

Assembleia Geral Extra6rdinarla, deu-se inicio logO ap6s,a 19:SOtis., com a leitura 
ノ  ノ 	 、、  

da ordem do dia, Iteiti m Reforma Estatutria: Altera"o, exclus よ」e/ou ineluso 

de atividades eco4nilcas; A presidente, srta Elicarla Silva de Ouet ・oz. falou da 

necernr.f鷲票  ema I ai a c』業繋te. retormulare12 nrn に登so Esta- と！二と豊豊翌讐曹？ 

麟慧麟曹  

devldamente habilitados, sendo profissionais de suporte opa-acionaL administrativo, 

鰯鰍’I鷹驚ura; mediante co務臨競翼磯競鶴態轍夢  

く5ニフ 
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--Cooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

outros de: 司 Fornecimento de Servios Combinados de Apoio e Conserva o de 

Prdios; り  Fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiros; り  
Prepara戸o de canteiro e limpeza de terreno; の Cantinas 一  servio de alimenta戸o 
priva ti vos; り Servios de pintura de ed所c/os; り ‘加厄ta de residuos no-perigosos; 
切  Instala戸o e Manuten戸o eltrica; li) Atividades paisagistices; り  Servicos 

簾麟鷲  

. 	por mim, e pelos novos membros da Diretoria Administrativa, empossados nesta 

加パ螺旨d督鴻己出．、a srra再isg番aRJ！馴 g2.翌rq;r9gtsIIp.9いS nop1. da C ooperativa de 

ーー””ーーー～ー’ー一ーて、’" ov. vn5 . r' e.ca, .av,auanci1 w-neIo IemflICQUep C1L514Vツco 

f 

e 

' 

鳴ここ）  

ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA C OPERA?)ゆ  ot. . 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO ・ CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N 294000や門  E.NO. .- 
CNPJ SOB N' 23.641.510ノ伽1-43, REALIZADA EM 20 DE MAR'O DE 2017. 

S S S 

、  

也  
I,UC罵B 

くえ  
『 t 喰  

Certifico o Registro sob o n。 97676289 em 03/07/2017 	 ーノ  I 	 ノ  cX" ー  
Protocolo 174389795 de 09/0612017 	 ～一 	 ‘ H 、  
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - dTES NIRE 294flflfl41RSQ 
Este documento pode ser verificado em http://regin.iucebbagov.br/AuTENTICAcAoDocuMENfo A 罷前i5AcAQasny  AX' Chancela 204741480722897 
Esta cpia foi autenticada digitaimente e at 
por Hlio Portela Ramos - Secretrio Geral 	 、、  

6 

、  

や  
移  



名u“ー a~L、，ミう、山、  
NA MOREIRA CARDOSOtSANTOS 

CPF NO 071.924.735-70 
"""‘加d~sAssen“白s 

くメ』ー  る軌司一  
ABRIEay CAJAIBA DE SO 

cPr No 066.25.835-96 
Diretora Secretria do Conselho Adt4fnls 

l 

'e 

・ーーー  ーCooperativa de Trabalho Especializada em Se乎ig・s・  
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINARIA DA COOPEPAtItトDE 
tRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIcO ' CTES, INSCRITA NO NIRE 508 N' 2940004や 9 SNe cc ‘フ  
CNPJ SOB胆2.3.641.510ノ加01-43ン REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 

一  ・ 

・．  . 

Vit6ria da Conquista・Ba., 20 de Maro de 2017. 

る猛しふしc叫  
ELICARLA SILVA DEJQUE工ROZ 

αmtw,cpDiretora Pi霊認書濫7.5Censo!?,15,5Am為h,''" 

V 蕪  -Q2A iい5EkLID E NOVAES SILVA 
CPF No 075.753.855-09 

rotor Vice presidente do Conselho Admin厚‘""" 

ふ  
S 

. fl G@op翻ル湖  e tRi&wolま  Pi1CIaUZ/iI3 β験翻l糾  

I．勉  'りITh COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
品．.y上HIrHco O R"CISTR0 EM 0310712017 SOB N' 97676289Is...-- 	-- ------ 	- 

ーーーPFOIOCQ1O: 1 114j5919.5. DE 0910612I'買ノフぐつ  I 
	

7 
I墨舞躍ら」I還置“1 	望Os 'Wk4IVA 	 ._t. 
lーーー一ーー  ー  。ーー  ‘ にー  
I 	 事ヒCHETARIQ-Eftfluj. topr.so0pnAtnflcal.些9 4 0004163 901 ?RAS&L110. SflVICO CrI. 

也  IU‘冨B 

Certifico o Registro sob o n。 97676289 e1103/07/2017 
Protocolo 174389795 de 09/0612017 

Nome da empreEste documentoChancela 20474駕OPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM ERVICO - CTES WIRE 29400041639ser venticado em httP;//re9in.juceb.bagovbr/AuTENTlcAcAoo(yuMENTo5/AuTENTlCACAO aspx22897 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2017 
por H白lio Portela Ramos - Secret自rio Geral 

ゆ  汐  



収  誓土入  

1 

」  

t , 

・・ ,------Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 
ESTATUTO SOCIAL 

tOQ:RERAPlVA DE TRABALHO ESREOIAIJZAD$ EM.餌興  IO『  ::じtEs 

Apto・・do e・・lAssemb!“ロGeral Extreordln'rla,mdl・加J03/2017 
Este Estatuto' parte I・tegrante da Ata da AssernbltIa Geral Extraordin ria 

CAPITULO I 

DA DENOMINACAO, SEDE, FORO, PRAZO DE oup*cAo,A REA DE AいO E ANO SOCIAL 

Art, 10. A Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'o ・  CTCS, constituida no dia 21 oe 
Agosto de 2015, rege-se pelos valores e principios do cooDerativismo, Delas clisDosices leaais nelas 
diretrizes da autogestきo e por este Estatuto, tendo:, 

a) sede administrativa豊cida吐窪蕪曳 一da品quista, Estado盲i;,i.Ina Rua B, SNIl, n。。、  
ご；累詩anueuas, Ltria; 	 7ツ“一」qu, roro juriotco na Comarca de VI讐da Conquista, Estado 

C) り’ Vコ9e ロyraca? inqeterminaao e ano soctai compreendido no periodo de戸ミ de janeiro a 31 ce （一  

‘ 、  一  ． 	 一  

'"’些三9e acao. 門ra Tiny零 aロml5520 ロe 望operantec e nrectacao de servko,,abrangendo todo 

、叱「「Iwn‘。 ndしI。でI'p7n「。 IncIusIve aorI「「maIsI 	 、 	 、  
territ6rio nacional

, poddnd。  inclusive abrir filiais; 

uezemロ「o ロe caaョ a no・ 	 ／  
l I 

I 	 CAPI TUしOn 	/ '/／、ノ～  

、 	 DO OBJETO SOCIAk ,ノ  > !／、ブ  

Art・ 2。・ A Cooperativa, com 山零 na、とく)laヤorac加 reciproca 1 石呼、 seゆ命igam seus cooperedos, tem 
por objeto a aeresa sacio econ6mica das seus associados, atrav'i da organiza‘さo oo trabalho 
inaiviロuai e tratanロo ae seus interessese cuja finalidade, apresta戸c, de servios a terceiros, pare que 
com isso meiriorem sua remuneraら百o e as condiら6es de trabalho, 9e'forma aut6noma, congregando os 
profissionais aut6nomos das diversas' reas de servi'o, devidarriente habilitados, sendo profissionais de 
suporte operacional, administrativo, comercial e infraestrutura, mediante cobranca de taxa 

響響響鰯3 seu sust7w1 i費sem$4;te'蹴瀦警製驚羅鷲覆驚 c警織85 

● 

● 
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Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os・  
A 

ESTATUTO SOCIAL 

co o p駅紅i\t& 1'Ej !RA駄  LHQ ESRECIALIZADA胆ミl馴t90．峯運  
Aprovado em Assembl'ia Geral Extraordin'ria, no dIa 20/03/2017 

"“町tmm0白,arte mlt叫mme da Ata da Assembli・C・・ロF Extraordindria 

a) Fornecimento de Servi'os Combinados de Apoio e Conservaら5o de Prdios: 
b) Fornecimento e gest合o de recursos humanos para terceiros; 
c) Prepara‘旨o de canteiro e limpeza de terreno; 
d) Cantinas - servio de alimentagao privativos; 
e) Servi'os de pintura de edifcios; 
f) Coleta de residuos nきo-perigosos; 
g) Instala‘昌o e Manuten‘きo eltrica; 
h) Atividades paisaqisticas; 
り  Servi'os combinados de escrit6rio e apoio administrativo; 
j) Atividades de Limpeza; 

と．・’ 

 

... .．' 

ー 	 」”~, 

Art. 3。  -。  No cumprimento do seu objetivo, a Cooperativa se prop6e a こミ＼  
a) contratar servios para seus assocracos, nas meinores conaioes e preらos;.// 

b) comprar em comum 7a9r四S・ equipamentos, utensil'竺 eou[ os 、でn5 neし  

desenvolvimento aas ativiフツaa し。operativa e oe seus associduas; 
c〕  fornecer assistencia a叩S7us associaoos para meinurar aeseruperino ue suas aLiviuduts; 

l 
一  e) or000rcionar, dentro ロas possio旧ロaロes, assistencia meロにo - S OCtョ‘aos seus aSSOCIaロos e ar"iares, 

de acordo tom criterios stabelecidos pelo Conselho de Administra!o' 、  
4/ \ "-I 

5 1。. A cooperativa devera descrever as atribuioes ao Looroenacor, urna vet que na a previsao ra- 	 - 	-- 	 - 	S. -- --- - 
Lei 12-690/2012, que dispるe no Srtigo 70,§6 0, O seguinte: 'AS、  atividades Identificadas corn o oロjetivo-S. 	 - 	, ,.,. 	'- ,--- ._%.___ 	- 
social da cooperativa de trabaflo prevista no inciso II do caput do at. ? cesta Lei, quanco prestaaas 
fora do estabelecimento da cooperativa, devero ser suometidas a umaと  cooroenacao com mandato 

	

ノ nun但superior a 01 (um)' ano ou’聖prazo estipula聖一ga「’ぐeailzacao-aessas ativloaOeS, eleIta em5- 	.- 
reuni"o especifica pelOs socios que se-cisponnam a rea竺そやsト  e'que serao expostos os recuisitos 
para sua consecuCao, os valores contratados ea-retflbulCao pecuniarma cc caca socio participe. 

outr熱bens necess白rios ao 

、  

a) prornoveroaprimoraLento t'cnico-profissional de seus associados e famdi命,命  atrav's de cursこや、  

影（了p§難1了兜 9u 勲g FZ器三 :a X?ADOS 	艶  )Ii-'-. 

ノ二’一とv ，・ノ二／・ 

A 、  
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 3 
ESTATUTO SOCIAL 

魂興駅紅規A眺 I R胆札1+0 質P-EC'IALIZA叫眼SAR\/I叩．茎t ES 

Aprovado em Assemblia Geral Extraordinria,,加d加 Jo/ay'Ci, 
Este Estatuto' parte integrante da Ata de AssembltJa Geral, Extraordinria 

a) ADMISSAO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
，  ‘ ・  

Art. 40. Poder associar-se 白  Cooperativa, salvo se houver impossibilidade tcnica de prestaG'o de 
servi'os, qualquer pessoa que se dedique 白  atividade objeto desta sociedade, dentro da' rea .e 
admiss昌o da Cooperativa, podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os 
nteresses e objetivos cia Cooperativa, nem colidir com os mesmos. 

51。・  A admiss含o de s6cios na cooperativa estar' limitada consoante ● s possibilidades de reunio, 
abrang'ncia das operac6es, controle e presta師o de servicos e cc-ngruente com o objeto estatuido 

'2。. 0 quadro de s6cios na Coopei・ativa de...Trab白lho rj昌o・ロodeia ser infenor a 07 (seこe) pessoas 
"earsc' 

、  

coinoremenてam a sua aロmissao na し000erativa 	 、  ヘノ  、 ’ 	J 
、  、 	 ノ、、、 	」 I 、  ／  
、 	 ノ  、ー、  ／ .,、＼ ,r 

an. b.. vooerao inaressar na cooperativa. excepcuonalmentec pessoas luridicas ciue satistacam as 
conoicoes escapeiecioas neste tstatuto. 	 . /'. \ 	、  

Parhqrato" nico. A representa''o da-pessoa juridica junto a-Cooperativa se far por meio de oessoa 
ーノ  naturai especlarmenre aesignaロa,meaianre instrumento espectricoque,'nos casos em que nouver mais ー 	 、、 	 ～ 	 、  、、  ‘ 

de um representante, identifica r os poderes de cada umN \ \ ノ  

Aet. 7.. Cumprido o que dispるe o art. 50 do Estatuto Social,o cdoperado adquire todos os direitos e 
assume todos os deveres decorrentes da lei, deste Estatuto e das deliberaら6es tomadas pela 
Cooperativa 

編fle'SflCtflSfl (15'?S iteIfdcog*jra為銀看 - sir )藁.Qpsg) 藁p郷  s)tst -4t4 t'- 	L!%tt er 	hajnstthair; 響g 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que neta forem tratados; 

Arts . Para associar-se, o intee篇了  preencher' a Ficha de Matru 	Orn a assinatura deie e de 

§2。． concIuid。  。  curs。 /。 /2. Concludo o cursof o Conselho de Administrac'o analisar' a proposta dtdrnissきo e, se for o 

caso, aEstatuto慧rir ,a devssinar o畔ento ode Matrr詣「essado subscrever quotas'parte二でpital, nos termos deste 

；に篇誌二気品s」』話e do caoitaI sociaI e a assl/s-oarte do Caoital Social e a assiriat請no命 de Matricuia 

く ×パで’ 二  
/ 

キ  

e 
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ーtrニflーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

coq’眺妊収A賎t&AaaH:Q. aI?4Q-'A'J.A眺馴餌敗1'9.＃畿賃  
Aprovado em Assembl'ia Geral Extraordin'rl叫 no dia ● o加如oワ  

Este Estatuto ' porte Integrante da Ato da Aswnbl'fa GeraF Ext,aordinrlc 

b) propor ao Conselho de Administrac百o, ao Conselho Fiscal ou 白  s Assembleias Geraiミ． j,"idas de 
I nteresse da Cooperat!va; 

C) solicitar a sua demiss舌o da Cooperativa quando lhe convier; 

d) solicitar informaら6es sobre seus d'bitos e cr'ditos; 

e) solicitar informacaes sobre as atividades da Cooperativa, e, a partir da data de publica戸o do Edital 

慧器器胤忠畿§r諮ニ』1麗認「宵l霊謂麗霊姦 livros e pecas do Balan'o Geral, queva. 

1) Retiradas nきo inferiores ao piso da categoria--profisslonaI'e, n日  aus邑ncia deste, nao inferiores ao 
sal'rio minimo, calculadas de forn,a proporcional き  s--horas-trabalhadas ou ' s atividades 

meio ae piantoes ou escams/racultaロa a conipensa'ao de horarios・  

h) 

e) 

J) 

Repouso semanal remunerado, Dreferencialmente aos dominoos 

Repouso anual rem ur)eraao 
/ 

Retirada para o trabalhd noturno superior 白  do diurno. 

、  

() ・ー~～、  

二」 	 ‘ . 	 ノ／、、  
、＼  

"'rUlCiOridi soore a retr、pam as ativiudロes insaiuores ou perigoグぐンお  

? Seguro acidente de trabalno 	 ／ソ、ぐジ今  
Vi。. A rim oe serem apreciaaas pela AssemDleIaG erai, as PropoSt s dos cooperados, referidas na 
'''Wa 。《lで’artigo, aeverao Seしapresentaロas ao しonsetno叩e胆ministracao com a antececlenc;a 
minima ae iu (trinta) aias e constar ao respectivo taital ae convocacao. \ 

、 	、 	 ・  、一 	 ー  、  、  
一一一一一 	 ＼． 	さ、 	 、  I一、  ＼ーノj 
'r'. niao se apitca o aisposto nas letras "ri' e '1'- 	 - - 	や0タ  Puミでstejrtigo nos casos em que as operac6es 

entreosoda e a cooperativa sejam evenTuais, saivo aecisao asse讐「「
em contrario 

'JC・  As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) do$ cooperados, sero obrigatoriamente 
levadas pelo Conselho de Administra戸o き  Assembleia Geral, e, r言o o sendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, podero ser apresentadas dwetamente pelos cooperados or000nentes 

欝U'UP 誇誕$irJ7Ki? clprai挿I-el輪& 1Ms ;:lae-outros que a AsteinbI請'e, -p鶴iht a品stttuir''P 

g) 
、丈ト  

× 

1 、  

' 
『 r、＼フ 
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ー --ー _..Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os 

ESTATUTO SOCIAL 

qQQ’駅虹’織嘘輿:kBId1Q S:RE;l4LlflDA興 EjRV iO. .ZT E:. 

.e.. 
Aprovado emAssembldla Geral Extraordinria, rio dWlo/03/3017 

Este Estatuto t parte Integrante da Ata da Assernblla Gerql Extraordin'ria 
‘ ー  一  .. 	e 

a) subscrever e Integralizar as quotas-parte do capital nos ternios deste Estatuto e con'ip44 corn as 
taxas de servio e encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) cumprir com as disposi戸es da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resolu'6es tomadas pelo 
Conselho de Administraら5o e as delibera'6es das Assembleias Qerais; 

C) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar 
ativamente da sua vida societ'ria e empresarial; 

d) realizar com a Cooperativa as operac6es econ6micas que constituam sua finalidade; 

?p讐r b Cooperriva informaら6es「貿onadastom antividapes讐lhe facultaram se associar 

escaveり ou alteraらaQIno regime De Dens CdSロ seja casaロo山 tererone・  

$) zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa
. 	 7 /I'- - --- 

''ze'ar peIo pa[nmonI二  mornaI e m。「al ロa し。。pemGva 	／ぐりヘノ～  

I) Ievar ao conhecIme
I

I) levar ao conheclmepto! do Cot-isetho de Administra‘』o ou do Conselh& Fiscal a exist邑ncia de 

quaiquer irregutar―ロaue Fue atente contra:lei,。ヒstam。’ 	ノ／、、
、 ＼  

Art・ lU. O cooperado 「ヤ？ondelimitadam町te pelas obriga'6es一  ntraidas, ' 	りeiジ的operativa perante 
terteiros' 'parceia で． sua co下riouicao ao capit烈 soシ1 『 corr喫pona,ente as cotas por ese 

二二ご二こーーー一’ ーー’ー…ー H一’ーーマー’ーード…’一”、ー～ ~’…ージぺF“、II'てWI W" \ ,'ごツJvv、一’“ーーり、～ “ー’ 
ー…v 	 \ ＼

、、ー 	 ノ  ｝ \\ 

Aiて・工1・ us nerueiros ロo cooper.aoo talecitlo tern direito、  ad 、  capital integralizado e demais Crとロitos 
pertenceme5 ao de cI」Jus 	 、、 	 ～11、、  、，  ‘ .b) DEMISSAO, ELIF4INAcAO E EXCLUSAO 	 、～/ 

一ー 	*rt. 12.A demissao do cooperado dar-se-a a seu pedido. Formalmente dirigido ao Conselho de 
Adrinlstra C5oda一  Cooperativa.. e -nきo poder ser一  negado. 	' , 	 一 	 ‘ 
」に窯月奪8’ソ7t'"2 bH NIfMWF''’」、ーI， ‘む’終4声、むA傘声  、叫, ジ誉与、柳  I7ユ’" 
A社『いご A lliiirTi"obo 'd5pe?abj'範局WdS’と二n’切h臼 'de'WicA6"d' tel, date Estatuto' Social, 
ap6s duas advertencias escritas 

● 
9) 

ーノ  
ー  pertencente二  ao de cuftas 	 、、

、、 	一  ー  、ぐ＼×’ I 
R、り  、  

4ー  

 

ミ）  きか考ノ  ／、  
尊  ブーバ、  
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ESTATUTO SOCIAL 

胆叫駅娩NA嘘1眺邸LHO ESiRECIALに叫A眼aE:RVItO芦tEs  

1 
Aprovado em AssemblkGeral Extraordinria, no dIai可03/20 17 

Este Estatuto' parte Integrante da Ata da Assemblia Geral Extrsordinrlo 

0'.. 
. 	. 

 

. e S 

'10. A Conselho de Administrag言o poder' eliminar o cooperado qUe: 

a) manter qualquer atividade que conflite com o objeto social da Cooperativa; 

b) deixar de cumprir as obrigaC6es por ele contratadas na Cooperativa; 

c) deixar de realizar com a Cooperativa as opera96es que constituem seu objeto social. 

● 2.. No caso do disposto na alinea "c" do pargrafo primeiro deste artigo, o cooperado que deixar 
por vontade pr6pria: de realizar junto a cooperativa a prestacきo de servios que constituem seu objeto 
social por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos ou. .120 (cento e vinte) dias intercalados num 
Den0ロ0 ae 01 (O0iS) anos. sara automaticamente euminaco. 

, 30, Copia autentica da decisao'da elimina‘合o ser remetida aocooperado. Dor orocesso oue 
comorove as aatas aa remessa e/0orecenlmento. 	 N'.. 

昏 4.. Se a correspond邑ncia/referida no par'grafo anterior retornar mais de 03 vezes き  c000erativa 
sem gue haia a ciencia pelo coonerado eliminado, a referida comunicac言o ooder古  ser feita D or 
pubIにa- o em -omaI -ue F / -a a area de adnlissao de coo . erados・ 	 、  pubilcacきo em lornal que jbra'rfla a 白  rea de admissきo de c000erados. 	 、  

”。 No caso do pargrafo 'cuarto deste artigo, o prazo de 30 (trintaf dias para rcurso Assembeia 

,eral peio coo讐。。 eliで。。 iniciara no ala Ca puoucaao em jon/ り買  re1) 讐響mi n aらeo 
Art. 14. A exciusao ao cooperaao sara reita: 	 ／、／  \＼ 、＼/ 

'!por oissoiuらao Ga peでoa Jurioica;'. 、、 	 マハ＼> 

d) por deixar de atender aos requisitos estatut'rios de ingressb ou perman己ncia na Cooperativa 

舞麟竜餓難瀞  0fo ( 簿簿舞瑚鑓a妻難競欝nterior, S-4dehte畿糞緩I 
Matricula, devendo ser aplicado o disposto nos pargrafos terceiro, quarto, quinto e sexto do' r-tigd 13 
deste estatuto 

。’ p。「 ’Tl切工e oa pes5。arI5に叫 b) por morte da pessoa fsica; 

り  por incapacidade cMI n言osup~da; 	 2 c) por incapacidade civil n言o suprida; 

' 5U, Q cooperaao elrrninaao poaera, cientro ao prazo de 30 (trinta) dias a 'contar da datョ“Q~～一  
recebimento da notifica中o, interpor recurso que ter' efeito suspensivo at a-primeira Assembleia 

/\\ 、、
、  

也  
IU'EB 
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ら  ．一ー  ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os・  

ESTATUTO SOCIAL 

醜q嘘良妊収塞嘘風胆駐 ItQ ESRE&lfllZ叫A興 $E.RVIC:O I1段  

E"'Aprovado en, ASSEste Estatuto pane I,器l慧trai Extraordinria,da Ata da Assembl農留0/0漂7Extraordinria 
Art. 16. Em qualquer caso de demiss言o, eliminac昌o ou exclus旨o, o cooperado s6 fera direito 白  
restituic'o do capital Que integraiizou, devidamente corrigido, das sobras e de outros crMIe% ue mhe 
tiverem sido registrados, n昌o lhe cabendo nenhum outro direito. 

§1。. A restituiら5o de que trata este artigo somente poder' ser exigido depois de aprovado, pela 
Assembleia Geral, o Balan'o do exercicio em que o cooperado tentia sido desligado da Cooperativa 

三t2Integ品器seiho de Administrao dapelo cooperado seja feita鴛perativa poder determ inar que a restitu i o Co capitalat 10 (dez) pa rcelas, a partir do exerccio financeiro 

posterior ao em que se deu o desligamento
. 	 ．ー一  - 	 ー  ～  

S 30, No caso de morte do cooperado,a restitui 旨o de que trata o pargrafo anterior ser efetuada 
aos herdeiros legais em urna s6 parcela, mediante a apresenta"o dorespectivo formal ae partiir.a ou 

5 4.. Ocorrendo demiss6es elimina‘ろes ou exclusろes de cooperados em\nUmero cal que as- 
restituices das import'ncths/referidas neste artigo possam ameaCar a estapilloade econcrnico- 
financeira da Cooロerauv, 」 e sta poder白  restitui・ las mediante critenos que resguarcem ョ  si a 

5 5.. No caso de readmiss'o do cooperado, ele devera integralizar as quotas-pane ae capitai SOCIO' Ge 
aCordo com a5 dlsposi95es prevIsta5 no ヒstatuto vI9eme a epoCa 	 、 	、  acorao com as aisposiらoes previstas no CS!.dtUW vrycu!tc 。  tilt)',

。 	 ノ 	 ノ
×一 	 × 

das dvidas do cooperado \com a Cooperativa, soりre cuja Ii9thaaao caoera ao し  onseino Ge 

CAPITULO IV-',, ー  J 

/, 
rk'iscocapita1血,Co o pep's t iv可「，pr賀月nt白dopor quot鳶jpa昨町 no1可戸 ti叫te c4uanto ao rn6刈nice 

vgriasf二6hto,うf,w;r"'merra く‘u6t's jt1sUbs&ritas戸ti'if首6 p'bde'i cse'rlriferi6r ● fl 一  32o.00q;oO 
(Trezentos Vinte Mil Reais) 

ン  

e 

e 

べ  

、  
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.，ーー一ーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

qqq,眺妊t、抵吐1眺駄mq験吐以札I!孤眺輿販剛掩o ；均：Es 

I 

Aprovado em Assemblia Geral Estraordln'rio, no dia珂．ョ20リ  
Este Estatuto parte Integrante do Atada Assembl'ia Gtra 王xtraerdindrta 

・：''：・ 

   

●1. 0 capital subdividido em quotas-parte no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reals). %di urna. 

● 2.. A quotas-parte' indivisivel, intransfer「vel a n6o cooperados, rio podendo ser negociada de 
modo algum, nem dada em garantia, e sua subscri9各o, integralizag5o, transferencia ou restitui‘含o ser 
sempre escriturada no Livro de Matricula 

,30. A transferencia de quotas-parte entre c00つerados, total ou partial, ser escriturada no L;vro de' 
Matrcula mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do cession'rio e do Presidente da 
Cooperativa 

§40・  0 cooperado deve integralizar as quotas-parte' vista'ou r caso o Conselho de Administraco 
aprove, em parcelas peri6dicas, devendo一o referldo4市きo de'administta'o estabelecer o n白mero e dia%- 

''”ニrara eeiPCe Integral ラaao．些 quotas-parte. ou ザ aurerto do Eapita] Social, a Cooperativa 

一七‘そU 巳une ro 。’qu叩う- parte門三叩にdsod!a I o Ser SUロScrito peio coopera叩伊or ocasiao ae su玉、一  
aomissao nao pooera ser/InTerIor a 'tu(Q uarena; quotas-pane ou superior a iii turn terco) ao tota へ  

CAPlTULO V 

DA ASSEMBLIA GERAL 
、  ／/ 

Art. 22. A Assembleia Geral ser habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente
r 	 - 

鍔邸難j) 'ri, n c?;!mbseronvoc編弾‘憂。奪Aa聾醜aoqicqn4lho l9scal, u議廷  
apos soiic'taらao nao aてenclica, por 」ノつ turn quinto; aos cooperacus em pienu gozo ロ’seus uireItos 
sociais. 

ン a) DEFINIcAO E FUNCIONAMENTO-'I 	 ~，ーバ加  
Art・子ユ・ A AssernDlela cerai e o Prg誓ミup’で。 cia LOOP早r 警a,! c叩en9o-me torar mcia e quaiquer 
aeclsao ae Interesse cia entioaoe. suas oeTloera'oes vinculam a woos, amua que ausentes ou 
discordantes. 	 、,一  

' l 
' 	1 

、、  

\ 、  

／、  
、  
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ESTATUTO SOCIAL 

凶o麗鵬難琳」 嘘穏蝿AL PtO 験艇t.IkLl2AD:A,輿鍵興lco メ葺工Es  

9 

"t, Aprov.Este Estatal豊em Assemblia Geral Extniord nria, nparte integrante da Atada Assemblia漂10/OI Ext認品市 

●2。. Nきo poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a cor恒caぐ旨o 

Art. 23. Em qualquer das hip6teses referidas no artigo 22, as Assembleias Gerais ser3o convocadas 
com antecedencia minima de 10 (dez) dias, com o hor'rio definido para as trs convoca'6es, sendo 
de urna hora o intervalo entre elas 

Art. 24. 0 quorum para instala‘きo da Assembleia Geral' o seguinte; 

a) 2/3 (dois teros) do n"mero de cooperados, em primeira convoca"o; 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda,convoca'&o; ・～、  

c) 50(cinquenta〕  s6cosou' no minima 209hー（vinte por cento)do 0c) 50 (cinQuenta) scios ou. no mnima, 20% (vinte Dor cento) do..Iotal de s6cios. orevalecendo o 
menor numero, em terceira conwocaらao, exlguロa a presen'a ロe, no mlnirno, 4 (quatro) s6cios para 
as cooperativas que possuanl4ate'19 (dezenove) socios matriculagos. S\ 

fl0. Para e十eito Ce verr'IcaCaC cio auorum de ロue trata este artloo. o numero de coonerados 
Dresentes. em cada convocaC邑o, ser contado oor suas assinaturas, seguidas do respectivo numero de 
Matricula, apostas no Livroue PreSenga‘ 	 、 	 - 

' 2e. Constatada a e st ncla de Quorum no hor'rio estabelecido no Edlt5I 、  de Convocacさo ; 
e'Preseriga ./ 

r"”．讐To UflICC. bC amua でS1UT'fldo nouver quorum para -a sや雪tat'0 きao,一serd aummaud a ir'en'au 

Art. 26. Dos editais de convoca'ao'd s Assemblelas ieramsdeverao constar 

’】 ‘denominaCao da Cooperativa 叱o numero a e La9astro'fllaciona ロ七ressoas luna icas :CN l-'J, 
seguidas da expressao "ConvocaCao Ca Assembleia Geral Urriinaria ou txtraorainaria", conForme o 
caso; 

"/o d4are.a.hora.da.reuniorenぐ白da convocac昌o, 品自in corno o'Iocal-d，、 sga.realjza‘百o;b quaL salvo 
ラ（熊噂でり軸争清dダ舞嘩勲aS慈 i'!;,j.、 y t どfンコbI哀6著“己f‘ ・ Oh"'A，ーiレ  

c) a sequ邑ncia ordinal das convocac6es; 

Presidente instalar a Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presen'a mediante termo que contenha 
a declara戸o do numero b e cooperados presentes, da hora do encerrarrento- e、、da convoca戸o 
correspondente, tara transcrever estes dados para a respectiva ata

. 	

1rJ ). 	 . . . - 

Art. 25. Nao N讐nog四grum oara nstaiacao ca A ssemDieia ciツI?'押や reita四や convocaらan, com ameCeOenc'a mmm‘ ロe 」U 、uと‘JuId"uしm”・ 	 1 / ‘ 	二／  antecedncia minima de lo (dez) dias' teis. 	 / ) 、 	I/／へ、 ’ 
一  , 一  , 	 一 	 、 、ー  L 

。e mssaver a し。。perd''va \ ＼、  de dissolver a Cooperativa
. 	 N, 

×、、ト 

つくと＞  

 

乙艮  

  

也  
lUCID 

紗す  〇  
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．ーー一ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

閥q‘駅婦脱A眺で肌 kUtQ Eミ’鵬l4LI,A叫馴鎚興「9p声lis  
Aprovado em Assembl'ia G.ral Extraordinria, no dia 20/83/20,7 

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assen,bidia Geral Extraordinria 
・ 】’'：・  

   

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especifica'6es; 

e) o n"mero de cooperados existentes na data de sua expedi戸o para efeito do clculo do"qjorum de 
instala‘昌o; 

1) data e assinatura do respons'vel pela convoca'3o. 

§1.. No caso da convoca‘言o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital ser' ass ・nado, no 
minimo, por 2(dois) signat'rios do documento Que a solicitou. 

Art2l,A notifica戸o dos scios para particlpa p~das...assern'leias ser pessoa! e ocorrer' com 

anteceロalicia minima ae 」。 ‘aezj alasツU三reaulzado. ーーー I 、、  
一  一  一  

'''‘ 誉a imposstoiiiaaロe ロe ' notiiI.ca 門 pessoal, a notiricaらao ロar.seーョ、Por via poscai, resperzaaa a 

anteceaenia prev'sta no captジり聖rn go. 一ー 	 、  
'‘二‘'a 叩門55,Illロ’ロe ロe'reaiizaらao, ads」  notiFic'‘ロ誉 pessoai ' postal, os 5些'o5 serao ' notiri5己門S 
m eo Ian叱 eロにai dllXd叩 Hツ’r'e puuiic‘ロo em 四「り‘‘ ロe yrdpue circLiia'a9一namgido Ga seoe ad 
coop叩y四 ou na regiao 9li叩eia exer'a suas ativioaロes, respeitaロa a anteceロcri叩 pmvista no c門」」I 

「’でLiで  
Mn- f。‘ 三 ロ’competぎ里 ti雪誉SぎiDle I'S プ「些J聖門rias ou cxtraurtりparias a aestinui、ao aos 
meinoros ao しonseino Qe ハ9ministra'ao OU OU L0FiSeIflO riscal. 

' 	‘ 	 、  、 	、、  

、 	‘でこ）  

、 	 ， 	 ‘ 	 F ー  F-! I . 、 	、‘ /' 

'z。・ Nesse mesmo perI9門 oevで ser coツocaロa リm、r 円ロIeで」 いem'?araee9竺？。vく巧  
admlnIst『aロores e/ou consemeI叩s rIsca与  coml〕「me o casoF cu]o manPa[o sera o equIv己Ieme Jo 

一、、 	 N \ 1Th% 

、 	 ~14ノ  ' \ \__/ 
6 2.. Nesse mesmo oeriodo devera ser convocada urna Assembleia iierai para eleger novos 
administradores e/ou conselfleiros tiscais, conForme o casoプ  cujo ranaato sera o equivalente ao 

、、、 	 、A 八ノ  
Art 29. Os trabalhos das Assembleias GeraJs-sero 一diriqido, pelo Diretor Presidente, podendo ser 
auxiliado por urn Secretario ad hoc, que devera ser um cooperaao em pleno gozo tie seus direitos ou 
um empregado da cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, podendo, tamb'm, ser convidados os 
oupantes das cargos sociais paracompor a mesa. 
こしnノ誉い‘●いh‘．●．,Jh い‘, ’「O'‘「 」一 ’I .' I撃  ノユ． ’’い監’戸’r'’りnQr ‘ 、一  l、婦よ,p／ニ  
"“びsfO-iuflkdt加ihd6T iAseipbleiakGeraF ho、th'iY.sidbfron.otda1 plo 0iretorPresidente,os 

trabalhos sero dirigidos por um cooperado escolhido na ocasio, e secretariado por outro, convidado 
por aquele, compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convoca'ao. 

ーーーーー 	ー  イ  、、  

S 

、× ＼  
,S。・ Ocorrendc destituig各o、  ou ren"ncia que possa compro讐ter a 7,ularidade da admirist2 	 町音o ou 
riscaiizaらao tia co9peratrva, やS memcros restantes aos orgaos 呪恕興!.tlstr琴叩e nsヲ零‘ao, em 
conjunto, aesiqnarao pessoas para ocuparem os cargos vagos, provi5Uri,menrej'pelo perioao maxima 
」一  ，、  “．Iー‘．、 ‘A一 	、 	 乙  、 	、ノ  

‘一ー一一一  一一一ー一‘一」一 .ーー一~一‘一  ，一‘一ーI一, 	、 	 1 、  I 、  、、，  
、亡mPU’ヒ’LロIlしに uし ‘'Iロ I、…、J 。”‘''“」‘ 『、 	～一・一 	、、. I.' 、  

」一；,、 ‘‘ーIー‘一、ふ一一 	、 	 ‘ ／  、  、ノ  ae au rcrincaj o!aS. 	'. 	' 	 '\ \ 	、ー 	ノ  

一一 	ー一‘一一‘一」一ー一一一」一‘一一一‘一こI一ー 	、 	 1 、  ノ  、  、、，  temoo restante ao manoato anterior. 	 -_ 	、  、【  、  ー  

/ 

／× 

孜  
Iハ  
、、  

紗す  〇 
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也  
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e._Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os 

ESTATUTO SOCIAL 

qQ 
	

，避皿購 !R:&&1HQ. E jCiftLt1叫A眺ミ駅甲9叫駕焦S 

Aprovado em Assembl'ia GeralE ,ctr ・ordln'ria, ria did ュ0/03/2017 
Este Est・●“to' parte integrante da Ata da Assemblia Genii Extraordindria 

・ジ二・  

An. 30. Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros cooperados. nさo podS 5,ytar nas 
decis6es sobre assuntos que a eles se refiram direta ou indiretarnente, dentre os quais os44'ptesta戸o 

de contas, mas nきo ficaro privados de tomar parte nos respectivos debates. 

Art. 31. Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balan'os das contas, o Diretor Presidente 
da Cooperativa, logo ap6s a leitura do Relat6rio do Conselho de Administra‘西o, das pecas cont'beis e 
do parecer do Conselho Fiscal, solicitar ao plenrio que indiqUe um cooperado para coordenar os 
debates e a vota戸o da mat'ria 

§jO. Transmitida a dire戸o dos trabalhos, o Diretor Presidente e demais membros do Conselho de 

難難  

pr6prio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e fiscais presentes, e por 
urna comiss甘o de 05 (cinco) cooperados designados pela Assembleia Geral 

ノ、  
血jc,ag}ASwdeiIbefaIoes i,aじAgseitibleias Ges'ais' serao)tornaoas. porinalorfa aDsoluta' deTvtOS 'dos 
c66"radoずpregdntes'cOnrdireitode votar;tenロo caca こooperaao -atreito a rumy'so voto; qua!quer 
que seja o nロmero de suas quotas-parte 

Z/ 

「  

i 

也  
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・ーー一ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

gqg’眺鱈l職購班ABA kH;Q ESREQI札騒嶋鵬M1ftVt;叫- 廷S 

Aprovado em As,embi 加Geral Extraordin'ria, no d4a」ロ加如017 
Este Ext・●uto' parte h●昭rente da At・ da A事・embl'ia Ceral Extraordlnrk ・7二  

  

'10. Em regra, a votag舌o ser a descoberto, mas a Assembleia Geral poder optar pelo売to secreto. 
. S . 

● 2.. Caso o voto seja a descoberto, deve-se averiguar os votos a favor, os votos contra e as 
absten'6es 

Art. 35. Prescreve em 4 (quatro) anos a aC'o para anular as deliberaCるes da Assembleia Geral 
viciadas de erro, dolo, fraude ou simula戸o, ou tomadas com violac旨o de lei ou do Estatuto, contado o 
prazo da data em que a Assembleia Geral tiver sido realizada. 

一ーー“‘ で  
- 	b) ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 一 	- e 
ー 	Art. 3b. A Asseniblela Geral Ordinarla ser realizada obrigatoriamente urnきvez por ano, no decorrerA'., 	. - 	- 	.- 	- - 	- 

ロOS .5' tresj primeiros meses/a os o termiflO do exercido social, deliberara sobre os seguintes 
assuntos, que aeverao constar da Urdem ao Dia:

- 	 - - . 	 _ 	 s( _ 	 . - 	 - 	 - - 

とプrestaFagoe contas' os,urgaos oe Aominiscracao, acompannaca dO Parecerfo Conselho Fiscal, 
しOmpreenロenロo: 	I / 	 、  
compreendend。 	ノ1 	ーーーーーーーーー りき 一ー一一ー  

ノ／\ 
．ノ  

V - quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os enumerados no artigo 37 deste Estatuto- 	 - 	'--S 	 I__I 

‘落鰹濡詔zlI l46B$ Q9Mt' L fl / l言Q JflPf1.:Os membtoTdosj-rg%b deeadmlnist(aoe fiscalfzao nSoi.odr語 t77p 'rticlpar d 'iotaIo響  
rnaterlas releriロas nos incisos 」 (exロりIna a ai,nea''O7e iv ロeste artigo. 

"｝ 	『elatrio了a Gestac; 
es 	odian o ierar; 

Lierrio scratuvo tias sooras apuraDas, ou oas peroas,:e Farecerno conseirto トiscal;- 	 " 

an ー  eiei'ao e posse dos comoonentes ao しonseino de Adrnlnlstra ao, do Conse'ho Fiscal;- 	 - - \ ' 

塁 - fixaoAdministr器器r ri as,Conse農ifica 6es e da c dula de prs・na,para os componentes co Conselhoisca I: 

そーフ  

I 

乙

八、  1 
n 

禽  

也  
ルCEB 
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・ーとZ ニーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

qQ息「眺妊匂熱吐1駄旦柱サqE: 雁 IAklZ A蝕輿%E_RYl.0声  IEs 

"' Aprovado em.Este Estatuto pari答embuta Geral (xtraordinria, no dia 'ia/o'tegtante da Ata da Assemblia Gerai hi綴'7dlnfla 

●2。・ A aprova''o do r&at6rio, do balan;o e das contas dos 6 rg西os de administra師可鳴o喜sonera 
seus componentes da responsabilidade Por erro, dolo, fraude ou simula‘きo, bem como ptjitijra;3o da 
lei ou deste Estatuto. 

c) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art. 37. A Assembleia Geral Extraordin'ria realizar-se- sempre que necess'rio, podendo deiberar 
sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de ConvocaCきo. 

ーー  ’ '~~ 
Art. 3$. t da compet邑ncia exclusiva da,Asscmble,a Geral Extraordin ria deliberar sobre os seguintes 

、

、、  

で tusdu, u-Ic二rpora讐77ernuramerito; 

clITI uud rica 。eoujaw U7
叩eoa。『’ 

qJ o'ssoIu‘るo voIunIana,e nomea'aoce ！「 GuIく  

")contas do"quidantei 

d) dissoluに言o volunt白ria声  norrieaにきo de! icuidantes 

e) contas do liquidante.・ I 	 ／、Nへ、  

lidas as deliberaら6es d賀este artigo 

Art・3’・ A Assemblelョ  ザ「刊ヒspec刊貞ぎ,realiza旦をrrninirno,さで智ez'por ano para deliberar, entm 

叫（竺i竺でー「specirにaaos 。。 eaKat Ce convoca'a。ー＞八こノ  

assuntos: 

a) refomla do Est atuto; 
r竺rma do Est讐一7 

も  

、  

Pargrafo" nico. S'o necessarios os votos de 2/3 (dois terらos) dos,s sociados presentes, para tornar/ J'k 

d) 

●）  
ce!ic uId己n七es; 

d)ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAt\ 
、  

、  

、  
I、／  

a) Gest自o da Cooperativa; 

b) Disciplina, direitos e deveres dos s6cios; 

I弘品賛言誌M& 'WuLdThgo緑iet 6o'. gruas‘論品  t6;'h-taa'o''貸  A ニジ, 、ノC's,' .し“"'"v“ 、ソ‘' """U'“い守 Tev 7 、 ’''‘ ・パフ‘“や“’ー ‘Jーン‘ 、’'" 
d) Organizaら』o do trabalho 

り  
「こ 

   

声  

也  

ルCEB 
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ー'z:'ー  Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os.- ---- 

ESTATUTO SOCIAL 

qqq●駅A割」琳嘘 !R!BJA1L HQ ESREC lALlZA9A EM ミ  EftVtqO き釘段  
Aprovado ret Assemb是面Geral Extraordln rio, nodk2可oy2017 

Este Estatutり ‘PdItC mt・grome da At・do心‘・mbldla Geral Ektraordln‘・」・  
S ● ．  

Pargrafo" nico: A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever' ser realizahn..L segunao semestre ao ano 

e) PRocEsso ELEITORAL 

'-.IJ1I3CIIIU r。 I3LaI. 

a desi9nac旨。 d。元mbms que comp。「き。。 comite -1: Logo aps a destgnacao do
y

membros que comporao o ComIte Eleitoral; estes deverao se reunir 

警二＝，どと門rae門門「 a queざrre'oParagraro primeiro ロes'artigo, se,o repfesent"te 可にlal do 

An. 41. NO exercicio de suas Tun‘。es, compete ao Comite Eleicoralt 

no art. 44 deste estatuto, tazendo、  com que assinem declara'a negativa a respeito; 

e) organizar fichas contendo o curriculo dos candidatos; naVquais sqnstem, alm da individualiza'3o e 
oaoos prorisslonais, as suas experiencias e praticas cooperativistas, sua atuaCao e tempo de 
cooperado na Cooperativa e outros elementos que os distingam; 

’あ divulgar aos demais cooperados as InformaG6es constantes na alinea "e" deste aitiflo; 

9) real菱1翼認搬認h' flP :'.'2Yo uiEas romover entendimentos 』‘認l濡気難 '1 5;rru - T'i幕  

An. 40. Sempre que for prevista a ocorrencIa de eleic6es em Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, 
com a anteced'ncia, pelo menos, id巨ntica ao respectivo prazo da convoca‘言o, criar' um Comit巨  
Eleitoral, composto de 3 (trs) membros; todos n5o candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, para 
coordenar os trabalhos em geral, relativos 白  eleicxfdos membros.da Conselho de Administra戸o, e do 
rOn.eIIO r:,--.i 	 、  

de vagas existentes;1 

e 
ルCEB 

紗でー一 
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・・ LflーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

凶q駆駄難琳嘘 tkkIkLll:Q. EミP-EQI りひ軸馴ミ駅川如なm  
Aprovado em Assemblia Geral Extraordindria, no dI& io/o3/oワ  

Este Estatuto porte Integrante da Ata da Assembl'ia Genii Extraordinria 
●‘● ．  e 	. e ' 

   

e e e 
II) estudar as impugna'6es, pr'via ou posteriormente formuladas por cooperados no る  ozo be seus 

aireitos sociais, nem como as denuncias de irregularidades nas eleiC6es. encamirih*hjo suas 
conclusoes a Conselho de Administrag昏o, para que sejam tomadas as providencias legaii chbveis 

I) conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de elei 言o, proclamaら百o e posse dos 
eleitos, fiscalizando, tamb'm, o cumprimento do Estatuto Social e decis6es de Assembleias Gerais; 

J) tomar toda e qualquer decls言o referente ao procedimento eleitoral, incluindo os casos omissos 
relativos a esse assunto 

'1. 0 Comfte Eleitoral fixar prazo para a inscrigao dos candidatos, de modo que os nomes dos 
candidatos possam ser conhecidos e divulgadot no' Fzo-rninimo de S (cinco) dias antes da 
Assembleia (ieral em que serdo procedidas as elei6es. 	～、 	、× 

' 	,2。. N巨o Se apresentando candidatos ou havendo n"mero insuficiente- de candidatos, caber』  ao 

, 2。. Os eleitos para subrirem vac合ncia no Conselho de Administra 含o ou 	onselbFiscal exercero 

os cargos somente at o final do mandato dos respectivos antecestoreAさ含でノ  

"prazos dos mandatos dos me"rnbros さ  srg'os de admlnist')'o e'visaaiizacao em exercicio sero 

nunca diem ロe' u inoventaj alas・ 	～  ～ー 	二、＼  、1 ノ  
Art. 44. Sきo inelegiveis, al'm das pessoas impedidas por lei, os Tcondenados a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos p"blicos; ou por crime fallmentar, prevaricaC自o, peita ou 

齢:oncuI' 務peculato, o脳a a economia popular,3UiO "I'i -j)h'崩議ou a pr窟警 ’讐割 
CAPfTULO VI 

『  

乙朴  

也  
ルCEB 
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・ー・ー・ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL - 

qQ奄’駅好~難嘘IR:AIALl1.Q 段  ftQtkLlAqk眼 4RVtQ t'DES 
Aprovado em Assembit‘ロGeral Extraordindria, nod町20103/20ワ  

Ext・Estatuto' parte in昭rant. da At・a・ Assembl'ia C・『ロI Ext raordln ria 

●‘．. 
. 	S 
e e 

DA ADMINISTRA師O 
S ● ．  
. 	. 

e.. 
e. *ee e 

a) CONSELHO DE ADMINISTRAいO 

Art. 45. 0 Conselho de Administra戸o' o6 rg呂o superior na hierarquia administrativa, sendo de sua 
compet邑ncia privativa e exclusiva a responsabilidade pela decisきo sobre todo e qualquer assunto de 
ordem econ6mica ou social, de Interesse da Cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da lei, 
deste Estatuto e das recomenda'6es da Assembleia Geral 

’ ーー～~' 
' 

Art. 46. 0 Conselho de Administra‘百o ser composto' por 03 membros, todos c000erados no aつzo de 
seus atreitos sociais, eleitos pela AssemOlela Geral Dara urn rnandato'de 04 (auatro、  anos. sendo 
oorigatoria ao termino ae caca .mandato, a renovaCao de, no minimd;.1/3 (um terco) dos seus 
componentes. 	 // 

OBS: Preconiza 。 art. 15,戸‘lei 12590/12 que o Conselho de Administra戸o sr composto por55" 
m'nimo, 3 (tres) socios, eleitos pela Assembleia Geral, para um orazo de gesto n』o superior a 4I 
(quatro) anos, senco obngat'na'renova" o deノ no mInimo, 1/3 (um tero)也Folegiadoン ressalva プa 』Skーーへ、  
a tnpotese do’些  16弓da legisi町do supra citada, segundo o qual, a らoj'erativa de Trabalhd斗心ーー‘ 
tonstitulda por ate 19 ‘ダezenove) sつcios poder estabelecer, em Estatuto SOc叫ノcomposi 百o para o~ 

三onseiho de Administra贈o e para o Conselho Fiscal distinta da preYjsta琴s共ei eno art・ 56 da Lei n。 ~ 
5・ 'ria・ ‘ブ‘'lb tie' fe7embm Oe 1971 assegurados, no mnimoン 3 (trs) c,ohselheiroshscョお・ 	 」  

Pa"g『．fb onIc。． Nき六
p。、rf'zer pa比e do conseIho de う4而C i 4,r''m dos inele9Iv -Pargrafo nico. No \podern fazer parte do Conselho de A4thinistrao, lm dos inelegveis 

Art. 48. o conselho de Administragきo rege-se pelas seguintes norn'ias 
ノ’一  

-' 'sei躍鶏贈纏露 , r - 雛  '臨誘鶴1認糖  .臨誘鶴1認糖ュ鷺 ,- '' - prdin(rl5rner!uma ef 'poP me(e extraor4lnariar9ene se1npregue necessrio, por3&'dd Piidnt , a 1M'iMido pr prio Cohslhobe'AdniinIstrajo; ou, :ainda 1por 
so「に taCao do conselho Fiscaり 

 

矢へ  
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声・メで、“ 

り、ら 

F) 

ーLこご_ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

QQQftR&1lt 購t?AaA Q‘ミ  LQtA.lJZAQA馴  IRxl.:O tTh:S 

A・,ovaSa emAs・・mbWo C・・・I ExtroordIndr‘・， m・ d"”ノ．3hm7 
Este Estatuto' parte integronte da Ata da Assemblaa Geral 王xtraordln'rk 

b) delibera validamente com a presen'a da maioria dos se(is membros, escandる.wpnida a 
representa戸o, sendo as decis6es tomadas pela maioria siniple3 de votos dos presente 5 tservaco 

c) as deliberac6es sero consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro pr6prio, lidas, 
aprovadas e assinadas ao fim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administra戸o' 
presentes. 

Pargrafo' nico. Perder automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administra‘含o que, 
sem justificativa, faltar a 03 (trs) reuni6es ordin'rias consecutivas ou a 06 (seis) reuni6es durante o 
ano 

Art. 49. Cabem ao Conselho de Administra‘さordihi品  dos li ryilils da ll e deste Estatuto, as senuintes,- ..... 
'mUuI'Oe5． 	 、、＼  atribuic6es: 	 、

交ミ、 	 一  

// ‘、 	 」 	ノノ 	 ．‘ 	 、  

d)estabe!ecer normaspara 」 funcbnamento da cooperativa ； 	ノ  ／  ,.～、、  、  

d) estabelecer normas 二araぐuncionarrento da Cooperativa; 	／ィオ， 、  
')estabel些er sa叩aes」？旦 pe叩lidades a serem aplicadas nos ca碧s:d,vidla戸o'マu abuso cometidos ・  

contra aisposioes Ge戸ei,aeste tscatuto, ou nas regras ae,relacionamento-com a entidade que 

一、 yen!am a ser estab讐d!s'\ ． 	一 	／く／く＼＼二／  
r, ueiiuerdr sour月． a aumissaIと  ei Im甲agao e exciusao ae一cooperaaで  e'uas implica'oes, bem como 

s。。re a apIにaら  au eIeva a斐muI、’ミ’ 一  
9) estaロeie讐「 a uraern ロo リia aas nssemoieias cseraドI、qyando for o respons'vel pela sua 

convocacao,constaeranao as propostas aos cooperadosncis termos das paragrafos lo e 3o do art 
りv ロeste 亡statutロ bodaり 	 ’、、・r/ 

Ii) estabelecer a estrutura operacional da administra戸o executiva dos neg6cios, criando cargos, 
a atribuindo fun'6es, e fixando,normas para a admiss言o e demiss'o dos ernDreaados; 

演鵠獄溶4認lI鶏鳥鼠ご1初β貞WO (.;7$&7 :i &i u 難喫’! 
J) julgaras recursos formulados pelos empregados contra decisうe& disciplinares; 

o) avauIareproviaencIarf montante aos recursos rinanceiros e aos meios necessanos ao atendimento 

''esUmar prevIamen（二讐maoIIIoaoe oas opera‘。es e seMcos’ 。em com讐suミyで山dade 
c) estimar previamente a rentabilidade das opera‘ろes e servicos, bem como su viabilidade

I 	 - 

sobre a aplica師o ou eleva加p dc tlultas; 	 、／  

、  

・：で・  

'I> 

' 

g) 

● 

r ・  

告  
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ー，ーー -Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

QQQftftAtlfl :E 麟邸酬O ESPECI.Ll2A,耽 .M. ,ERVl'Q誇tt 

Aprovado em Assemblia Geral Extraordin'ria, no dia 20/03/20.7 
王ste Estatuto' parteい‘・g●mlte damo da心sembld加Geral Extraり“」・●“' 

',. 
e 	S 
e C 

 

k) avaliar a conveniencia e fixar o limite de fianga ou seguro de fidelidade para os em日‘aaj4os que 
manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa; 

I) fixar as despesas de administra師o em or'amento anual que indique a fonte dos recursos para a 
sua cobertura; 

in) contratar, quando se fizer necess'rio, um serviCo independente de auditoria, conforme disposto no 
artigo 112, da Lei no 5.764, de 16/12/1971; 

n) indicar banco ou bancos nos quais ser言o feitos neg6cios, emprstimos, aplica'6es e dep6s;tcs ce 
numerrio, e fixar limite mximo que poder' ser mantido no caixa da Cooperativa; 

o) estabelecer as normas de controle das operacるes e servigos,・ verificando, no minimo, mensainiente 
9estaロo economic町n叩tic月Iro 9rしooperativa, oem 印mo o ロesenv9ivimento cas operagoes e 

, servios, arrives Qe oaianceEes/ジenonstrativos especiricos; 	×こA 
m 三四町’「’auienar ou oneraA7琴ns I moveis cia socieoaロe, com expressa aut1磐aらao ロa Assemble旧  

q; 叩讐,L 9Dn9a'oes' transigir, aaquirir, alienar e onerar ロens moveis, ceder direitos e coostit9 
manuararlos; 	I' 

r) fixar anualmente talas destinadas a cobrir deprecia'3o ou desgaste dos,va!o?es Que compうem o 

s) zelar pelo cumprimento da legisla戸o cooperativista e de ojtrasj*lk毒7-p，嘉tendimento da 

ゲministrao recebam, omN nteced邑ncia minima de賢〔喪熱dis. c6pia' dos balancetes e 

申  

p) 

q) 

l 	' 

' 
跳麟ms estabeJecidd$peio Conselho de:Adrninistra o sero baixadas61M&nstW' nawe I LI6 t;>ii4tiiiuiea W1舞琴二  
Art. 50・  Ao Diretor Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribuic6es 

也  
ルCEB 
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～、、’ 一  ー  一ー一ー  一ーー  一  こここN 

、 	
、二＞  o 

9) 

＼× h) 

I) 

j) 

i 

' 

a)  

b)  

、ーノ  

elaborar o plano anual de atiidades da cooperativa; 	 ＼× 

verificar oeriodicamente も  sado -e caI× -: 	 /7'. c 

vidades cia Cooperativa; 	 ＼、． 	× 

、  ＼、  L 且  一 	一  八  ＼、、 	h 

representar ativa e pasivmente a Cooperativa, em juizo e fora dele;If 	... 
でpresemar os coo門raロos.」  como一  so叩aりo com os一  rinanciamemos etetuacos por interrnedio da 
しoop巴mロvaI reョIIzaロos na5 II「11'“らoe5 ロa IeI e ロes〔e ヒs(atuてo J 	 I 	ノ  Cooperativa, realizadbs rs l imita

ら6es da lei e deste Estatuto; 	/ ) 

、台ぐノ  
ii a prlminictrac百o Financeira, as , an as aa cooperativa 

Art. SI. Compete ao Oiretcr viS-品sloente, entre outras, as覇孟誌命もu弓6/孟es acribu弓  des 

、 	、 	 、  ／、  、,ノノ  

pertinentes; 	 、ーノ  

e) apresentar ' assembIeia Geral Ordinaria 

I. Relat6rio da Gest吾o; 

II. Balanco Gera; 	 / 

In. 	Demonstrativo d Sobras a「  
do Conselho Fiscal 

/ /// 

：芝： LL..cooperativa de Trabalho Especializida em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

qQQftR:kTIN& q{ T'R槌ALHQ ESfl'ILIZA孤 .M. 4RYt:Ofじ住S  
I 	. I C 
CIt Cs " C e e 

Aprovado em Assembl'ia Geral Extraordindria, no dia 可0W10,7 
Este Estatuto”・『加加tegrante da Ato da Assembl'ia Geral Extraord加“加  

a) dirigir e supervisionar todas as atividades da Cooperativa; 

b) baixar os atos de execu''o das decis6es da Conselho de Admini'tracきo; 

c) assinar isoladamente, cheques, procura'6es, contratos e demais documentos constitutivos de 
obrigaC6es; 

d) convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Adrninistracきo' bem como as Assembleias Gerais 
dos cooperados; 

. e . e. e 

c) Interessar--se permanentemente pelo trabalho do Presidente. 1 

命‘真匙ら〒命‘t‘帯，1le喧i'g語郎両舞、丙‘無‘扇く6ei「終オ ” cirソ  
vJくクrL ．軸s'Jv‘、  にクる  ‘‘、‘・レ‘，、ん‘こン、 fl.い、了、'“車、  7 '. -I. 	C e. 冗. 
a) superintender todos os serviCos de Tesouraria; 

篇亡  

19 フ  

、  昏  

'／、  

×も 
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・_Lflfl.. ・..Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

奄qq眺映1嚇A眺fRA眺LH;O E$RECiALI;Z瞬槌騒 I'U;Q 4G不Eミ  

Aprovado em Assemblia Geral Extraordin'ria, no dWio/oj/io,7 
Este Estatuto' parte ktegrante da Ata da Assembl'ia Geral Extraordinria ・ ："：・  

  

organizar a escrituraらao cont'bil e financeira da Cooperativa, elaborando 。 Plano de dDnt 叫  

na aus'ncia do Diretor presidente, assinar isoladamente cheques, procuracるes, cont4n&edemais 
aocumentos constitutivos cie obriga'oes, como tambem as demonstra‘各o das contas de Receita e 
Despesa, e os balancetes mensais; 

1 

b)  

c)  

n〇 
／ × 

d) prestar inforrna'6es verbais ou escritas aos conselhos sobre d estado financeiro da cooperatva e 
permitir-lhe o livre exame dos livros e haveres: 

の  apresentar os balan'os e balancetes mensais aos conselhos pars apreciac舌o; 

1) guardar sob sua responsabilidade as valorer e titしlos一 de.quaiquer natureza pertencentes ' 
cooperativa e responder Dor eles: 

ノ‘ 」一ー 	 、、、  、、  、  
"J aesempennar outras atIvIaades・ topipativeis e as que lhe forem,atribijd's pelo Diretor Presidente 

n; quanoo sollcitaao, assinar 」  chleques ou outros documentos juntamente coth O Diretor Presidente nu 
corn o Diretor Vice-Presid&te, no caso de impedimento de qualquer naturezWdo Presidente 

'' secretariar os trabalhos eorientar a lavratura das atas das reuhi6es do Conselho de Administracad 
e da Assembleia Gerar I 	 、  

' 

A吐・竺・ 。s adminis廿a‘。ms, eleit。5 。u contratados, nき。 se南。 pess。ョIm 7"Art. 53. Os administradores, eleitos ou contratados, no sero pessoalmnte respons'veis pelas 
四四匹9es que. conr鵬m凹nome cia Cooperativa, mas respondero solidariarnen" pelos prejuizos 

ごr讐  ue aesiala eomlssao ou se agIram com culpa, dolo ou ma--- 	 Irノ若い  
's-.. fr し  ooperativa res叩noera pelos atos a que se refere este artigo, s&ostti喚「「可ificado ou deles 
logm。。 proveに。  

'2。・ Os que participarem de at6ou operaら昌o social em ques'oc叫e 'a naturezaプda sociedade, oodern 
~~~ ~~一I ，一，』一一  一一一一一一 ，ー．一一‘一  一一一一こ、ーど  一  一  一一 	L 	ーノ 	、、 	、  、 	一  ’ C ‘ ー一  '“、＝、1刊。、～' FIC"JOuIIICI'C、くCbPuUCVe" VeIOS ourigaらoes em nome ロeia contratdas, sem prejuizo 

' aas sanら。es penais cabiveis
. N一  

、、、 
	

cv 

ノ、
、×）  

ー  一一  一 	 、 	 ～・～．  、  、  、｛  、  
g ,r. o membro ao Conselho de Administra‘昌o que em Qulqui-.'qndmento referente a essa opera師o, 
aver Interesse oposco ao aa cooperativa, nao poder白  participardas deliberac6es relacionadas com essa 
opera'ao, cumprincio-ine declarar seu Impedimento. 

f 40．・  Os componentes de Conselho de Administra戸o, do Conselho Fiscai ou outros, assim como cs 

iiqutoa織耀.liPatam-se)pos:c&iminal. ti ; 袈農stradores遣ジ鷲繁勲饗 nmagti,.'o .. 二pa ra’磐gコde 

o) 

◇ノ、
、ノ  

くニぺ  

也  
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‘乙とさニーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os.-- - 

ESTATUTO SOCIAL 

C.00PEtR#tlitA P 1肌駄  LI*Q ES' Cl LIZA畢EM. S:.ER眠o Cct.Es 

Aprovado en' Assembl'ia Geral Extraordinria, no dIa 20/03/20.7 
Este Estatuto' pane Integrante da Ata da Assembl'ia Geral Extraordin'ria ・ ："：・  

  

55.. Sem prejuizo da a"o que possa caber a qualquer cooperado; a Cooperativa, por st と  ii3gentes, 
ou representada por cooperados escolhidos em Assembleia Geral, ter direito de ag&noontra os 
administradores, para promover a sua responsabilidade. 

Aft. 54. Poder o Conselho de Administra戸o criar comit's especiais, transit6rios ou n旨o, para estudar, 
planejar e coordenar a soluc昌o de quest6es especificas, relativas ao funcionamento da Cooperativa 

CAPlTULO VII 
一  一ー  

ー  

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 55. A Cooperativa de t balho constituida por 19 (dezenoye) s6clos, 'poder estabelecer, em 

seus componentes 	ノ ’ 	 ／ー、  
一  一  一  ．一 

三や， yS 讐gocios e ativicia門5竺り9perativa . serao riscaiizaロ吐a夢？りき、m,nuc讐amente por um 
L.00seIno risca',. constituiGo De u? tres) flernoros eretivos e uJ' tres; t3,emoros suplentes, tocos 
’門些aos, eleitos anualmente peia #ssemoieia ?’甲’senao permiti門 a声ejel/_. ,--'り叩apenas 1/i (um 

竺J:"Seus com panでs' quaツ。 superior a Lu (VIfltC) 50Crツ撃me7iposiao legal 
'‘ー’ ド“「‘concorrer ao cでョoqミ しonseineiro riscai, o assoclaao? e喫ra喫tare甲 pleno gozo ロe seus 

aireitos e deveres, de acordo5om 。二requisitos legais e est芦utbrios 、 ＼  、～ノJ 一  一一  一、 	 」 	‘， 	、 	、、、 	 ‘ ‘ 、 j 	、  、  
’」’"'’ザ叩eraces nap poaeで  exercer 、  cumuiativarnente'cargoミ  n9,nsetno de Administra'ao e 

し。rlserno riscal 	 ＼、、 	 gぐ×5 うー  
'4"・  Nao podem fazer carte do Conselho Fiscairalern dos inelegtVeis enumerados no art. 43 deste 
tstatuto, os parentes aos membros do Conselho de Administra‘昌o ate 2. (segundo) grau, em linha 
reta ou colateral, bem como os parentes entre si at' este grau 

A"!6jNat.prin,eira'reufl!&5 do1'onslho.・Ftscal ce:cada' ano kivil 'dever'sereleitd, dentre.,seus 
rnembros.'um,res1clente iflcUmbidode'cnvocar.-e dirigir.asii'u'ii6S‘しm.'secret'i-io para.a lavratしra 
de atas deste Conselho Fiscal, os quais exercer5o o mandato at' a pr6xima Assembleia Geral. 	' 

み  

rcr〇 
き  

也  
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・ーーーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

凶叫『眺1晩吐ir眺B.LH.O ESPEC,lALli叩A EM SERVI.COCICZES 

Bte Aprovado em Assemblia Geral ExtraordinrIa,Este Estatuto 	Integrante da Ata da AssembIニdIa 20/03/2eta) Extro4器” ria 

Pargrafo o nico. O Presidente do Conselho Fiscal dever ser substituido, em soas fItas ou 
impedimentos, pelo Conselheiro que venha a ser escolhido pelos seus pares 

“蕊柔器需器ニ留；；鵠：認器 ’aporc motivoantecedncia需腎；携農器ご器笥に詩留ニ  
efeito de convocacきo do respectivo suplente 

!r1

. A comunica o dever ser dispensada quando o suplente'
'
' devidamente notificado pelo membro

efetivo, comparecer sess o. 

'2.. Quando a comunica戸o n百o ocorrer nos moldes do caput deste artiqo, o Conselheiro Fiscal ter 
tO (dez) dias, a contar da data em que sua.auS nclalj、registrada, para se tustlficar. mediante 
exposiao em reuniao, ou em expediente ao interessado aoPresidente. Qo Conselho Fiscal 

,3。. 0 Conselheiro Fiscal que faltar, n百o poder' fazer jus ao receb海o de cedula de oresenca 
rainstiてuiロa em Assemoleja (ieralcmesmo Que a ausencia sela lustificada. N 、、  / / 	 r 	 、、  
Art. 58. Devera perder o rilandato o membro que faltar, inj'istificadamente》、a 03 (tres) reuni6es 
consecutivas ou a 06 (seisbalternadas. cirarte o anロ civil 	 ' 

an. S9. ro caso ロc o,orrerem tres ou mais vacas no Conselho Fiscal, dever haver Imediata 
cornunicaCao a しonseino ロe Aaministragao da Cooperativa, para as provid巨ncias de convocaco(.d 
AssemDieia し  eral para o devido preenchimento das vaqas, respeitado o d isロOsto nos oarorafo's 
pnmeiro e segunao do artig( -- 

m. 6。  。  conse山  
I

sc 

S
Art. 60. 0 ConseLho Fiscal reune- se, ordinariamente, uma vez por . rn s e; extraordinariamente

- - t 	 - - - 	- 	 - - 	 , 	-, - 

讐re que necessarioてm ぐ  participacao de 03 (tres) das seus mera響◇きー ／  
'I“・ As 「刊nices do Coneiflo Fiscal poder吾o ser convocadas; ai叩或p叱qIa!iur de seus membros, 

竺ollcitaらao 。。し。rseIflo ' Ad讐tracョo ou da Assemツ背ぺ＼ペン  

2『.『  Na ausencia Co Presidente sei-a escolhido um substituto,-ha ocasio,para dirigir os trabalhos-- N 
'’ー二MS , aeiioera'oe三  serao tomaoas por maioria sirnpies'ae votos e constaro de ata, lavrada em livro'\r 	-- 	 - 
prupria, nua, aprovaaa e asslnaaa ao Tinat aos tr painos'ロe'a‘コa reuniao, por 03 (trs) membros do 
しonseino riscai presentes, inロにaロos pena Assemnleia teral. 	~ 

Art. 61. Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua fiscaliza師o sobre as opera6es, atividades e 

郵響締綴暫 examfndo livros, contas e. documentos, cabendo'i ze qct 	 舞で黒響声 
司 elaborar o seu Regimento Interno, caso seus membros jul9ucm necess'rio; 

Zう ×“ 、  

冬 5 

也  
JUCEB 
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● 

● 

prazos convencIona叩5 ； 、  prazos convenciorlaups; \ ー 	 」ノ,／心、、～  :'」＼ノ  
‘】 averiguar se existem reclamでoes aos cooperaaos quanto7讐讐。でest讐s' 
en) certifIcar-se讐o Conselho 00恕ministra'eo se reune 零gtharm閲te,、  e se existem cargos vagos na 

r 	sua composieo; 	\ 	\ 	 I 	\ 、  
ノ 	 ＼ 	、、、、 	 I 、／ , ＼  り 	 ー  

n) inte噌りse se o recebi，世。 tIDSミi-editose Feito com,四iaridade e se os compromissos sociais sao. 
arenaiaos com pontuaifoaae; 	、、、 	 、、  、～  

I) examinar e emitir pereceres sobre o balan'ogeral edemai4demonstraら6es financeiras; 

g) examinar e !mtIr pareceres sob
y

e as propostas de orcamefltos anUa e plurianuais o baIan o 

geral e aemais aemonsciecoes J4naiicrlras; 	 . 	 -./ / 	 . 

ノ ,/ 	 L ， 	」，、L L一一ー一‘一一  “， ‘．一一一一  
h) propor o esta"Iec i menゲ  de rotina乞乞竺讐os ae apreseritaao Utマ0101 lLCLC", リ11~vつ’ 

demonstrativos nnanceirps e prestaao Ut LUI IL0b1/ 
i) recomendar ao Consl" de Administrac吾o da cooperativa o aprimoramento e し‘’「「eらoe' 

necess'rias ao bom dsempenho nos setores contan i, nnanceiro e orarntntarro,/ 	 ! 

J) verificar se a cooperativa estabelece privil'gios Finaflceiros a aetentores ae cargos eletivos, 
funcion'rios e terceiros; 

' 	
' 	 . 	 \ 	、  

k,venhcar se os assocIados est百o re9uIanzando os conlpromIs5os s琴mmcs,a cooperaUva no5 
ー‘ー～ーー一ー一ーニーーり  

k) verificar se os . associados est百o regularizando os compromissos ssumiocs na cooperativa nus

/ \ J - 

‘一 	 ’f 
、  ノ  

o) averiguar se h' problemas corn empregados; 	 、ー・一戸 

の certificar-se se h' exig'ncias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas au 
ー  administrativas, e. inclusive. cuanto aos 6 rQaos do cooperativismo; 	 ノ  
4 ntnn'ctsac'alsI etc' rcsac3 r t art' ノ ．  i ,t 'nfltt ".: l い ‘" t 't ， 二 ‘にと’“ノン’' 
の矩殖句計tge6‘ ぜ‘ tqfi いdernatedais;、 equipamefltos e outros ,estao.corretos;.tem como se os 

invent'rios peri6dicos ou anuais s'o feitos corn observncia das regras prprias; 	 」  

、  さきブさ 、  

ノ  

o Daian'a 

haIangos, 

correらoes. 

..ーーーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

醜Q’眺好IVA,嘘V3AIALII.Q ESaEQILIZ準A興ミE .R V峻QS 心千Eミ  

Aprovado em Assembl 」・ Geral王xtraordin山加，  m・ diaュ可03120,7 
E・tem・teto' poet・kitegronted~・山z Assenibl宙“‘・ai Extraordinria ・：’て・  

   

b) conferir, mensalmente, o saldo do numer'rio existente em caixa, verificando, irclu;i'k, se o 
mesmo est' dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administra戸o; 	：ーr: 

c) verificar se os extratos de contas banc'rias conferem com a escritura戸o da Cooperativa; 

d)器認農器器諜認冨認器紫二 e invers6es realizadas est o de conformidade com os planosao: 

e) verificar se as operaC6es realizadas e servi'os prestados Correspondem em volume, qualidade e 
valor 白  s convenincias econ6mico-financeiras da Cooperativa; 

e 
IU'EB 

Certifico o Registro sob o n 97676290 am 03/07/2017 

Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SER VICO - CTES NIRE 2940004l639 
Este documento pode ser verificado em http://regin.1uceb・ba.govbr/AUTENTICACA,DOCUMENTOS/AuTENTICACAo一asp× 

Esta cpia foi aulenhicpor Hlio Portela Ran烈9e農器請sinada em 17/07/2011 	 食1 gOaspx 餌 

紹2 



.”こr'ー  rooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os.-- 	- 

ESTATUTO SOCIAL 

叫叫眺鱈輿塞眺班桃柱鵬殴 ●鴎駿‘卿映馴延ft1,QQ tF EI 

ヤrovade em Assembl'ia Geral Extraordi●・dria, no dk 2W03Iユo・7 
Este Estatuto d parte Integrante da Ata da AssemblIa Geral Extraordin ria 

r) examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanco e o reIat'rio nual do 
Conselho de Administrac言o, emitindo Parecer sobre estes para a Assembleia Geral; :":': 

s) dar conhecimento ao Conselho de AdministraC含o das conclus6es dos seus trabalhos, denunciando 
き  quele 6 rg旨o e 白  Assembleia Geral as irregularidades constatddas, convocando Assembleia Cerai; 

t) convocar Assembleia Geral; 

,1.. Para o desempenho de suas fun'6es, ter o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, contas e 
documentos, a empregados, a cooperados e outros, indeDendente de autoriza9きo pr'via do Conselho 
de Administra戸o 

'2.. 0 Conselho Fiscal. Quando necess'rio. -poa r reQuerer a ssesbramente t'cnico esoecializato. 

solicitaCao Ser encaminhada a dejibera'ao da Assembleia Gerai. 

CAPiTULO VIII 

文  

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE ／う  

Aけ 62一c。。pe ativョてveぐ ‘m de outms te os 5egu吐es ivX/\K.Au . 62. A Cooperativa dever , alm de outros, ter os seguintes iivros.:' /' \ 	 う  

aj corn termos ae anerrura e eごe 。 Dscntos peiジ裟奪り  
as. presen'a ae cooperdoos'nas issemoieuas caerais; 	n 

＼、  、、  

, 

I. matrcula; 

III. atas das Assembleiash-.. , 	~ 

IV. atas da Conselho de Adninlstraら合o; 

V. atas do Conselho Fiscal. 

二災ミこ、  

り6題竃競塾財。環eI無醤費，青0臨鋤証li2n i滅  
II.! ivros cont'beis 

9 の  
也  
IU'EB 
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醜叫興概耀食 Dt砥A ESTATPt !RAaAHQ器器DA EIVI E;Vi* -. 

Aprovado en. Assembl'ia GeralE xtraordm‘「k,no cik’ロ加y20リ  
""""'"""ne加t昭roMe da Atado Assembl'ia Cera Extraord/nrio 

Pargrafo" nic。・ ‘facultada a adoら自o de livros de folhas soltas叫 fichas, devidarnente huthetadas 
漂誌ご

。 Livro de Matricul・ os cooperados ser員。 inscritos pa叫den crono6gica de adni ・55き。 dele 

a) o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profiss言o e residencia dos cooperados; 

b) a data de sua admissきo, e quando for o caso, de sua demiss旨o, elimina戸o ou exclusきo 
, 

c) a conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social;: 

H、  ，ー‘ー‘“ーュ HoH”コ亡十。亡十一、ー h，亡 	 ーーー  ーーー～~I 

/ CAPfTULO IX \ 

DO BALAN'O GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS/7 	 I 

・） 10% (dez por cento) ao FundふReserva ～ー二sぐj戸  
．】  5% (cinco por cento) ao Fundo de Asslst邑ncia T白cnica, Educacional e Sacial 一  FATES; 

§30. O destino das sobras liquidas apuradas no exerc「cio, depois de deduzidas as taxas nas alineas 

鱗醸願搬撚難熟難灘Assembiei Geral.'(:(k/i 'a Assembeia Gera. と嘉／窪ぢ弾 

d) assinatura de duas testemunhas 
~ 

Art. 64. A apura'o dts resultados do exercicio social e o Ievantamentッ石命alango geral ser 

'“・ ‘5- "resultados seraR apurados se"ndo a natureza das operaいes ouぐer\igos, pelo confronto 

t 2 . As sobras liquidas nos termos deste artigo, serao distribUidos da'segtiinte forma 

o 
曳子で二、  

、鳥ー声 

 

てスへ 

  

也  
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ーCooperativa de Trabalho Especlal4ada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

qqq’眺妊In吐1映眺馴IQ段販cl-柱IZ:A.叫輿鍵興IO' GTES 
Aprovado em Assembl'ia Geral Extraordin'rio, no~20/03/2017 

Este Estatuto parte Integrante do Atado Asce,nbidla Geral Extraordinria ・：ーン 

● 

● 

ti 
'’て：竺 A Cooperativa constituir' um Fundo de Descanso Senia9nやrevito it '、artigo 7。. alinea "h", 
aeste tstacuto social, para os cooperados que tera por objetivc"prnisidnar re6u?sos financeiros para/ 

;-_ _y \ 	、 	／  

refluas eventuais ae q費1叩er natureza, resultantes de operac6es ou ativid'des nas quais 廻s 

ご讐S nao ten!am noo ifltervencao 	 /‘、 	 済ここ，、  
g ー.u s runaos oe Keserva1e de Assistencia T'cnica, Educacional e Social, s脱  indivisveist 

ージでな／、  
ノ  、  

‘、／ 
／  、  、  ＼  

× 
~ 

讐二竺・ （) Fundo de Reserva dest:ria一se a reparar as perdas do exercidio ' ateader ao 
ucsenvouvmenw ads atIVIOdOCS, revertenoo em seu tavor, alem da taxa de 10% (dez gtrernto) das 
Soロm5． 	 ●● ．  

a) os crditos nきo reclamados pelos cooperados, decorridos 05 (ci),co) anos; 

b) os auxilios e doa'6es sem destina'ao especial 
~ 

Art. 67・  0 Fundo de Assist己ncia T'cnica, Educacional e Social - FATES, destina-se' prestaらさo de 
ser-vios aos cooperados e seus familiares, assim corno aos empregados da pr6pria Cooperativa, 
podendo ser prestados mediante conv巨nio com entidades especializadas 

● 10. Ficando Sem utiliza‘さo mais de6% (dnquenta por cento) d語recursos anuais deste Fundo 
ourance oois anos consecutivos,tera procedida a revis'o dos' plarib&'de aplicac吉o, devendo a hー一．‘、I一‘一  ~一  一 ‘ 一一  ，一‘ 	， ‘二二一  Assemoieia ieral seguinte ser informada e fazer as recomenda'6畔s neces"?ias ao cumorimento das 
nn引’Oaaes OD)etl%,，ロ - S. 	『／ 	 、、  

Imbua2.器鴛
'aoas.。呼  '7/ri favor FATES, alm da percentagem referida na alinea議§2。  do art. 65, as 

'\/ 	\ \ 
．~ ~ A r．一一一一．  一  一一一一‘ 、」 	ご、  』 	一 	‘ 、  ／、  、  ／ で～  ー’h 、ー。。vヒJoいVロ  、v,,''ituim、せm runロo一ロe.,,L'es甲r2so'Aflu引,no artigo 70, aline己  当”,deste 
豊讐！ザ‘)9ai para os cooperados qtieter‘ー por objetiv'p'roviil6nf recursos financeiros para serem 
ut,uizauas pemos mesmos no repouso anual remunerado, 	'-' .,ノ  

aGt.70;qAlnljclo Fufldo?deTKeSefv?FATES; Fundj.ftsrtHt If nfl rnnt4 jft:I S .1 2/ PAr' 	畦．bescanoserpanai Fjodo (oe:Descanso Antial- 	kr' .r: 	- 	 ・  

tais como os previstos no artigo 8o, alineas '1", "j", 'k" e "I', deste estatuto, tLxando o modo de 
forma戸o aplicag旨o e licuida戸o. 

乙る 

~ 

、  
1 

也  
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―ーーCooperativa de Trabalho EspecializLa em Servi'os 

ESTATUTO SOCIAL 

醜9眺良競眠眺 tR2AIAU1Q Eミ EtIA:LiZA4A興鎚B.1 IO、  tT'段  

"' Aprovado em Assembl器ral ExtraordEste Estatuto parte Integrante da Ata da Ass器認ニdid 20/03/2017erJI Extraordlnd ria 

S e 
e 	o 

CAPlTULO X 
	 ::

S.k 	e 

DA DISSOLUaO E LIQUIDACAO 

e 

e 

Art. 71. A Cooperativa Se dissolver de pleno direito: 

1\ 

A『t 72 Quand。 adi声。I，。 for deliberad己 Pda 一AssembIea Geraい E C72. Quando a disolo for deliberada pela Assembleia Geral,rest nomear urn ou mais 
iiquiaantes, e um し  onseino risca! composto por US (tres) membros para'proceder aliquida'aoA' / - 

ー  ＼、  一  
、、、 

 謡念農ごに需驚ま奮l二器響1器島畿』嵩轡 voluntar:amente, nas hip6teses 

CAPlTULO XI I 

切cp§髄mDDAS DISPOSIES GERAIS!W ERhFWO ' 羅NSITMt繊籍  才算移  

a) Quando assim」  deliberar a Assembleia Ge男  ,deやe que、qsJcooperados, totalizando o n"mero 
in rui ruo ロeuノ ‘sere) ロos しooperauos rido se りlspunnarn-a assegura〔  a continuiaaae aa しooperativa; 

一どで  ー一ー 	 、こ＼ 

で uevlcJo a a二eraらao ae sua rフグaica; 	 【 	、文× 
C; peia reuuらao ao numero ロF coaperaaos a menos ae sete ou qo capitai 50く博 i em patamar interior 

ao minimo, se ate a Assembleia Geral subsequente, rea'izada em prazo n o i nferior a E (seis) 
」、  meses, esses qua ntitativos.nao rorern restabeleCiDos; 

o) peia paraiisaしao oc S7sdtivlaaues po n'ais se izu 、  cento e vinteJ alas 	 、  
1 

×二二＞ 

e 
ルCEB 

9 
I 
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・・ー一ーーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

qQQ睡映旦職眺 tRAIA.LHQ E&P4CIALIZ:&DA.眺S駅甲胆無撃ミ  
ー  ．  .. 

Aprovado・m Assembl'ia Geral Extraordinria, no dIa 20/03/2017 	 . '“. 

Afl. 74. rica ineiegivei para qualquer cargo em Cooperativa ue Trabalho, pelo peribdo dt at' S 
(cinco)anos. contado a partir da sentenca transitada em jukiado. o s6cio. diricente ou acftMalstrador 
cOfldenado pela pratica das traudes elencadas no artigo 18, da lei 12.690/12 

Art. 75. Os casos omissos sero resolvidos pela Assembleia Geral desta Cooperativa de acordo com os 
principios doutrin'rlos e legais, 

Vit6ria da Conquista-Ba., 20 de Margo de 2017 

S ukohし1-c 、」:‘土  
ノへ 	

ぐこ＼  
/ELICARLA SILVA蝿  QUEIROZ 	\& 

/ / 	CPF No 049.037.545-61 	 ×％  

1 	 'tIDIANE讐世”S三工LVA 	 /\ 
CE,ト No 075・ 753 ・ 855-09 	 ／ 	ノ  

' lDiretor ti/ce presidente do Conselho Administrativo 
I 

bH，つMY、（式euih。一 t4・・心e,s・  
I \'MA(Y NA MOREIRA CAROOSOS SANTOS 

ラき／ c．ーート』ーー盤4.翌乏四'ノ 

か'N、葺に三う 4L 
U 	、、G毛’RIELLY CA]ダ旦A DE SOUZA '4t' 

’、、、  CPF No'06625}835・96 ' \ 
4 

×ー一／ノ 

二勲Iヲ然＃g 頭7汝女、-K ..4,'.P. 舞  

/＞ぐ  

h4iフし電Lh 
HELlO PORTELA RAMOS ~ I 

SECRETARiO-GERAL 

多  
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A TA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA DA 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 
SER VI"’ー dEsシ INSCRITA NO NIRE文)B N' 29400*341639 
E NO CNPJ SOB N9 23.64L510jノo加1-43, REALIZADA EM 
25 DE JULHO DE 2017. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do m's de Julho de 2017, na sua sede administrativa,' Rua S2t L BNH), 

n2 04. Bairro: Candeias, na cidade de Vit6ria da Conquista, Estado da Bahia,白  s 19:30 hora 4M$erceira 
convoca戸o, com a presen'a de 12 (doze) cooperados, conforme assinatura na lista ?dd*ft)sena 

reuniram-se, para a realiza&, da Assembleia Geral Extraordinria da Cooperativa :deygabarno 

especializada em Servi'o - CUES, inscrita no NIRE sob o n2 29400041639, e no CNPJ sob o n, 

23.641.510/0001-43, convocada peto Conselho de Administra"o, conforme Edital de Convoca戸o, 

publicado no jornal A Tarde, no dia 15 de Julho de 2017, na forma transcrita a seguir: A Ofretora 

ルesiden杷Administrativa da COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALにADA EM SER切co一GTEs no 4450 
叱suas atribuies estotut rios, convoca os seus coo perados, para reunirem-se em Assembleia Geral 

Extraordindria a ser realizado, no prximo dia 25 de Julho de 201zna sede administrativa do 

Cooperativo, localizado nロRua B (BNH), nc 04, Bairro: CondeiロS CEP - 450 ひ49Q. na  cidade de VAt論＼  
00 conquista, Lsto加 do Bahia, obedecendo の  sequintes horrios e 勺uowm" para sua insto/a o,ーヘン  
sempre no mesmo bc叫cumprindo o que determina o Lei n9 12.690 e o Estatuto Social: 1) Em primeira 

convoca'do d s 11:30 horns, com a presena de 2/3 (dois ter司 dos coo perados; 刃 Em segundo 
convoca6o d s 18:30 horas, com presena da metade mais um do ndmero‘た coo pera dos; 刃  Em 
terceiro ed ltima convocado d s 19:30 horas, coma presena minima de 04 (quatro) cooperados, afim 
"deliberar sobre o seguinte ordem do diam Refbrma Estatutria, “り Discussdo e Aprova6o do 
肥ダmento In terno. Vitria da Conquista-Oca., 15 deル11w de 2017. Elkorla Silva de Queiroz - Diretoro 

Presidente Administrativa A mesa dos trabalhos foi composta pela diretora presidente administrativa, 

Sri! Elicarla Silva de Queiroz, a diretora vice-presidente administrativo, Sfl! lidiane Novaes Silva, e a 

diretora secret'ria administrativa e desta Assembl'ia, Srt・  Gabrielly Cajaiba de Souza. A presidente 

deu as boas vindas a todos os presentes, lamentou a falta de participa戸o dos cooperados, e iniciando 

os trabalhos, solicitou ' secretria que fizesse a leitura da primeira ordem do dia da Assembleia Geral 

Extraordin'ria, do edital de convoca''o, corn a leitura da ordem do dia, Item川Reforma Estflutrki; 
A presidente, Sri! Elicarla Silva de Queiroz, falou da nova necessidade em reformular o nosso Estatuto 

Social em vigor, em alguns de seus artigos, sendo: no Captulo IVつ。 Capital, Art. 19, para um 
aumento do nosso Capital Social, que continua o mesmo desde nossa constitui戸o, e com o ingresso 
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de novos contratos de presta戸o de servi'o e admisso de novos cooperados, se fez necess'rio esse 
aumento, at pan estarmos tambm participando de licitaaes cujo valores exigidos s'o maiores, o 

que estava nos impossibilitando de estar prestando e mostrando nossos servi'os nessas regi6es, 

sendo assim, em reuni6es administrativas como tamb'm nas reuniろes locais, baseamos um valor e 
colocamos em aprecia戸o e vota声o nosso capital social para RS t000.000.00 (Hnm niilh胃n ria Dn.. 
todos os presentes dialogaram, tiraram suas dロvidas e aprovaram por unanimidade, porarvttntravs 
deste ato 。 nosso Estatuto ficara com a seguinte reda'o, e passar a ser transcrjみmegia Ata, 
CAPITULO IVー  DO CAPITAL - Art 29 ・  0 Capital da Cooperativa de Trabalho Especializadaen,Sen,i 。  
ー  dES, representado por quotas, n昌o ter limites quanto ao m'ximo, variara conforme, nnero de 

quotas-partes subscritas e integralizadas, mas no poder' ser inferior a R$ 3.5oo,o&:i-;&; mil e 
quinhentos Reais), sendo que neste ato foi integralizado um capital social de 11$ 1.000.000,00 (Hum 

milho de Reais)"§ 12 - O Capital Social' dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (Hum real) 

cada uma.' 22 As quotas-parte' indivisvel, intransfervel a n3o cooperados, no podendo ser 

negociada de modo algum, nem dada em garantia, e sua subsc叱言o, integraliza"o, transfer'ncia ou 
restitui戸o ser sempre escriturada no Livro de Matriculas. § 32 A transferncia de quotas-parte entre 

cooperados, total ou parcial, ser escriturada no Livro de Matriculas mediante termo que contenha as 

assinaturas do cedente, do cession'rio e do Presidente da CooperatIva.§ 49 0 cooperado poder 	c-t-._ 
irijegratizar as quotas-partes a vista, ou em at' 10 (dez) vezes em parcelas mensais. § 52 Para efeito de 	勺  
integraliza戸o de quotas-parte ou de aumento do capital social, a Cooperativa poder receber bens, 
desde que avaliados previamente, e feita homologa戸o da Assemblia Geral. Art. 20 - O nUmero 
minimo de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo associado, por ocasi盲o de sua admisso 
'de 500 (quinhentas) quotas. Prosseguindo a presidente, Elicarla Silva de Queiroz, falou sobre outro 	」  
item para inclus&o no estatuto, implanta'o de delegados para fazer representa'o dos cooperados 
alocados nos municipio de presta戸o de servio que na maioria das vezes n含o podem participar dela 
叱t'ncia nas assembleias gera周 assim teriamos uma maior participa声。 nas nossas assembl.ias, 
imediatamente todos os presentes aprovaram, portanto atrav's deste ato o nosso Estatuto ficara com 
a seguinte reda戸o, e passar a ser transcrito nessa Ata. CAPTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL Art 
叱§39 一 Quando 。  n"mero de associados, da presente cooperativa exceder a 50 (cinquentaし  05 
mesmos sero representados nas Assembleias Gerais por delegados que tenham a qualidade de 

associados no gozo de seus direitos sociais e no exeram cargos eletivos na sociedade.§ 42. Fica 
determinada a elei戸o de no minimo 01 (Hum) delegado por cada municpio onde presta os servicos. 

n5o excedendo uma totalidade somada geral de 40 (Quarenta) delegados, para exercer as finalidades 

estabelecidas neste estatuto e na lei.§ 52 - Admitir-se-a, tamb'm, a delega戸o definida nos pargrafos 
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anteriores quando o ndmero de associados for inferior a 50 (cinquenta), desde que haja filiados 
residindo a mais de 50 Km lrinnhinntn ni.iiAa 一.,ーt 」一一一  一 	一  
Preparatrias, (Pr'-Assemblpiac PAR'nロACfl, isIlrn 	A 	一  
decis6rio. I - As reuni6es preparat6rias sero convocadas pelo Conselho de Administra戸o corn 
anteced'ncia minima de cinco dias, atrav's de ampla divulga戸o, informando as datas e os locais de 
sua reaIiza戸ュ“ー  Deve"constar na ordem do D白 do edi畑I de convoc町音。 da assem .sua realiza o. II - Dever constar na Ordem do Dia do edital de convoca o da assemIiIrwern item 

especifico para a apresenta戸o do resultado das reuni6es preparatrias. Toda assemb ern品b m 
aprovou a inclus各o 

dos item citados no Estatuto. Eu, Dir. Secretaria Administrativa, Gabfieilv.Eaiap.a 

TIZ o uso Qa palavra e falei sobre outro item para incluso no Estatuto, onde hoje h unta krande 
airiculoaQe que estamos enfrentando nos certames, Pois as empresas concorrentes VlaoaJmit.m 
parucipacao de cooperativas e usam de todas as forma e argumenta‘るes para tentar impedir nona 
participa戸o, diante disso, mesmo sabendo que estamos amparados pelas Leis, tanto por nossa Lei das 
cooperativas de Trabalho, a Lei nQ 12.690/2012, quanto pelas Leis de Licita‘るes, inclusive a Lei ri2 
8.666, colocamos esse item em vota''o desta assembleia para incluirmos nas atribui るes do 
Presidente o poder de nomear e constituir mandatrios para conferir poderes para pr'tica de todos 

os atos pertinentes e necess'rios relativos ao procedimento licitat6rio, assim sendo a aprova o foi 

unanime, portanto atrav's deste ato o nosso Estatuto ficara com a seguinte reda臣o, e oassar a s.r 一→ー～  
transcrito nessa Ata. CAPITULO VI - DA ADMINISTRA"O, Art. SO. Letra kJ nomear e constituir 
mandatrios, atrav's de expedi戸o de procura るes, para leg'tima representa戸o perante aos 6 rg含os 
de poder executivo municipal, estadual e federal, conferindo poderes para prtica de todos os atos, 
procedimentos e dilig'ncias pertinentes 自  Processos Licitatrjos. Seguindo, como toda Assembleia 
aprovou por unanimidade as altera‘ろes do estatuto social, sendo que os demais artigos do Estatuto 

auclal permanecem inalterados e o estatuto vai como parte Integrante desta ata, corn a nova redac旨o. 
seguinロ。 para o prximo比em, (jりDlscjsgsflo・Aprovo.o do Regimento interno; A Vice-oresidenta 
ugiane riovacs Silva pedia a palavra sobre este item e convidou a assessorajuridica, Dra. Jssica Falco. 

que teu, comentou e explicou todos os itens do Regimento Interno, esclarecendo todas as d'vidas, a 

assembleia aprovou por unanimidade o Regimento Interno da CTES, que vai ser redigida somente nara 

aetaines, e Ticara exposto ' todos na sede da cooperativa e em todos os ncr-t'--' -.一． I~. -一一一一  ーーーー、’ー～、’""～、ノ’、”考’しritorios locais para oue 
roaos os cooperados tenham acess。・ E em seguida, no havendo mais nada a tratar t ,1 'lflKc A 
presinente, Elicarla Silva de Queiroz deu como encerrada a Assemblia Geral Extraordinria da 

Looperativa de Trabalho Especializa em Servios - CTES, e eu, Gabrielly Cajaiba de Souza, secretria 

aaministratiw e desta Assembleia, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mini, e 
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pelos membros da Diretoria Administrativa. Essa ata' a transcri戸o fiel do livro registro atas ri2 01 da 

Cooperativa de Trabalho Especializada em Servio - CTES, lavrada por meio eletrnico. 

Vitria da Conquista-Ba., 25 de Julho de 2015. 

を・・ぐ 

紗AaQQM GA (GAg _(I 	(J GABHI認認‘BA da-。  SQUCAJAIBA DE SOUZA 汐-e 
CPF N2 066.255.835-96 	 ' 	' 

Secretria da Assembli。ノDir. Secretrio do Conselho Administrativo':7ド 

乙Lえ工”、に  Aふ」し c,． αぬー  
ELICARLA SILVA DE QUPIROZ 

CPF N' 049.037.545-61 
Diretora Presidente do Conselho Administrativo 

1工ユ，b 6」」uα 
'-' LIDIANE P4OVAES SILVA 

OW NQ 075.753.855-09 
Diretoro 切te-presidente do Conselho Administr吐.ivo 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERAT’陰悲票え然t漂』漂恐！熱？●I器蓋則撃・CTES 
C51U tsratuto e parte Integrante da Ata da Assembl'Iad .Si' Eftricr$in7 rja i. : 

CAPITULO I 

DA DENOMINACO. SEDE. FORO PRAZO DE DURACO. AREA DE MAO E ANO SOCIAL 

Asて・ユ’・ A Cooperativa de丁『abalbo Especializada em Servi“・一 dlES, constitu'da no dia 21 de Agosto de 
2015, rege-se pelos valores e principios do cooperativismo, pe'as disposi戸es legais, pelas diretrizes da 
autogesto e por este Estatuto, tendo: 

"sede admiCandeias,器驚巌器謂濡器器豊念盗総畏ニ器な農ご臨誉 In'。・  

b) ご器』に窓謂二留誌留認器 cooprfihiai1rantes e presta戸o de servi'os , abrangendo todo 

c) prazo de dura o indeterminado e ano social compreendido no periodo de 1
' de 

janeiro a 31 de
dezembro de cada ano. 

0 

CAPITULO II 

DO OBJETO SOCIAL  

Art. V. A Cooperativa, com base na colabora'3o reciproca a qua se obrigam seus cooperados, tem por 

objeto a defesa socio econ6mica dos seus associados, atrav's da organiza戸o do trabalho individual e 

tratando de seus interesses e cuja finalidade, a presta戸o de servios a terceiros, para que com isso 

melhorem sua remunera戸o e as condi'6es de trabalho, de forma autnoma, congregando os 

profissionais autnomos das diversas' reas de servi'o, devidarnente habilitados, sendo profissIonais de 

suporte operacional, administrativo, comercial e infraestrutura, mediante cobran'a de taya 

administrativa para seu sustento, sem qualquer finalidade de lucro, na' rea de presta'5o de seMgos, 
nfl十r.n‘，十『nく H．一  

《ニ＞ 

a)  
b)  

B 	d 
d)  
e)  
り  
g)  
h)  

り  
i)  

Fornecimento de Servi'os Combinados de Apoio e Conserva9o de Pr'dios 
Fornecimento egest'o de recurnく  hIIm.nnc nr，十ーーir,に  
PreparaC5o de canteiro e limoeza de terrenn' 
Cantinas - servi'o de alimenta戸o privativos; 
Servios de pintura de edifcios; 
aleta de res旧uos n旨o-perigosos; 
Instala戸o e Manuten声o el'trica; 
Atividades paisagsticas; 
Servi'os combinados de escritrio e apoio administrativo; 
Atividades de Limpeza 

Art. 32 - No cumprimento do seu objetivo, a Cooperativa se propるe a: 

a) contratar servi'os para seus associados, nas melhores condi'6es e precos; 
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訟器器

e
em comumento das ativida農器島』器票ご二器鷺黒 e outros bens necess'rios ao 

c) fornecer assistncia aos seus associados para melhorar desempenho de suas atividades; 

d) promover o aprimoramento t'cnico-profissional de seus associados e familiares, atrav's de cursos deespecializa o; 

e) proporcionar, dentro das possibilidades, assist'ncia m dico-social aos seus associados e familiares, de 
acordo corn critrios estabelecidos pelo Conselho de Administra恒o. 

5 12. A cooperativa dever descrever as atribui'6es do Coordenador, uma vez que h' a previs与o na Lei 
12.690/2012. que disp6e no artigo 79,§ 69, o seguinte: "As atividades identificadas com o objetivo social 
da cooperativa de trabalho prevista no inciso II do caput do art. 49 desta Lei, quando prestadas fora do 
estabelecimento da cooperativa, devero ser submetidas a uma coordena戸o com mandato nunca 
superior a 01 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realiza戸o dessas atividades, eleita em reuni旨o 
especifica pelos s6cios que se disponham a realiza-las, em que sero expostos os requisitos para sua 
consecu戸o, os valores contratados e a retribui戸o pecuni'ria de cada s6cio participante". 

ミ  

CAPFflJLO III 

DOS COOPERADOS 

a) ADMISSO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

Art. 42・  Poder' associar-se ' Cooperativa, salvo se houver impossibilidade tcnica de prestaco de 
servi'os, qualquer pessoa que se dedique ' atividade objeto desta sociedade, dentro da rea de admiss盲o aa cooperativa, podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os interesses e obietivos 
aa cooperativa, nem colidir com os mesmos 

こ誌認isso de sclos nadas operaes, cont嵩器】器嵩ar limitada consode servios e congr漂認器slbilidades deobjeto estatuごnib。  

422. 0 quadro de s6cios na Cooperativa de Trabalho n言o poder ser interior a 07 (sete) pessoas fsicas. 

Art. 52. Para associar-se, o interessado preencher a Ficha de Matricula, com a atcinatura dela e de mais 

竺竺estemunhas, bem como a declara戸o de que optou livremente por associar篇『ふform誌詰II;; 
constantes do Estatuto Social da Cooperativa 

器需：濡農誌農誘器農ご器器 veitamento, um curso b』sico de cooperativismo, que
e. 

92'. ConcluIdo o curso, o Conselho de Administra戸o analisar a proposta de admiss'o e, se foro caso, a 
deferir, devendo ent旨o o interessado subscrever quotas-pane do capital, nos termos deste Estatuto, e 
assinar o Livro de Matricula. 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA
Ap 器。  誉悲’認急讐慧ど黒！る,際器監NWO - CTES'S 

"'"csazuro e pane Integrante da Ata da Assembliaし  ear Et4iPdi''iai.: 

撫鰍認窯das quotas-parte do Capital Social ea assinatura no Livro de Matrcula complementamCooperativa. 

Art. 52, Poder o ingressar na Cooperativa, excepcionalmente pessoas 
jurIdicas que satisfa'am ascondi es estabelecidas neste Estatuto

. 

『  

令ノ  

Pargrafo nico. A representa o da pessoa juridica junto さ  Coonerativa se far' por meio de pessoa
natural 	 a., 
二：ととespecialment呼signada, mediante instrumento especfico que,品姦；。に品ご篇ご器I de um representante, identificar' os poderes de cada um. 

An. 72 Cumprido o que disp6e o art. 59 do Estatuto Social, o c000erado ar4n''ra tnd。  ------------ assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e -assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIi .assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIib -assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIibe -assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIibe -assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIibem''e篇晶蒜誌i忘  UI, eos eassume todos os deveres decorrentes da lei, deste Estatuto e das delibera es tomadas pela Cooperativa. 

Art. 32・  S旨o direitos do cooperado, al'm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados; 

b) propor ao Conselho de Administra
戸o, ao Conselho Fiscal ou' s Assembleias Gerais, medidas deinteresse da Cooperativa; 

c) solicitar a sua demisso da Cooperativa quando lhe convier; 

d) solicitar informa戸es sobre seus d'bitos e cr'ditos; 

e) s農lI：二！農【讐aes so黒as atividades da CooperativaA a p artfr da data d - pub ..ca戸。  -o Ediね  I de鴛VOca’撫a Assembleia Gera豊豊 riaFflCIIltar i-.. I器  lia UaIa ae puollcaao do Editals e peas do Balano Geral, que 
devem estar 白  disposi'o do cooperado na sede da Cooperativa 

り器＃えnIr認也】悲ここpiso da categoria profissional e, na aus'ncia deste, n o interiores ao4 S.,--- - 	. - 

3)灘鴛熱］燕superior a撚  horas dirias e 44 (quarende, por sua natureza, demandar a prestao decompensao de horrios. 	 器器ro)por票aslo 

It) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos 

I) Repouso anual remunerado. 

3) Retirada para o trabalho noturno superiora do diurno. 

k) Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas 

I) Seguro acidente de trabalho 

e. 
● g} 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATI 陰  然  。  TRABALHO3. ESPECIALem Assemblia Geral Extraordin！熱農器惹禦望 ’CTES 
Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembl'ia G.rar5(trE9ItIiq4qa 

,1'. A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, referidas na alinea 
"b" deste artigo, devero Ser apresentadas ao Conselho de Administra戸o com a anteced'ncia minima de 
30 (trinta) dias e constar do respectivo Edital de Convoca戸o. 

§2'. N'o se aplica o disposto nas letras "h" e 1" do caput deste artigo nos casos em que as opera戸es 
entre o s6cio e a cooperativa sejam eventuais, salvo decis言o assemblear em contr'rio. 

'3Q. As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados, sero obrigatoriamente 
levadas pelo Conselho de Administra戸o a Assembleia Geral, e, n'o o sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
podero ser apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes. 

Art. 9Q. S石o deveres do cooperado, al'm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

a) subscrever e integralizar as quotas-parte do capital nos termos deste Estatuto e contribuir com as 
taxas de servi'o e encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) cumprir corn as disposi戸es da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resolu‘るes tomadas pelo 
Conselho de Administra戸o e as delibera"es das Assembleias Gerais; 

c) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar 
ativamente da sua vida societria e empresarial; 

d) realizar corn a Cooperativa as opera'6es econ6micas que constituam sua finalidade; 

e) prestar ' Cooperativa informa96es relacionadas com as atividades que lhe facultaram se associar; 

8) 

h) manter atualizado junto' Cooperativa todos os seus dados cadastrais solicitados na ficha de 
matricula; tais como o endere'o completo, estado civil (inclusive no caso de exist'ncia unio est'vel, 
ou altera戸o no regime de bens casos可a casado), telefone. 

I) levar ao conhecimento do Conselho de Administra貞o ou do Conselho FIscal a exist'ncia de qualquer 
irregularidade que atente contra a lei, o Estatuto; 

ft zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa. 

Art. io. o cooperado responde lirnitadamente pelas obriga6es contra'das pela cooperativa perante 
terceiros e み  parcela de sua contribui戸o ao capital social, correspondente as cotas por ele integralizadas, 
bem como pelos prejuizos porventura verificados na propor 言o das opera'6es que tiver realizado 

ルt 11. Os herdeiros do cooperado falecido t'm direito ao capital integr司izado e demais c唾ditos 
pertenc.ntes ao de c可us 

、 	
I 

A 』，．、h『i,,．  一一rHっ‘H，、一．．ーj．ひi一  ””り”」一 ‘，一』ー ‘一一  一  一  

r餌r paedac dc te,ciCooperativa, se o Fundo d謂e慧器驚需器謂器鷺 opera'6es que realizou com a 

prestar 自  Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 

9 
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b) DEMISSAO, ELIMINA O E EXCLUSA 
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An. 12. A demiss o do cooperado dar-se- a seu pedido, forrnalmente dirigido ao Conselho de
Administra o da Cooperativa, e n o poder ser negado

. 

急霊eadvert農naoias ese忠cooperado ser daria em virtude de infra戸o de lei, deste Estatuto Social, ap6s5. 

1 

* it. A Conselho de Administra''o poder' eliminar o Cooperado que 

a) manter qualquer atividade que confute com o objeto social da Cooperativa; 

b) deixar de cumprir as obrigaFるes por ele contratadas na Cooperativa; 

c) deixar de realizar com a Cooperativa as opera戸es que constituem seu objeto social 

議籍蕪薫難o primeiro deste artigo, o Cooperado que deixar porestao de servios que constituem seu objeto social(cento e vinte) dias intercalados num perodo de 02 

32 Cpia aut ntica da decis o da elimina
戸o ser remetida ao cooperado, por processo que comprove

as datas da remessa e do recebimento 

42 Sea correspondncia, referidaque haja a cincia pelo cooperado elmjornal que abranja a rea de admisso滋afo anterior retornar mais de 03 vezes cooperativa semeferida comunicao poder ser feita por publicao ema dos. 

】柔認器認霊誌deS, dentro do pque ter efeito St器器漂器器：農隷器諸 recebimento 

謂窓器器認需器器篇ご器 obi器需器誤器器器ごssembleia Geral 

Art. 14. A excluso do cooperado ser' feita 

a) por dissolu戸o da pessoa jurIdica; 

b) por morte da pessoa fsica; 

4 por incapacidade civil n言o suprida; 

d) por deixar de atender aos requlsitos estatut'rios de ingresso ou perman'ncia na Cooperativa 

難O ato de excluso do cooperado, nos termos da alnea "t do artigo anterior, ser efetivado pordo Conselho de Administrao, mediante termo firmado pelo Presidente na Ficha de Matrcula,ser aplicado o disposto nos pargrafos terceiro, quarto, quinto e sexto do artigo 13 deste estatuto 	 ” ーーーー一 

伽  

● 

ミこ，  
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Art. 19・  0 Capital da Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'oー  CTES, representado por quotas, 
nョo ter limites quanto ao m'ximo, variar' conforme o nmero de quotas-partes subscritas e 
integralizadas, mas n'o poder' ser inferior a R$ 3.500,00 (Tr's mil e quinhentos Reais), sendo que neste 
ato foi integralizado urn capital social de R$ 1.000.000,00 (Hum milh'o de Reais). 

412 0 Capital Social' dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada urna. 

'22 As quotas-parte' indivisvel, intransferivel a n5o cooperados, n'o podendo ser negociada de modo 
algum, nem dada em garantia, e sua subscri9含o, integraliza戸o, transferncia ou restitui戸o ser' sempre 
escriturada no livro de Matriculas. 

Certifico o Registro sob on。  9768869C em 15/08 
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Art. 16. Em qualquer caso de demisso, elimina戸o ou exclus旨o, o cooperado s6 ter' direito ' restitui戸o 
do capital que integralizou, devidarnente corrigido, das sobras e de outros cr'ditos que lhe tiverem sido 
registrados, n'o lhe cabendo nenhum outro direito 

'P. A restitui‘盲o de que trata este artigo somente poder' ser exigido depois de aprovado, pela 
Assembleia Geral, o Balan'o do exercicio em que o cooperado tenha sido desligado da Cooperativa 

'2’・  O Conselho de Administra戸o da Cooperativa poder' determinar que a restitui戸o do capital 
integralizado pelo cooperado seja feita em at' 10 (dez) parcelas, a partir do exercicio financeiro posterior 
ao em que se deu o desligamento. 

'32・  No caso de morte do cooperado, a restitui戸o de que trata o par'grafo anterior ser' efetuada aos 
herdeiros legais em uma s6 parcela, mediante a apresenta戸o do respectivo formal de partilha ou alvar' 
judicial. 

4 42・  Ocorrendo demiss6es, elimina'6es ou exclus6es de cooperados em n"mero tal que as restitut'6es 
das importncias referidas neste artigo possam ameaar a estabilidade econ6mico-financeira da 
Cooperativa, esta poder' restitui-las mediante crit'rios ciue resguardem a sua continuidade. 

'5Q・  No caso de readmiss盲o do cooperado, ele dever' integralizar as quotas-parte de capital social de 
acordo com as disposi'6es previstas no Estatuto vigente'' poca 

Art. 17. Os atos de demiss各o, elimina戸o ou exclus'o acarretam o vencimento e pronta exigibilidade das 
dIvidas do cooperado com a Cooperativa, sabre cuja liquida戸o caber' ao Conselho de Administra戸o 
decidir 

ペ二ニン  

e. 
● 

Art. 18. Os deveres de cooperados demitidos, eliminados ou excluidos perduram at' a data da Assembleia 
Geral que aprovar o balan9o de contas do exercicio em que ocorreu o desligamento. 

CAPITULO IV 

b 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERAこ！黙綴鍛熱I鱗燕袈搬燃！讐 CTES 
'32 A transfer'ncia de quotas-pane entre cooperados, total ou parcial, ser' escriturada no Livro de 
Matrculas mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do cession'rio e do Presidente da 
Cooperativa 

'49 0 cooperado poder' integralizar as quotas-partes' vista, ou em at 10 (dez) vezes em parcelas 

総器efeito de mtens, desde q慧器誌器器農器器器；ニ capital social, i a'da Assembleia二器rati va poder' 

Art. 20. 0 n mero mnimo de quotas

-s

partes do Capital Social a ser subscrito pelo associado
, por ocasio

de sua admiss o de 500 (quinhentas
) quotas. 

CAPITULO V 

 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

a) DEFINIaO E FUNCIONAMENTO 

  

、  Art. 21. A Assembleia Geral' o6 rg'o supremo da Cooperativa, cabendo・lhe tomar toda e qualquer 

deciso de interesse da entidade. Suas deliberaら6es vinculam a todos, ainda que ausentes ou 

discordantes 

e. 
● 

Art. 22. A Assembleia Geral ser habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente. 

12. Poder tamb'm ser convocada pelo Conselho de Administra戸o, pelo Conselho Fiscal, ou ainda, ap6s 
solicita戸o nao atendida, por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais 

'22. No poder' votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a convoca戸o 

Art. 23. Em qualquer das hip6teses referidas no artigo 22, as Assembleias Gerais sero convocadas corn 
anteced'ncia minima de 10 (dez) dias, com o horrio definido para as tr's convoca戸es, sendo de uma 
hora o intervalo entre elas 

Art. 24. 0 quorum para instala'o da Assembleia Geral' o seguinte 

a) 2/3 (dof 5 teros) do n"mero de cooperados, em primeira convoca戸o; 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda convoca戸o; 

c) 50 (cinquenta) s6cios ou. no minimo. 20% lwint. n'ir ront.',、  s1.- t.'.s..l .1- .A-t--- 一  -一  . 
nロmero, em terceira Convoca貞o. ex汝ida ョロ「espncョ  da 'in 品命．に了こ‘二二ごこごごで竺 I V,J I 
cooperativas que possuam at 19 (dezenovel g u,rjnc rn.atrir.IA 

' 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATI陰器。烈鷺認急誉鷲Clo勲熟豊I鶏響野釦CTES 
Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembleta (JqrI xlr*rqir7rla :. : 

,U. Para efeito de verifica戸o do quorum de que trata este artigo, o nロmero de cooperados presentes, 

en cada convoca戸o, ser' contado por suas assinaturas) seguidas do respectivo n"mero de Matrcula, 

apostas no Livro de Presen'a. 

* 2●. Constatada a exist'ncia de quorum no hor'rio estabelecido no Edital da Convoca戸o, o Presidente 

instalar a Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presen'a mediante termo que contenha a declara戸o 

do n mero de cooperados presentes, da hora do encerramento e da convoca戸o correspondente, far' 

transcrever estes dados para a respectiva ata 

Art. 25. Nきo havendo quorum para instala戸o da Assembleia Geral, ser feita nova convoca 言o, corn 

anteced'ncia minima de 10 (dez) dias" teis. 

Pargrafo' nlco. se ainda assim n盲o houver quorum para a sua instala戸o, ser admitida a inten''o de 

dissolver a Cooperativa. 

Art 26. Dos editais de convoca戸o das Assembleias Gerais devero constar: 

a) a denomina戸o da Cooperativa e o nロmero de Cadastro Nacional de Pessoas Jurrdicas - CNPJ, seguidas 
da express旨o "Convoca戸o da Assembleia Geral Ordin'ria ou Extraordin'ria", conforme ocaso; 

b) o dia e a hora da reuni'o, em cada convoca戸o, assim como o local da sua realiza戸o, o qual, salvo 
motivo justificado, ser o da sede social; 

c) a sequ'ncia ordinal das convoca戸es; 

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, corn as devidas especifica'6es; 

e) o n'mero de cooperados existentes na data de sua expedi戸o para efeito do clculo do quorum de 

instala戸o; 

1) data e assinatura do respons'vel pela convoca戸o. 

§ エ●. No caso da convoca戸o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital ser' assinado, no 

mInimo, por 2(dois) signatrios do documento que a solicitou. 

Art.27. A notifica 三o dos s6cios para participa戸o das assembleias ser pessoal e ocorrer' com 

anteced●ncia mInima de 10 (dez) dias de sua realiza戸o. 

,1●. Na impossibilidade de notifica戸o pessoal, a notifica戸o dar-se-' por via postal, respeitada a 
anteced'ncia prevista no caput deste artigo 

,2Q. Na impossibilidade de realiza戸o das notifica'6es pessoal e postal, os s6cios sero notificados 
mediante edital afixado na sede e publicado em jornal de grande circula戸o na regiきo da sede da 
cooperativa ou na regi言o onde ela exer'a suas atividades, respeitada a anteced'ncia prevista no caput 
deste artigo. 
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t 

Art. 28.' da compet'ncia das Assembleias Gerais Ordin'rias ou Extraordin'rias a destitui戸o dos 
membros do Conselho de Administra戸o ou do Conselho Fiscal. 

4 1・. Ocorrendo destitui戸o ou ren'ncia que possa comprometer a regularidade da administra戸o ou 
fiscaliza戸o da Cooperativa, os membros restantes dos 6 rg言os de administra戸o e fiscaliza戸o, em 
conjunto, designar盲o pessoas para ocuparem os cargos vagos, provisoriarnente, pelo perIodo m'ximo de 
30 (trinta) dias. 

4 2'. Nesse mesmo periodo dever ser convocada uma Assembleia Geral para eleger novos 
administradores e/ou conselheiros fiscais, conforme o caso, cujo mandato ser o equivalente ao tempo 
restante do mandato anterior. 

Art. 29. Os trabalhos das Assembleias Gerais ser旨o dirigidos pelo Diretor Presidente, podendo ser 
auxiliado por um Secret'rio ad hoc, que dever ser um cooperado em pleno gozo de seus direitos ou um 
empregado da cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, podendo, tamb'm, ser convidados os 
ocupantes dos cargos sociais para compor a mesa 

Pargrafo O nico. Quando a Assembleia Geral n'o tiver sido convocada pelo Diretor Presidente, os 
trabalhos ser盲o dirigidos por um cooperado escolhido na ocasio, e secretariado por outro, convidado 
por aquele, compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convoca戸o. 

Art. 30. Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, n含o podero votar nas 
decis6es sobre assuntos que a eles se refiram direta ou indiretamente, dentre os quais os de presta戸o 
de contas, mas n各o ficarきo privados de tomar parte nos respectivos debates. 

An. 31. Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balan'os das contas, o Diretor Presidente da 
Cooperativa, logo ap6s a leitura do Relat6rio do Conselho de Administra戸o, das peas contbeis e do 
parecer do Conselho Fiscal, solicitar ao plen'rio que indique uni cooperado para coordenar os debates 
e a vota戸o da mat'ria. 

,it Transmitida a dire戸o dos trabalhos, o Diretor Presidente e demais membros do Conselho de 
Administra'o e os Conselheiros Fiscais, deixaro a mesa, permanecendo no recinto,' disposi戸o da 
Assembleia Geral para os esclarecimentos que lhes forem solicitados. 

§2Qー  O coordenador indicado escolher', dentre os cooperados, um Secretrio ad hoc para auxili'.lo na 
reda戸o das decisるes a serem incluidas na ata pelo Secretrio da Assembleia Geral 

Art 32. As delibera戸es das Assembleias Gerais somente poder旨o versar sobre assuntos constantes do 
Edital de Convoca戸o e os que com eles tiverem imediata rela戸o 

'S 

● 

Ssニ二＝, 

ソx 
勢  

§1'. Os assuntos que n芭o constarem expressamente do Edital de Convoca声o e os que n各o satisfizerem 
as limita‘るes deste artigo, somente poderさo ser discutidos depois de esgotada a Ordem do Dia, sendo 
que sua vota戸o, se a mat'ria for considerada objeto de decis言o, ser obrigatoriamente assunto para 
nova Assembleia Geral. 

り  
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●2'. Para a vota戸o de qualquer assunto na Assembleia dever言o ser averiguados os votos a favor, depois 
os votos contra, e por fim as absten'6es. Caso o n'mero de absten'6es seja superior a 50% (cinquenta 
por cento) dos presentes, dever' o assunto ser melhor esclarecido, antes de ser submetido ' nova vota戸o 
ou ser retirado da pauta, quando n百o for do interesse do quadro social. 

432. As decis6es das assembleias sero consideradas vlidas quando contarem com a aprova'5o da 
maioria absoluta dos s6cios presentes. 

Art. 33. 0 que ocorrer na Assembleia Geral dever' constar de ata circunstanciada, lavrada no livro pr6prio, 
aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e fiscais presentes, e por uma comisso 
de 05 (cinco) cooperados designados pela Assembleia Geral. 

Art. 34. As delibera戸es nas Assembleias Gerais ser'o tomadas por maioria absoluta de votos das 
cooperados presentes com direito de votar, tendo cada cooperado direito a 1 (um) s6 voto, qualquer que 
seja o n"mero de suas quotas-parte. 

* j. Em regra, a vota戸o ser』  a descoberto, mas a Assembleia Geral poder' optar pelo voto secreto 

'22. Caso o voto seja a descoberto, deve-se averiguar os votos a favor, os votos contra e as absten'6es. 

4 32. Quando o n'mero de associados, da presente cooperativa exceder a 50 (cinquenta), os mesmos 
selo representados nas Assembleias Gerais por delegados que tenham a qualidade de associados no 
gozo de seus direitos sociais e n言o exeram cargos eletivos na sociedade. 

4 42 Fica determinada a elei戸o de no minimo 01 (Hum) delegado por cada municpio onde presta os 
servi'os, n'o excedendo uma totalidade somada geral de 40 (Quarenta) delegados, para exercer as 
f.nalidadnc acP hoIaridっe 一一“一ー＋""‘一一 --1一I 

4 52. Admitir-se-', tamb'm, a delega 旨o definida nos pargrafos anteriores quando o n"mero de 
associados for inferior a 50 (cinquenta), desde que haja filiados residindo a mais de 50 Kin (cinquenta 
quil6metros) da sede. 

Art. 35. Prescreve em 4 (quatro) anos a a戸o para anular as delibera戸es da Assembleia Geral viciadas de 
erro, dolo, fraude ou simula戸o, ou tomadas com viola''o de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data 
em que a Assembleia Geral tiver sido realizada 

SUBSEい01 

Reuni6es Preparat6rias 

(Pr-Assembleias) 

ジくこ）  

● 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 
Aprovado em Assemblia Geral Extraordin'ria, no dia 25/07/2017 

Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembl'iaG1r4 ctta4din4V 
● ，  . . ' ' 	' %" %" '.' 
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e. 

PARGRAFO O NICO~ As reunies preparat6rias n冒o tem poder decis6rio. 

I - As reuni6es preparat6rias ser各o convocadas pelo Conselho de Administra戸o com 
anteced邑ncia minima de cinco dias, atrav's de ampla divulga戸o, informando as datas e os locais de sua 
realiza戸o 

II - Dever' constar na Ordem do Dia do edital de convoca戸o da assembleia um item especifico 
para a apresenta戸o do resultado das reuni6es preparat6rias. 

b) ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Art. 36. A Assembleia Geral Ordin'ria ser' realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 
3 (trs) primeiros meses ap6s o t'rmino do exercrcio social, deliberar' sobre os seguintes assuntos, que 
devero constar da Ordem do Dia: 

I - presta戸o de contas dos 6 rg'os de Administra戸o, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal. 
compreendendo: 

×こミ、  a) 	Relat6rio da Gesto; 

I,) 	Balan'o Geral; 

e) 	Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho Fiscal; 

d) 	Plano de atividade da Cooperativa para o exerccio seguinte. 

li - destina戸o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas 
para os fundos obrigatrios; 

111~elei戸o e posse dos componentes do Conselho de Administra'5o, do Conselho Fiscal; 

IV - fixa‘言o dos honor'rios, gratifica'6es e da c'dula de presen'a para os componentes do Conselho de 
Administra戸o e do Conselho Fiscal; 

V~ quaisquer assuntos de interesse social, exclu idos os enumerados no artigo 37 deste Estatuto. 

,1'. Os membros dos 6 rg'os de administra'5o e fiscaliza戸o n'o poder'o participar da vota戸o das 
matrias referidas nos incisos I (excluIda a alinea "d") e IV deste artigo. 

,2Q. A aprova戸o do relat6rio, do balan'o e das contas dos 6 rg'os de administra戸o n芭o desonera seus 
componentes da responsabilidade por erro, dolo, fraude ou simula戸o, bem como por infra戸o da lei ou 

deste Estatuto. 

' 

、  

也  
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Art. 37. A Assembleia Geral Extraordin'ria realizar-se-' sempre que necess'rio, podendo deliberar sobre 
qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convoca戸o 

Art. 38.' da compet'ncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordinria deliberar sobre os seguintes 
assuntos: 

・、  

a) reforma do Estatuto; 

b) fus'o, incorpora戸o ou desmembramento; 

c) mudan'a de objeto da sociedade; 

d) dissolu 戸o voluntria e nomea 旨o de liquidantes; 

e) contas do liquidante 

Par'grafo" nico. S'o necess'rios os votos de 2/3 (dois teros) dos associados presentes, para tornar 
vlidas as delibera戸es de que trata este artigo 

d)ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 	 く  

Art.39. A Assembleia Geral Especial ser realIzada, no mrnimo, uma vez por ano para deliberar, entre 
outros assuntos especificados no edital de convoca戸o: 

a) Gest旨o da Cooperativa; 

b) Disciplina, direitos e deveres dos s6cios; 

o) Planejamento e resultado econ6mico dos projetos e contratos firmados; 

cl) Organiza戸o do trabalho. 

Pargrafo" nico: A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever' ser realizada no segundo 
semestre do ano. 

e) PROCESSO ELEITORAL 

Art. 40. Sempre que for prevista a ocorr'ncia de elei戸es em Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, com a 
anteced芭ncia, pelo menos, id'ntica ao respectivo prazo da convoca戸o, criar um Comit' Eleitoral, 
composto de 3 (tr's) membros, todos n旨o candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, para coordenar 
os trabalhos em geral, relativos ' elei戸o dos membros da Conselho de Administra戸o, e do Conselho 
Fiscal. 

§ユ1: Logo ap6s a designa戸o dos membros que comporo o Comit' Eleitoral; estes dever5o se reunir corn 
a finalidade de elegerem qual membro ser' o Coordenador do referido comit. 

' 

ミここ、  
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g) 

,22; o coordenador a que se refere o par'grafo primeiro deste artigo, ser o representante oficial do 
Comit' Eleitoral, lhe competindo a fun‘言o de representar e proferir as decis6es do citado Comite. 

Art. 41. No exercicio de suas fun96es, compete ao comit Eleitoral: 

a) certificar-se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos conselheiros em exerccio e do nロmero de 
vagas existentes; 

b) divulgar entre os cooperados, atrav's de circulares e outros meios adequados, o n mero e a natureza 
das vagas a preencher; 

c) registrar os nomes dos candidatos pela ordem de inscri戸o, verificando se est'o no gozo de seus 
direitos sociais; 

6) verificar, por ocasio da inscri戸o, se existem candidatos sujeitos as incompatibIlIdades previstas no 
art. 44 deste Estatuto, fazendo com que assinem declara戸o negativa a respeito; 

e) organizar fichas contendo o curriculo dos candidatos, nas quais constem, al'm da individualiza'5o e 
dados profissionais, as suas experi'ncias e pr'ticas cooperativistas, sua atua戸o e tempo de 
cooperado na Cooperativa e outros elementos que os distingam; 

I) divulgar aos demais cooperados as informa'6es constantes na alInea "e" deste artigo; 

realizar consultas e promover entendimentos para a composi戸o de chapas ou unifica戸o de 
candidaturas, se for o caso; 

h) estudar as impugnac6es, pr'via ou posteriormente formuladas por cooperados no gozo de seus 
direitos sociais, bem como as den"ncias de irregularidades nas elei戸es, encaminhando suas 
conclusるes ' Conselho de Administra‘言o, para que sejam tomadas as provid'ncias legais cabveis. 

I) conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de elei戸o, proclama戸o e posse dos eleitos, 
fiscalizando, tamb'm, o cumprimento do Estatuto Social e decises de Assembleias Gerais; 

J)  tomar toda e qualquer decis盲o referente ao procedimento eleitoral, incluindo os casos omissos 
relativos a esse assunto. 

,i. o comit' Eleitoral fixar' prazo para a inscri戸o dos candidatos, de modo que os nomes dos 
candidatos possam ser conhecidos e divulgados, no prazo minimo de S (cinco) dias antes da Assembleia 
Geral em que sero procedidas ' s elei戸es. 

,2!. Nョo se apresentando candidatos ou havendo nmero insuficiente de candidatos, caber' ao Comitさ  
Eleitoral proceder 古  sele師o entre os interessados que atendam' s condi'6es exigidas, e que concordem 
com as normas e formalidades neste Estatuto. 

Art. 42. 0 Diretor Presidente da Assembleia Geral suspender o trabalho desta para que o Coordenador 
do Comit' Eleitoral dirija o processo das eleiCるes e a proclama戸o dos eleitos 

,12. 0 transcurso das elei戸es e os nomes dos eleitos constar言o da ata da Assembleia Geral. 
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●ze. Os eleitos para suprirem vac含ncia no Conselho de Administra戸o ou no Conselho Fiscal exercero os 
cargos somente ate o final do mandato dos respectivos antecessores 

4 3*, A posse ocorrer' sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as elei6es depois de encerrada 
a Ordem do Dia. 

Art. 43. N言o se efetivando nas' pocas devidas a elei戸o de sucessores, por motivo de forca maior, os 
prazos dos mandatos dos membros dos 6 rgos de administra戸o e fiscaliza戸o em exerccio sero 
considerados automaticamente prorrogados, pelo tempo necess'rio, at' que se efetive a sucess言o, nunca 
al'm de 90 (noventa) dias. 

Art. 44. Sミo inelegiveis, alm das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos p"blicos; ou por crime falimentar, prevarica戸o, peita ou suborno, 
concuss旨o, peculato, ou contra a economia popular, a f p blica ou a propriedade 

CAPITULovl 

 

DA ADMINISTRACO 「にフ  
a) CONSELHO DE ADMINISTRA O 

  

Nt. 45. 0 Conselho de Administra声o ' o 6 rg'o superior na hierarquia administrativa, sendo de sua 
competencia privativa e exclusiva a responsabilidade pela decis'o sobre todo e qualquer assunto de 
ordem econ6mica ou social, de interesse da Cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da lei, deste 
Estatuto e das recomenda6es da Assembleia Geral. 

, 
● 

Art. 46.0 Conselho de Administra戸o ser' composto por 03 membros, todos cooperados no gozo de seus 
direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo obrigatria 

ao t'rmino de cada mandato, a renova戸o de, no minimo, 1/3 (um tero) dos seus componentes 

085: Preconiza a art. IS, da厄i 1269q/12 que o Conselho de Administra戸o ser composto por, no mnimo1 
3 (trs) s6cios, eleitos peルAssem biela Geral, para um prazo de gestうo ndo superior a 4 (quatro) anos, 

sendo obrigatria o renova戸  o deン no mnimo, ユノ3ルm tero) do colegiロdoン ressal・iada a liい6tese do art・  
1'da legislado supra citada, segundo o qual, a Cooperativa de Trabalho constituda加r at 19 

(dezenove) sdcios poder estabelecer, em Estatuto Soei叱 composido para o Conselho de Administrado 

e para o Conselho Fiscal distinta cia prevista nesta Lei e no art. 56 da Lei nQ 5.764. de 16 de dezembro de 

』2ZI/ assegurados, no mnimo, 3 (trsJconselheiros fiscais. 

￥  

Pargrafo nico. N'o podem fazer parte do Conselho de Administra戸o, al'm das inelegveis enumerados 

no art. 44 deste Estatuto, os parentes entre si at' 2' (segundo) grau em linha reta ou colateral. 

Art 47. Os membros do Conselho de Administra戸o sero eleitos pela Assembleia Geral tomando posse 
automaticamente quando for divulgado o resultado pela referida Assembleia. 
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●3$. O Conselho de Administra戸o ser composto de 03 membros sendo um Diretor Presidente, um 

Diretor vice-presidente e um Diretor Secret'rio. 

Art. 48. 0 Conselho de Administra 旨o rege-se pelas seguintes normas 

a) re"ne-se ordinariamente uma vez por m巨s, e extraordinariamente sempre que necessrio, por 
convoca'5o do Presidente, da maioria do pr6prio Conselho de Administra戸o, ou, ainda, por 
solicita"o do Conselho Fiscal; 

b) delibera validamente com a presen'a da maioria dos seus membros, estando proibida a 
representa戸o, sendo as decis6es tomadas pela maioria simples de votos dos presentes, reservado 
ao Presidente o voto de desempate; 

c) as deliberaF6es serきo consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro pr6prio, lidas, 
aprovadas e assinadas ao fim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administra戸o presentes. 

Pargrafo" nico. Perder' automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administra戸o que, sem 

justificativa, faltar a 03 (trs) reuni6es ordin'rias consecutivas ou a 06 (seis) reuni6es durante o ano. 

Art. 49. Cabem ao Conselho de Administra戸o, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, as seguin二；電ミN 

atribuiCるes 

a) propor ' Assembleia Geral as politicas e metas para orienta戸o geral das atividades da Cooperativa1 
apresentando programas de trabalho e or'amento, alm de sugerir as medidas a serem tomadas; 

b} avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necess'rios ao atendimento 
das opera戸es e servi'os; 

c) estimar previamente a rentabilidade das opera戸es e servi'os, bem como a sua viabilidade; 

d) estabelecer normas para funcionamento da Cooperativa; 

e) estabelecer san戸es ou penalidades a serem aplicadas nos casos de viola戸o ou abuso cometidos 
contra disposi"es de lei, deste Estatuto, ou das regras de relacionamento com a entidade que 
venham a ser estabelecidas; 

fi deliberar sobre a admiss含o, elimina戸o e exclus旨o de cooperados e suas implica戸es, bem como sobre 
a aplica‘旨o ou eleva戸o de multas; 

g)  estabelecer a Ordem do Dia das Assembleias Gerais, quando for o respons'vel pela sua convoca戸o, 
considerando as propostas dos cooperados nos termos dos par'grafos 12 e 32 do art. 82 deste 
Estatuto Social; 

h) estabelecer a estrutura operacional da administra戸o executiva dos negcios, criando cargos, 
atribuindo fun'6es, e fixando normas para a admiss言o e demiss'o dos empregados; 

I) fixar as normas disciplinares; 

0 

S 
' 

s empregados contra decis6es disciplinares; 
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Ic) avaliar a convenincia e fixar o limite de fian'a ou seguro de fidelidade para os empregados que 
manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa; 

I) fixar as despesas de administra95o em or'amento anual que indique a fonte dos recursos para a sua 
cobertura; 

m} contratar, quando se fizer necess'rio, um servi'o independente de auditoria, conforme disposto no 
artigo 112, da Lei n9 5.764, de 16/12/1971; 

ti) indicar banco ou bancos nos quais ser'o feitos negcios e dep6sitos de numerrio, e fixar limite 
m'ximo que poder ser mantido no caixa da Cooperativa; 

o) estabelecer as normas de controle das opera'6es e servi'os, verificando, no minimo, mensalmente o 
estado econ6mico-financeiro da Cooperativa, bem como o desenvolvimento das opera'6es e 
servi'os, atrav's de balancetes e demonstrativos especificos; 

p) adquirir, alienar ou onerar bens im6veis da sociedade, com expressa autoriza戸o da Assembleia Geral; 

q) contrair obriga'6es, transigir, adquirir, alienar e onerar bens m6veis, ceder direitos e constituir 
mandatrios; 

r) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir deprecia戸o ou desgaste dos valores que compろem o ativo 
permanente da entidade; 

s) zelar pelo cumprimento da legisla戸o cooperativista e de outras aplic'veis, pelo atendimento da 
legisla戸o trabalhista perante seus empregados, bem como da legisla戸o fiscal 

,it. O Diretor Presidente da Cooperativa providenciar' para que os demais membros do Conselho de 
Administrac5o recebam, com a anteced'ncia minima de 03 (tres) dias, c6pias dos balancetes e 
demonstrativos, planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que se pronunciar, sendo- 
lhes facultado, ainda, anteriormente 白  reunio correspondente, inquirir empregados ou cooperados, 
pesquisar documentos, a fim de dirimir as d"vidas eventualmente existentes 

,2e. O Conselho de Administra5o solicitar', sempre que julgar conveniente, o assessoramento de 
quaisquer funcion'rios graduados para auxili'-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo 
determinar que qualquer deles apresente, previamente, projetos sobre questes especficas. 

,3Q. As normas estabelecidas pelo Conselho de Administra戸o sero baixadas em forma di Resolu"es, 
Regulamentos ou Instru96es 

Art. 50. Ao Diretor Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribui'6es: 

a) dirigir e supervisionar todas as atividades da Cooperativa; 

b) baixar os atos de execu戸o das decisるes da Conselho de Administra戸o; 

c) assinar isoladamente ou se achar necess'rio juntamente como Diretor secretario, cheques, contrat 
e demais documentos constitutivos de obriga'6es; 	／、  

' 
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d) convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Administra戸o, bem como as Assembleias Gerais dos 
cooperados; 

e) apresentar ' assembleia Geral Ordin'ria 

I. Relat6rio da Gest言o; 

II. Balan'o Geral; 

Ill. Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exerccio e o Parecer do 
Conselho Fiscal 

f} representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juizo e fora dele; 

g)  representar os cooperados, corno solid'rio com os financiamentos efetuados por interm'dio da 
Cooperativa, realizados nas limita96es da lei e deste Estatuto; 

h) elaborar o plano anual de atividades da Cooperativa; 

I) verificar periodicamente o saldo de caixa; 

J) acompanhar, juntamente corn a Administra戸o Financeira, as finan'as da Cooperativa. 	ーベミニ、  
li) nomear e constituir mandatrios, atrav's de expedi戸o de procura6es, para legtima representa‘旨o 

perante aos 6 rg言os de poder executivo municipal, estadual e federal conferindo poderes para prtica 
de todos os atos, procedimentos e diligencias pertinentes' Processos Licitatrios. 

Art. Si. Compete ao Diretor vice-presidente, entre outras, as seguintes atribui'6es: 

a) substituir o Diretor Presidente em caso de aus'ncia ou afastamento, tempor'rio ou n'o. 

b) secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuniろes da Conselho de Administra戸o e 
da Assembleia Geral, responsabilizando-se pela guarda de livros, documentos e arquivos pertinentes; 

c) interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente. 

Art. 52. Compete ao Diretor Secret'rio as seguinte fun'6es: 

a) superintender todos os servi'os de Tesouraria; 

I,) organizar a escritura戸o contbil e financeira da Cooperativa, elaborando o Plano de Contas; 

c) na aus己ncia do Diretor Presidente, assinar isoladamente cheques, procura'6es, contratos e demais 
documentos constitutivos de obriga戸es, como tamb'm as demonstra‘るes das contas de Receitas e 
Despesas, e os balancetes mensais; 

d) prestar informa'6es verbais ou escritas aos conselhos sobre o estado financeiro da cooperativa e 
permitir-lhe o livre exame dos livros e haveres; 

e) apresentar os balan'os e balancetes mensais aos conselhos para aprecia戸o; 
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E) guardar sob sua responsabilidade os valores e titulos de qualquer natureza pertencentes 自  
cooperativa e responder por eles; 

司  desempenhar outras atividades compatveis e as que lhe forem atribuidas pelo Diretor Presidente; 

fl) quando solicitado, assinar cheques ou outros documentos juntamente corn o Diretor Presidente ou 
corn o Diretor Vice-Presidente, no caso de impedimento de qualquer natureza do Presidente 

I) secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuni6es do Conselho de Administra戸o e 
das Assembleias Gerais. 

Art. 53. Os administradores, eleitos ou contratados, n首o sero pessoalmente respons'veis pelas 
obriga'6es que contrairem em nome da Cooperativa, mas respondero solidarlamente pelos prejuzos 
resultantes de desidia e omiss言o ou se agiram corn culpa, dolo ou m f. 

'12. A Cooperativa responder』  pelos atos a que se refere este artigo, se os houver ratificado ou deles 
logrado proveito. 

'20. Os que participarem de ato ou opera戸o social em que se oculte a natureza da sociedade, podem 
ser declarados pessoalmente respons'veis pelas obriga'6es em nome dela contraidas, sem prejuizo das 
san"es penais cabveis. 

* 32. 0 membro do Conselho de Administra戸o que em qualquer momento referente a essa opera戸o, 
tiver interesse oposto ao da Cooperativa, n言o poder' participar das delibera6es relacionadas com essa 
opera戸o, cumprindo-lhe declarar seu impedimento. 

* 49. Os componentes do Conselho de Administra戸o, do Conselho Fiscal ou outros, assim como os 
liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades an6nimas para efeito de responsabilidade 
criminal 

* 52. Sem prejuizo da a戸o que possa caber a qualquer cooperado, a Cooperativa, por seus dirigentes, ou 
representada por cooperados escolhidos em Assembleia Geral, ter' direito de a戸o contra os 
administradores, para promover a sua responsabilidade 

Art. 54. Poder o Conselho de Administra戸o criar comit's especiais, transitrios ou n旨o, para estudar, 
planejar e coordenar a solu戸o de quest6es especficas, relativas ao funcionamento da Cooperativa. 

CAPITULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 55. A Cooperativa de trabalho constituida por 19 (dezenove) s6cios, poder' estabelecer, em Estatuto 
Social, composi''o para o Conselho de Administra戸o e para o Conselho Fiscal distinta da prevista na lei, 
assegurados, no minimo 03 (tr巨s) conselheiros fiscais, todos, cooperados, eleitos a cada 01 (um) ano pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reelei"o de apenas 1/3 (um terCo) dos seus componentes 
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,lI. Os negcios e atividades da Cooperativa ser旨o fiscalizados assidua e minuciosamente por um 
Conselho Fiscal, constituIdo de 03 (tr's) membros efetivos e 03 (trs) membros suplentes, todos 
cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida a reelei戸o de apenas 1/3 (um 
tero) dos seus componentes, quando superior a 20 (vinte) s6cios, conforme disposi戸o legal 

I 2●. Para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal, o associado dever estar em pleno gozo de seus 
direitos e deveres, de acordo com os requisitos legais e estatut自rios. 

,32. Os cooperados nきo podem exercer cumulativamente cargos no Conselho de Administra戸o e 
Conselho Fiscal 

,41, N●o podem fazer parte do Conselho Fiscal, al'm dos inelegveis enumerados no art. 43 deste 
Estatuto, os parentes dos membros do Conselho de Administra戸o at' 2' (segundo) grau, em linha reta 
ou colateral, bem como os parentes entre si at' este grau 

Art. 56. Na primeira reuni5o do Conselho Fiscal de cada ano civil dever' ser eleito, dentre seus membros, 
um Presidente incumbido de convocar e dirigir as reuni6es e um secret'rio para a lavratura de atas deste 
Conselho Fiscal, os quais exercero o mandato at' a pr うxima Assembleia Geral. 

Pargrafoり  nico. O Presidente do Conselho Fiscal dever ser substituido, em suas faltas ou impedimentos, 
pelo Conselheiro que venha a ser escolhido pelos seus pares 

Art. 57.0 membro do Conselho Fiscal que, por motivojustificado n各o puder comparecer き  sess'o, dever' 
comunicar o fato ao Presidente, corn anteced'ncia minima de 72 (setenta e duas) horas, para efeito de 
convoca戸o do respectivo suplente 

，ユ●. A comunica戸o dever ser dispensada quando o suplente, devidamente notificado pelo membro 
efetivo, comparecer' sess'o. 

§2・. Quando a comunica''o n旨o ocorrer nos moldes do eaput deste artigo, o Conselheiro Fiscal ter' 10 
(dez) dias, a contar da data em que sua aus'ncia foi registrada, para se justificar, mediante exposi 言o em 
reuni'o, ou em expediente do interessado ao Presidente do Conselho Fiscal. 

,31. O Conselheiro Fiscal que faltar, n各o poder fazer jus ao recebimento de c'dula de presen9a, 
rinstitulda em Assembleia Geral, mesmo que a aus'ncia seja justificada. 

Art. St Dever perder o mandato o membro que faltar, injustificadamente, a 03 (trs) reuni6es 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, durante o ano civil. 

Art. 59. No caso de ocorrerem tr's ou mais vagas no Conselho fiscal, dever' haver imediata comunica戸o 
自 Conselho de Administra戸o da Cooperativa, para as provid'ncias de convoca戸o de Assembleia Geral 
para o devido preenchimento das vagas, respeitado o disposto nos pargrafos primeiro e segundo do 
artigo 28 deste estatuto. 

Art. 60. 0 Conselho Fiscal re"ne-se, ordinariamente, uma vez por m色s e, extraordinariamente, sempre 
que necess'rio, com a participa戸o de 03 (tr色s) dos seus membros 
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a) examinar se o montante aas aespesas e inversoes reauizaaas estao aeconrormiaaae cornos pianos e 
decises da Conselho de Administra戸o; 

り  venhcar se os e×t「●tos de conta5 banc計Ias conferem com a escritum戸o da cooperativa; c) verificar se os extratos de contas bancarias conferem com a escritura‘ョo da Cooperativa; 

S.' 	 -) 
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,12. As reuni6es do Conselho Fiscal poder'o ser convocadas, ainda, por qualquer de seus membros) por 
solicita戸o do Conselho de Administra戸o ou da Assembleia Geral. 

,72. Na aus'ncia do Presidente ser escolhido um substituto, na ocasio, para dirigir os trabalhos. 

,32. As delibera'6es ser言o tomadas por maioria simples de votos e constaro de ata, lavrada em livro 
prprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos de cada reuni旨o, por 03 (tr's) membros do 
Conselho Fiscal presentes, indicados pela Assembleia Geral. 

Art. 61. Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua fiscaliza戸o sobre as opera'6es, atividades e servi'os 
da Cooperativa, examinando livros, contas e documentos, cabendo-lhe entre outras, as seguintes 
atribui戸es: 

a) elaborar o seu Regimento Interno, caso seus membros julguem necess'rio; 

b) conferir, mensalmente, o saldo do numerrio existente em caixa, verificando, inclusive, se o mesmo' 
est dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administra戸o; 

J) 

e) verificar seas opera9るes realizadas e servi'os prestados correspondem em volume, qualidade e valor 
' s conveni'ncias econ6mico-financeiras da Cooperativa; 

examinar e emitir pareceres sobre o balan'o geral e demais demonstra'6es financeiras; 

examinar e emitir pareceres sobre as propostas de oramentos anuais e plurianuais, o balan'o geral 
e demais demonstra'6es financeiras; 

h) propor o estabelecimento de rotinas e prazos de apresenta 旨o de balancetes, balan'os, 
demonstrativos financeiros e presta戸o de contas; 

I) recomendar ao Conselho de Administra戸o da cooperativa o aprimoramento e corre'6es necess'rias 
ao bom desempenho nos setores contbil, financeiro e or'ament'rio; 

」）  verificar se a cooperativa estabelece privilgios financeiros a detentores de cargos eletivos, 
funcion'rios e terceiros; 

k) verificar se os associados est旨o regularizando os compromissos assumidos na cooperativa nos prazos 
convencionados; 

I) averiguar se existem reclama'6es dos cooperados quanto aos servi'os prestados; 

m) certificar-se se o Conselho de Administra'o se reUne regularmente, e se existem cargos vagos na sua 
composi3o; 	 （レー  
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c*Pfruio VIII 

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

Art. 62. A Cooperativa dever, al'm de outros, ter os seguintes livros: 

a) Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

I. matricula; 

li・  presena de cooperados nas Assembleias Gerais; 

川・ ●切s das Assembleias; 

IV. atas da Conselho de Administra戸o; 

V. atas do Conselho Fiscal 

b) autenticados pela autoridade competente: 

L 	livros fiscais; 
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n) Inteirar-se se o recebimento dos crditos ' feito com regularidade e se os compromissos sociais so 

atendidos com pontualidade; 

o) averiguar se h' problemas com empregados; 

p) certificar-se se h' ex鳴‘ncias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou 
administrativas, e, inclusive, quanto aos 6 rg旨os do cooperativismo; 

q) averiguar Se os estoques de materiais, equipamentos e outros est含o corretos, bem como se os 
inventrios perl6dicos ou anuais s盲o feitos com observncia das regras prprias; 

r) examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balan'o e o relat6rio anual do Conselho 
de Administra戸o, emitindo Parecer sobre estes para a Assembleia Geral; 

s) dar conhecimento ao Conselho de Administra戸o das conclus6es dos seus trabalhos, denunciando 
' quele 6 rg含o e' Assembleia Geral as irregularidades constatadas, convocando Assembleia Geral; 

t) convocar Assembleia Gent; 

'12. Para o desempenho de suas fun声es, ter' o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, contas e 

documentos, a empregados, a cooperados e outros, independente de autoriza戸o pr'via do Conselho de 

Administra声o. 

5 2●. O Conselho Fiscal, quando necess'rio, poder' requerer assessoramente tcnico especializado, cuja 

autoriza戸o e contrata戸o caber ao Conselho de Administra戸o. Em caso de negativa, poder a 

solicita戸o ser encaminhada a delibera戸o da Assembleia Geral 

べこ雫さ、  
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I,) os auxilios e doa'6es sem destina戸o especial. 

'2. As sobras liquidas nos termos deste artigo, ser5o distribuidos da seguinte forma: 

a) 10% (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 

b) 5% (cinco por cento) ao Fundo de Assist・ncia Tcnica, Educacional e Social - FATES; 

'39・  0 destino das sobras liquidas apuradas no exercicio, depois de deduzidas as taxas nas alIneas "a" e 
"if do pargrafo 2' deste artigo, ser decidido em Assembleia Geral 

'49・  O rateio dos resultados negativos ser' decidido pela Assembleia Geral. 

Art. 66. 0 Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exerccio e atender ao desenvolvimento 
das atividades, revertendo em seu favor, al'm da taxa de 10% (dez por cento) das sobras: 

a) os crditos n盲o reclamados pelos cooperados, decorridos 05 (cinco) anos: 	 / 

川。sau×II'"edoa‘。es sem destina‘言。 especiaI 	 (t 	 入  
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II. livros cont'beis. 

Pargiafo" nico. facultada a ado戸o de livros de folhas soltas ou fichas, devidamente numeradas 

Art. 63. No Livro de Matricula os cooperados sero inscritos por ordem cronolgica de admiss o dele
constando: 

a) o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profisso e resid'ncia dos cooperados; 

b) a data de sua admiss'o, e quando for o caso, de sua demiss言o, elimina戸o ou excluso; 

c) a conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social; 

d) assinatura de duas testemunhas. 

CAPITULO IX 

no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. 

Art. 6 5. Os resultados sero apurados segundo a natureza das opera'6es ou servi'os, pelo confronto das 
respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas 

'1. As despesas administrativas sero rateadas na propor戸o das opera'6es, sendo os respectivos 
montantes computados nas apura'6es referidas neste artigo. 

、  

DO BALANCO GERAL. DESPESAS. SOBRAS, PERpAs E F UNDOS 

Art. 64. A apura''o dos「二鴛鴛鴛業ご鴛nPERQAS E Fnto do balan器ser o realizados 
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Art. 67. 0 Fundo de Assistencia Tcnica, Educacional e Social - FATES, destina-se' presta戸o de servios 
aos cooperados e seus familiares, assim como aos empregados da prpria Cooperativa, podendo Ser 
prestados mediante conv'nio corn entidades especializadas. 

,la. Ficando sem utiliza戸o mais de 50% (cinquenta por cento) dos recursos anuais deste Fundo, durante 
dois anos consecutivos, ser' procedida a revis盲o dos planos de aplica戸o, devendo a Assembleia Geral 
seguinte ser informada e fazer as recomenda6es necess'rias ao cumprimento das finalidades 
objetivadas. 

,2●. Revertem em favor do FATES, alm da percentagem referida na alinea "b" do§ 2' do an. 65, as 
rendas eventuais de qualquer natureza, resultantes de opera6es ou atividades nas quais os cooperados 
n'o tenham tido interven戸o. 

3Q. Os Fundos de Reserva e de Assistncia T'cnica, Educacional e Social, s'o indivisIveis. 

Art.68. A Cooperativa constituir' urn Fundo de Descanso Semanal, previsto no artigo 72, alnea "Ii", de Q-~ tstatuto social, para os cooperaoos que tera por oojeiivo provisionar recursos rirlanceiros para serem c 	-' 
utilizados pelos mesmos no repouso semanal remunerado. 

Art. 69. A Cooperativa constituir um Fundo de Descanso Anual, no artigo 72, alinea "I", deste Estatuto 
Social para os cooperados que ter' por objetivo provisionar recursos financeiros para serem utilizados 
pelos mesmos no repouso anual remunerado 

AztlO. Al'm do Fundo de Reserva, FATES, Fundo de Descanso Semanal, Fundo de Descanso Anual a 
Assembleia poder criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins especficos, tais 
como os previstos no artigo 89, alineas "1", "i"1 "fr' e "1", deste Estatuto, fixando o modo de forma戸o 

aplica戸o e liquida戸o 

CAPITULO X 

DADISSOLUCAOE LIQUIDACO 

Art. 71. A Cooperativa se dissolver' de pleno direito: 

a) quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os cooperados, totalizando o n"mero minimo 
de 07 (sete) dos cooperados n'o se disponham a assegurar a continuidade da Cooperativa; 

b) devido' altera'5o de sua forma juridica; 

c} pela redu戸o do n"mero de cooperados a menos de sete ou do capital social em patamar inferior ao 
minimo, se at' a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo n'o inferior a 6 (seis) meses, 
esses quantitativos n'o forem restabelecidos; 

d) pela paralisa戸o de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias. 
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Diretor切Ce presidente da Canseめo Administro加o 

Art. 12. Quando a dissolu‘盲o for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomear um ou mais liquidantes,' 
e um Conselho Fiscal composto por 03 (tr邑s) membros para proceder' liquida戸o 

,jQ. A Assembleia Geral, nos limites de suas atribui戸es, pode, em qualquer' poca, destituir os 
liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos; 

§29. 0 liquidante deve proceder a liquida戸o de conformidade com os dispositivos da Legisla戸o 
Cooperativista. 

Art 73. Quando a dissolu戸o da Cooperativa n旨o for promovida voluntariamente, nas hip6teses previstas 
no art 71, essa medida poder ser tomada judicialmente. 

CAPITULO Xl 

 

DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSIT6RIAS 

 

とフ  Art 14. Fica inelegivel para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo periodo de at' 5 
(cinco)anos, contado a partir da senten'a transitada em julgado, o s6cio, dirigente ou administrador 
condenado pela pr'tica das fraudes elencadas no artigo 18, da lei 12.690/12 

Art. 75. Os casos omissos serio resolvidos pela Assembleia Geral desta Cooperativa de acordo com os 
principios doutrinrios e legais. 

Estatuto aprovado em Assembleia Geral Extraordin'ria, realizada em 25 de Julho de 2017. 
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ff_Cooperativa de Trabalho Especializada em Servios・  
む  

ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINARIA E GERAL EXTRA ORDINARIA DA COOPERATIVA DE 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO~CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 29400041639 E NO 

CNPJ SOB N' 23.641.510/0001-43, REALIZADA EM 14 DE MARCO DE 2016, 

Aos 14 (quatorze) dias do mes de Mar9o de 2016, na sua sede administrativa, 白  R yp Ernesto 

Dantas, no 135, Fundos com a Rua 07 de setembro, 40 andar, Bairro: Centro. CEP - 45.000-535 

na cidade de Vit6ria da Conquista. Estado da Bahia, a s 18:30 horas, em segunda convocac白o, 

com a presen9a de 09 (nove) cooperados. conforme assinatura no livro de presenca, re、riram- 

se, para a realiza"o da Assembleia Geral Ordinria e Assembleia Geral Extraordin白ria da 

Cooperativa de Trabalho especializada em Servi9o - aTES, inscrita no NIIRE sob o n。  

29400041639, e no CNPJ sob o n。  23.641.51010001-43. convocada pelo Conselho de 

Administra"o, conforme Edital de Convoca"o, publicado no jornal A Tarde, no dia 04 de Maro 

de 2016. na forma transcrita a seguir: 4 Presidente da COOPERATIVA DE TR4I孤‘HO 	、  

ESPECIALIZADA EM SERVICO CTES, no uso de suas atnbuies estatutarias, con 'oca c5.うeus 	しーーー一  

cooperados. que nes伯 atomtalizani 76 （肥zessels), para reunirem-se em AssembleiaGera!a中寺‘a e 

Assembleia Geral Extraord,nana a serem realizadas. cumulativemen把  no pr6×irno dia 14 0し切aてo de 

2016. na sede administrativa da Cooperativa, loca&ada na Rua Ernesto Santas, no 135 - Fundos com a 

Rua 07 de Setembro, 4。  Andar, Centro. CEP 45.000-535. na cidade ce V加ia da conquista. Estado da 

Bahia. obedecendo os S叩viMes horrios e 勺uorum" para sua instala 加， sempre no mes'nn local, 

cumprindo o que determin日  a Lei n。ブ2.690 e o Estatuto Sく cial リ Em primou’ し.TJn VOC8戸Oa s'7,730 

horas, com a presen9a de 2'3 (dois teros) dos coopeiados. 2) Em seロup'拍 convoca"o A S 'i8. IC noras 

com presenca da meta山mais um do numero de cooperacos, み Erri terce,ra e'I itima 0017 VOCag』O 自  S 

1930 horas. com  a presena minima de 04 (quatro) cooperados a ffni‘加 deliberar sobre a seguinte 

ordem do dia. Em Assembleia Geral On加伯na:m Presta,o de con畑s dos 6 rg』os da admi.r;stra師o 

compreendendo （り relatrio de gest百o. balanos, demonstrativos （拍 sobras ou perdas aecorralves do 

exerclcio 2015. (1り P/ann de atividades da sociedade para つ exerccio 2016 川」 EJei9』o e Fo:;死 dos 

membros do Conselho de Administra戸o e do Conselho Fiscal (I、り Fixar valores de honor自r'or e diarias 

para Diretoria Administrativa e Cdulas' de .r'esenGa para Dereiona Administrativa e Conselho F;sc'a'. Em 

Assembleia Geral ExtraorciIn ria‘り Reforma Estatut'na, (Iリ Analisar os pedidos （加 admisso e da'niss'o 

de cooperados 川り Comunicar e discutir sobre mudanqa de enc把reo da sede administrativa para o 

mesmo municpio no pめpno estado!M Mera9j o. excluso e/ou incluso de at'vhおdes acor,Omscas 

、ノltria da Con quista-Ba 04 de Maro de 2016 Elicarla Silva de Quewoz -- Diretora i"residen畑  

Administrativa. A mesa dos trabalhos foi composta pela diretora presidente administrativa, Sn8 

Elicarla Silva de Queiroz, o diretor vice-presidente adm:nistrativo, 5r l-\nomar Loas ca t<ucna 	き  
Filho e a diretora secretaria administrativa e desta Assemblia. Srt' F3runa Moreira C'.ardoso 

I 

、  
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERATIVA D' ) 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI'O - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 29400041639 E NO 

CNPJ SOB N。  23.641.510ノα）0ユ-43, REALIZADA EM 14 DE MAR'O DE 2016. 	 、  

み  

Santos. A presidente deu as boas vindas a todos os presentes e iniciando os trabalhos, soticitou 

自 secret自ria que fizesse a leitura da primeira ordem do dia da Assembleia Geral Ordin自ria, do 

edital de convoca9白o のPrestaF'o de contas das 6 ryos da administra"o, com preernendo: (a) 

rola tr加de yes畑。； balanos; demonstrativos 由  sobras 。“perdas decorrentes,加exercidIo 2015; 

a presidente. a srt1 Ehcarla Silva de Queiroz Brito leu o relat6rio do Conselho de Adrrnstra"o 

seguindo com os esclarecimentos, franqueando a palavra para os outros memnros da 

administra"o, sendo que eu, Bruna Moreira Cardoso Santos, secret自ria, fiz o uso da mesma, e 

complementei a palavra da presidente. Todos ficaram satisfeitos com o relat6rio e 

esclarecimentos, e, no havendo nenhuma dロvida ou coloca"o, a presidente deu continua9自o e 

convidou a Sr1. Elenita Oliveira Mota, contadora, para fazer a leitura do Balano Patrirnc'nal e 

seus respectivos demonstrativos Assim, a contadora esclareceu que houve Perdas e assim 

mostra o demonstrativo de Perdas que ficou no valor de R$ 15.285,75 (quinze mil, duzentos 

oitenta cinco reais e setenta cinco centavos) e assim tirou todas as d"vidas a seu respeito Logo 

ap6s. o Sr. Gilson Santos Sousa, membro do Conselho Fiscal, fez a leitura do Parecer do 

Conselho FiscaL que, em sua totalidade, resolveu aprovar o Balano Patnmontal. notas 

explicativas e demonstra es cont白beis. Aps a leitura e as devidas explica96es, a presidente 

Srt1 Ehcarla Silva de Queiroz, p6s os relat6rios, o Balan9o Geral e o Demonstrativo cia Conta 

Perdas em vota9白o, abstendo a diretoria administrativa e o conselho fiscal de participar da 

votaao, conforme§ 10, artigo 44 da Lei 5.764/1971. Assim feito, a assembleia presente. com  

seus legalmente aptos a votar decidiu em ratear e dividir as perdas calculadas em vaiar igual 

para todos os cooperados, para assim n白o ser necessrio ser retirado do capital ;ccial da 

cooperativa, assim decidido. fora aprovado por unanimidade. Prosseguindo. a pres】dmte, 

solicitou a mim secretria que continuasse com a leitura da ordem do dia do edtal de 

convocaao, passando para o item, (II) Plano de atividades da sociedade para o exercIdio 2016; no 

qual fora apresentado aos cooperados presentes o piano de atividades para o exercido de 2016 

onde teve a aprova"o unamine dos presentes. sem ressalvas. Ento, fez-se a leitura da 

pめxima ordem do dia 。 itemmり Elei'o e Posse dos membros加Conselho deAIminIstra ao e 

do Conselho Fi5caI; A presidente falou sobre a cbngatoriedade de se realizar essa vota"o, pelo 

motivo do pedido formal de renoncia e retirada do conselho administrativos do diretor vice- 

presidente administrativo e de mim, diretora secret白ria administrativa, e por isso os cargos de 

diretor vice-presidente e diretor secret白rio est白o vagos e sero colocados em vota「o, sendo 

que, diante da apresenta"o dos candidatos U nicos para elei9白o complementar dc Conselho de 

Administra"o, por vota"o un白nime, foram eleitos e empossados os seguintes cooperados 

社＝ニニ，  
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para dar continuidade do mandato, at白  20 de agosto de 2019, sendo: Diretora Vice Presidente 

LIDIANE NOVAES SILVA, brasileira, maior, solteira. auxiliar administrativo, nascida em Poくoes- 

Ba, em 10/04/1996, portadora da cedula de identidade n。  20638644 38 SSP/[3A, Cニ'F n。  

075.753 855-09, residente e domiciliada a Rua Itapetinga. n。  231, Bairro Brasil, CEF' - t5025- 

390. na cidade de Vit6ria da Conquista-Ba.. Diretora Secret白ria: MARYANA MOREIRA 

CARDOSO SANTOS. brasileira, emancipada, solteira, assistente administrativo, '21cida em 

Vit6ria da Conquista-Ba. em 09102/1999, portadora da c白dula de identidade n。  13.768 f324-25 99 

SSP/BA. CPF n。  071924.735-70. residente e domiciliada na Travessa Santa Rita, no ii ー  

Conjunto Habitacional. CEP - 45.150-000, na cidade de Encruzilhada・Ba, ressalvando que n白o 

houve mudan9a do cargo de Diretor Presidente, continuando inalterado. E para composi"o do 

Conselho Fiscal, para o mandato de 01 (hum) ano, foram eleitos os cooperados: GILSON 

SANTOS SOUSA, brasileiro, maior, casado, auxiliar de recep o, nascido em Encruzilhada-Ba 

em 06103/1975. portador da cdula de identidade n。 0724094288 SSP/BA, CPF n。  970.309.105- 

91, residente e domiciliado a Rua ManS Granadeiro. n。 49, Bairro Centro, CEP 1 45150-000 

na cidade de Encruzilhada-Ba.; ROSA MARIA FERNANDES DA SILVA ANJOS, brasileira, 

maior, solteira, auxiliar administrativo, nascida em Vit6na da Conquista-Ba. err 04/lOul975, 

portadora da cdula de identidade n。  14234726-02 SSPIBA, CPF n。  901 .695.065-68, residente e 

domiciliada na Rua A, n。  95, Loteamento Porto Seguro, Bairro: Boa Vista. CEP - 45.026-460, na 

cidade de Vit6ria da ConquistaーBa.: CLAUDIA SOUSA, brasileira, maior, soNeira, secretna, 

nascida em Encruzilhada-Ba, em 29/04/1989, portadora da cedula de identidade no 16031445 17 

SSP/BA, CPF n。  112.701.616-44, residente e domiciliada a Rua 06, Vila do Sul, n。 05, 003 81. 

02. Bairro Airton Senna, CEP - 45000-000, na cidade de Vitria da Conquista-Ba. Para os 

efeitos do Art. 1011, Pargrafo 1。, do C6digo Civil, os cooperados ejeitos declaram sob as penas 

da lei, que n白o est白o impedidos de exercerem a administra 白o da sociedade por lei especial. ou 

por condena"o a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos publicos; ou 

por crime falimentar. de prevarica"o. pefta ou suborno, concuss白o, peculato; ou contra a 

economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra as normas ae defesa da 

concorrncia. contra as rela6es de consumo, a f pロblica ou a propnedade enquanto 

perdurarem os efeitos da condena 白o. Firmam a presente declara"o para que produza os 

efeitos legais, ciente de que, no caso de comprova●o de sua falsidade, ser nulo de pleno 

direito perante o registro do com白rcio o ato a que se I ntegra esta declara"o, sem preiuizo das 

san6es penais a que estiver sujeito Conforme Art. 51. S占o in&eq(veis, alm das pessoas 

impedidas por lei os condenados a pena que vede, ainda que temporanarnente, o  acesso a 
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ATA DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERA TIV.4 DE 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N9 29400041639 E NO 

CNPJ SOB N9 23.641.510/0001-43, REALIZADA EM 14 DE MAR'O DE 2016・  

cargos pロblicos; ou por cnme falimentar, de prevaricac百o, peita ou suborno, concuss白Q, 	一  

pecula加， ou contra a economia populaこ   a 危 pUblica ou a propriedade. Parqra加 unico N加  

podem compor uma mesma Diretoria ou Conselho de Administrac』o, os parentes e,1're s' ate 20 

声equndo) qrau, em linha reta ou colateral. e Art. 56. A administrac白o da soredade serb 

fiscalizada, assidua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituIdo de 3 (ti-es1 ,t,embrus 

efetivos e 3 (tres) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assemblia G笠a. sendo 

permitida apenas a reelei'o cio l乃 (um 旭rca) dos seus componentes §ia N自o podem危zer 

parte do Conselho Fiscal, alm dos inelealveis enumerados no articio 51, os parentes dos 

dvetores a伯 o 20 (sequndo) qrau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre  s' a厄  

esse qrau §2。  0 associado n』op ode exercer cumu加Uvamen畑  e arcos nos gzos de 

administra 百  o e de fiscaliza 百  o. da L:i 5.764/4971. Passando a leitura para a prximo item da 

ordem do dia, o item“り Fixar valores de honorrios e diM"para Diretoria Administrativa e 

Cdulas de PresenFa para Diretoria Administrativ・  ・  Conselho Fiscal・ A presidente, srr Elicarle 

Silva de Queiroz, pediu ao plen白rio que indicasse um cooperado para substitui-la e coordenar os 、  ____ 

trabalhos durante a discuss白o e aprova 白o dessa ordem do dia, o plen白rio, por unanimiciaae 	、  

indicou a cooperada, Srt', Rose Mary Moreira Cardoso Santos, esta falou a todos sobre a 

import白ncia de fixar os valores de honor自rios e di自rias a diretoria administrativa, tendo em vista 

que a mesma est se empenhando ao m白ximo, na busca de clientes para nossa cooperativa 

porem. esse empenho trs alguns custos por sinal elevados, alm de precisarem deixar seus 

lares e pedirem afastamento nos seus trabalhos, para realizar as visitas e apresenta こe5 da 

nossa cooperativa Enfim, gra9as a Diretoria Administrativa, e a todos n6s, j自  temos nosso 

primeiro contrato e estamos em busca de outros. Sendo assim, ap6s esta breve cons!dera9白o 

foram apresentados os valores de retirada, especificados em pth・assembleia. quais sejam: 

Presidente: R$ 1 .500,00 Vice-presidente: R$ 880,00; e Secretrio: R$ 850,00. uuanio as 	ー  

di自rias, ficou estipulado que o valor poderia variar, de R$ 200,00a R$ 500,00, a depinder da 

distancia e das dias utilizados e ficou estipulado e aprovado o valor de R$ 200,00 dc c自dura de 

presen9a para incentivar a participa●o dos membros dos conselhos nas suas reuni6es mensais 

Todos os cooperados presentes, em unanimidade concordaram com os valores expostos e 

assim foi aprovado por sua maioria de votos, havendo a abstra o dos legalmente impedidos, 

conforme artigo 44 da Lei 5,764/1971 Nada mais a ser tratado em Assembleia Geral Ordin白ria 

deu-se como encerrada 白  s 1950 hs. Com  rela●o 白  Assembleia Gerai Extraordin自ria, deu-se 

inicio logo ap6s. 台  20:lOhs.. corn a leitura da ordem do dia, Item (I,) Reforma Estatut'ria; A 

presidente, Sr? Elicarla Silva de Queiroz, falou da necessidade em reformular o nosso Estatuto 

③ 
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り  ATA DA ASSEMBLIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERATIVA DEA 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB NQ 29400041639 E NO 

CNPJ SOB N● 23.641310/0001-43, REALIZADA EM 14 DE MAR'O DE 201 6. 

Social, para conserto de erros em alguns artigos. bem como altera"o 白  pedido da fiscahzac白o 

da OCEB. que analisou e achou alguns pontos que requer mudan9as, para se adeauar a Lei, 

assim foi feita a leitura e explicado 白  toda Assembleia 白  s mudan9as realizada, ficando assim 

com a seguinte reda9白o, Art. 2'. A Cooperativa, corn base na colabora'do recproco a gte se obrigam 

seus coo perados, tem por o切eta a defesa socio econdmico dos seus associadas, atrav古 dc orgciniza cdo 

do trabalho individual e tratando de seus interesses e c切口戸no/idade, a prestロc6o de senノ'cc'sJIetetros, 

para que corn isso melhorem sua remuneracdo e as condi戸es de trc功a功o, de prma .];.tuncma, 

congregando os profissionais aut6nomos dos diversasd reas de sen'IFo, devadomen把  habilitados, sendo 

profissionais de suporte operacion叫 administrativo, comercial e injI'oestrutura, mediante cobrana de 

taxa administrativa para seu sustento, sem qualquer加a/idade de lucro, nad rea de prestad o de serviFos, 

entre outros de: a)Fornecimento e ges加o de recursos humanos para terceiros; 切P repor町do de canteiro e 

limpeza de terreno; c)Cant:nas 一  serviFo de alimenta'6 o privativos; d)ServI'os de pintura de edWios; 

e)Atividades de servi'os de orgロpin,'d o, triagem, escriturロ‘do e /ロn'arnento de documentas くこっ  

administrativos prestados principalmente o s empresos; J)Sen'i'os dom'sticos; q)Coleta de resioucs ndo- 

perigosos; hflnstala'do e Manuten'do el'trica; i)lnstala'6es e mono ten' do‘た sistemas centrais ae or 

condicionado, de ventila戸o e rげrigera96o; "Atividades de contabilidade; りConsultaria e auditoria 

contdbil e tribumria;り Servios de arquitetur町  m)Servios de engenhara; n)Atividades de desenho 

tcnico, plantas e projetos relacionados d arquitetura e engenharia; o) Atividades poisa gisticas.‘りServi'os 

combinados de escritdrio e apoio odminstrativo; qMtividodes de ensino, de cursos e consultorIa t'cnica 

Pr可issionol; rj Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, no Ail・ 10・ Dcルperado 

responde limitadamente pelas obriga戸es contradas pela cooperativa perante terceiros e d parcelo de 

sua contribui戸oaロ capital saci叫 correspondente os cotas por ele integralizadロ与  bem como pelos 

prejuIzos porventura ver加ados na propordo das opera'6es que tiver realizado, no Art. 46§2'.' A 

cooperativa deverロ  descrever os atribui'6es do Coordenador, urna vez que hd a prevsdo no Lei 

12.690/201z que disp6e no artigo 72§69, 。 seguinte: "As otividロdes identificodロS min o 。切etvci social 

da cooperativa de trabalho prevista no inciso li do co put do art. 49 desta Lei quando prestadas加ra do 

estabelecimento da cooperativo, devero ser submetidas a uma coordeno'd o com mandato nunca 

superior a 01 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realiza戸。 dessas atividades, e/ei切 em reunido 

especfica pelos s0cios que se disponhorr' o realiza-las, em que serうo expostos os requisitas poro sua 

consecu戸o, os uolores contratados e a retribuiFdo pecuniuria ce ca加 socio particpe' no Art. ss: A 

Caoperotivロ  de trabalho constitudo por 19 (dezenovり  soc:os, poder estロbelecer, em Estロ加to Social, 

ど一 

讐欝難響難.5 PCSSOAS SAtUPASC,l,cwe .l'o4l'Sli 

ASabQp*s$f131212I7t221O2O33$-5; Dab: 12/12130171210: 

SSo D4IM de Fb"S‘百o lipo, aTnal C' AGcg2圏 -Ea 

‘に・・一～."d" V r Total 器霊協lM. flJUS.加  

も 

 型  

' 

1',t 

主  
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERATIVA DE 	ノ  

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI'O ・ CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N・  29400041639 E NO’ 一-'V 

CNPJ SOB N' 23.641.510ノ加01-4みREALIZADA EM 14 DE MARCO DE 2016. 

図  

composl戸。 paro o Conselho de Administraぐdo e para o Conselho Fiscal distinta da prevista tu lei, 

assegurados, no mnimo 03 (tres) conselheiros戸scais. todos, coo perados, eleitos a coda 01 (urnルno pela 

Assembleia Ger叫 sendo permitida a reelei'do de apenaslβ(um rer'o) dos seus com panentPff J9 Os 

negcios e atividades da Cooperativa sero戸scolizados assdua e minuciosamente por um Conselho Fiscal, 

constitudo de 03 (tr's) membros efetivos e 03 (trs) membros suplentes, todos coope, ado5 eleitas 

anualmente pela Assembleia Geral, sendo peru市ido a reeleirdo de apenas lβ(um tero) dc:; wus 

componentes, quando superior a 20 (vinte) scios, con加rme disposio legal. Seguindo toda 

Assembleia aprovou por unanimidade as altera6es do estatuto social, sendo que os cemais 

artigos do Estatuto Social permanecem inalterados e o estatuto vai tomo parte integrante 

desta ata. com  a nova reda"o, seguindo para o prximo Item, (II) Analisar os pedidos de 

admiss.o e demiss'o de cooperados; onde foi aprovada a admisso de novos cooperados no 

municipio onde a CTES atualmente presta os seus servi9os. Cabe informar que, mesrito n白o 

estando presentes nesta Assembleia Geral Ordin'ria e Extraordin自ria, todos os cooperantes レへ  

foram devidamente ana"sados e encontram-se capacitados para exercerem suas fun9oes. A iem 

disso, todos efetuaram a devida integraliza"o de suas quotas-parte e foram devidamente 

registrados no livro de matricula. Com  muito pesar que tambem comunico 自  esta Assemblia 

que a Diretoria Administrativa, recebeu o pedido de demissao do cooperado MAURICIO 

PORTELA PIRES, onde foi feito a devolu"o do valor referente sua integraliza9o de quota 

parte. como manda Lei, e 自  partir dessa data ele n白o mais faz parte do nosso quadro de 

cooperados. Passando para o prximo item da ordem do dia da Assembleia Geral 

Extraordin白ria, (IIり Comunicar e discutir sobre mudan9a de ends町。 dase加仙加istrativa para 。  

mesmo municpio no prp・加・stado; a Presidente, Srt*, Elicarla Silva de Queiroz, falou da 	' 
mudan9a de endereo de dar pelo fato da nossa atual sede administrativa ser no 4'' an':ac de 

escadas ingremes, o que dificulta o acesso di白rios e por v白rias vezes, ficando necess自rio uma 

mudan9a para uma sede no t白rreo, todos os presentes concordaram e aprovaram a mudan'a de 

endereo que 自  partir da presente data passar a funcionar no endere9o: Rua B (BNH)・  n。 04ー  

Bairro: Candeias, CEP 1 45.028440 nesta cidade de Vitria da Conquista・Ba・  Passou-se 

ento。 pr6ximo item da ordem do dia da Assembleia Geraにxtraordin自riaI (M4/teta戸。 ecluso 

e'tu irtclus& de atividades econ6micas A presidente. Srt' Elicarla Silva de Queiroz explicou da 

' 

raja vi試o 

social da 

que seria 

obieto as 

necessidade de algumas altera96es e exclus6es de atividades do nosso objeto social 

que a fiscaliza"o da OCEB analisou e tirou a conclus白o que tange ao objeto 

cooperativa, pois possuem algumas atividades que no correspondem entre si. e 

necess自rio que as atividades que sero desenvolvidas pelos scios tenham por 

ノ  
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CPF N。  07t924.735-70 
Diretora Seaetdr"o do Conseiho .Ado,4nIsrrotivo 

VSor total do Aい只S、12 
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mesmas. sendo assim achamos de mera importancia nos adequar para reahzar um servi9o 

qualificado, todos concordaram e aprovaram por unanimidade. E em seguida, nao havendo mais 

nada a tratar, eu. Bruna Moreira Cardoso Santos, secretria das Assembleias, lavrei e K'resente 

ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim, e pelos novos membros da LJ!retoria 

Administrativa, empossados nesta data. Essa ata 6 a transcil"o fiel do livro registrn aias ri0 oi 

da Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi9o - OTES, lavrada por meio eletrさni: 

Vitoria da Conquista-Ba.. 14 de Mar9o de 2016 

嚇  

ELICARLA SILVA DE QU IROZ 

CPF N o 049.037.545-61 
口recorri Presidente do Conse山ロ A On , p ist, at jvo 

一ぐKゴ八ご、いソ  と2Aで○、J 
LIDIANE NOVAES SILVA 

(PE N。  075.753.855-09 
e cresrdente do Conselho Adrn,n'st, atIv0 lh'flor 

を  

ー嘉麟拶掌97c68934wiJAOS 、  ／入 

4 	

'1 



' 

, 	09/12/2019 https : f/a utd igulal. azeved obastos not. br/home/compro vaie 

REPUBLICA FEDERA11VA DO BRASIL 

CART RIO AZE VEDO BASTOS 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIcoES E TUTELAS DA COMARCA DE
JO O PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo'o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

ttp'/t"Av.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

国  

 

DECLARAいO DE SERVICO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

 

O Bel. Vlber Azevdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdic6es e 
Tutelas com atribui9●o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo'o Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica co Digital' ou na 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes' 

SDECLARO ainda aue. oara oarantir transparncia e seciuranca iuridica de todos os atos oriundos dos respeclivos serviGos de Notas e Registros do 
~Estado da Pararba. a Correoedoria Gera; de Justica editou o Provimento CGJPB NU 00312014, determinando a inserao de um codiqo em todos os 
ー  atos nototiais e reaistrais. assim, cada Selo Diqital de FiscalizaC●o Extrajudicial contm um c6digo" nico (por exemplo: Selo Digital: 48C12345- 

XIX2) e dessa forma, cada autentica9'o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tanlas vezes quanto! or necessario 
atrav●s do site do Tribunal de Justiぐa do Estado da Paralba. endere9o htlp:/Icorregedcria.tjpb.jus.brlselo-digitat/ 	 、  

A autentica"o digital do documento faz prova de que. na  data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHOJS... 
ESPECIALIZADA EM SERVICO ・  CTES tinha posse de um documento com as mesmas caracterIsticas que foram reproduzidas na cpia 
autenticada, sendo da emoresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO ・  CTES a responsabilidade, 自  nica e excluslyt 
pela idoneidade do documento apresentado a este Cart6rio. 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 09/1212019 11:58:32 (hora local) atraves do sistema de autentica9ao digital do Cartdrio Azev'do Bastos, de 
acordo com o Art. 10. 10。  e seus§§ 1。  e 20 da MP 2200/2001, como tambni o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azev●do Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO 
- CIES ou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobaslos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato. acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o Coo/go de Consulta desta 
Declara9吉o 

C6digo de Consulta desta Declara"o: 867289 

A consulta desta Declara9白o estar白  disponivel em nosso site ate 0511212020 10:44:00 (hora local) 

1C6dieo de Autenticac白o Diロital: 67131212171221020338-1 a 67131212171221020338-7 
2Legisia6es Vigentes: Lei Federal n。  5.935194, Lei Federal n。  10.40612002, Medida Provisoria n。 2200/2001, Lei Federal n' 1:3 105/2015, Lei 
Estadual n.8.721/2008, Lei Estadual n。  10.132/2013 e Provimento CGJ N。 003/2014. 	 ' 

、O referido e verdade, dou f 	

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d691e6bc05befb864d04b5a6c95e27a9105117ebffc76265cb4e8ft4c12be17f1169b5279d51 b90614883e606d5621 b45c14f4f2 
9634bae7c10236831 baaeaSa3lf86e3cl8l 
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COOflRATRfrA艇1航駄馴母轡験聴‘難駄眺 $;ERV1  
Aprovado em Assembl醜響‘嘩鰍traordlnd ria, no dia i4/ 鱗o,6 

Este Estatuto' porte Integ噂贈‘‘加A賛知Assemblia Geral 8c湖rumaria 

轟  

CAPITULO I 

RO, PRAZO DE DURAAO, AREA DE A O E AO SOCIAL 

叱う 

Art f. A co叩“ativa de Tia 
valores e princpios do coope 一き竺竺竺竺」野 const,ukia' no dia 2 iサ警to deや15・「eg・“pelos ・p七ゆUIhIA」’“・u'~1肥IdS UImnzes ロa autogestao 馬概este 上stawto, tenco: 

a) sede administrativa na 
45・oュ‘140, foro画”加，  

b)' rea de a"o, para fins 
podendo inclusive abrir' 

c) prazo de dura 百o indeterm 

,Conqi塀、 Esbdo 血，Ma, na Rua B, B 
Orla」戸  Co nq U製轟麟簿,daaahia; 	に  

e瞬(ao de servi 

;candd自s,C王P ー  

territrio nacIonal, 

dezembro de cada ano. 

占  

Do砿着o soc産 

DA DENOMI 

も 刀 ・極ハ  

4 /1 誉敷 
や  凧 

a) Fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiro 

博  

I ' 扇cA 
嶋告ブ  

 

 

ーど芝： .ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 
司  

ESTATUTO SOCIAL 

ル“再cnp申nv cam baa知Iゆ叩，，α典鵬耳嘱鳶,,伽嚇喫蟻嬬，博鴨加鱒懸零極舞m，●讐砂卿尊鷹郵章声加  
e毒島Miぶ簾鳶壷tiSI識走細武 itraWすd曹S師“声がd《避i覇th fri湘血lF郵thS樹o 虎、舶S‘髄扇・臨ぜt中  
finalidade, a presta中o de servios a terceiros, para que com isso melhorem sua remunera戸o e as condi6es de trabalho, de 

ma autnoma, coi e rido os profissionais autnomos s diversas' reas de servi、o, devidamnente habilitados, sendo 

profissionais de suporte operaclonal, administrativo, comercial e infraestrutura, mediante cobrana de taxa administrativa 

para seu sustento, sem qualquer finalidade de lucro, na ea de presta,o de servi、os, entre outros de: 



a) contratar servkes para seus 

b) comprar em comum m'qu 
noperativa e ce seus asso畷  

． 	嘉難二；金  c)加・necer assktnく毎鰍j 

&' 9romover o aprirnorament散議加．， ' 
~ 	 ~ F 一I 二一叱  

e p
ro

p
ortionar, dentro das p 	. s, assistncia mEdico-soda! ao

critrios estabelecidos pelo Co 	. ministra o. 

nas melhores condl6縄”re、os; 

裏
“ipamentos, tensfllos*Utms bens necessrios ao desev 	pento das atividades da 

flssinal de seus警rndosefam鷺 
世s・ a55Is(mc日  ”夢”oc日Ia‘γ繊,鷺脅’ 

嚇移de suas ativid 

餌1議 

二「I鱗4 

ふ熱 

Mares, de acordo com 

一  , 

speclaliza'o; ' 

「  

ESTATUTO SOCIAL 

叫購験好購‘眺1験職し鵬験睡鰍‘臥眺眺騒眺l興・‘ 
Aptom加e・・mssembiEia Geral Extraordlnrkら no dia 14/Oy2016 

BteB切加加印．mhit昭rante da Ata山AssembMhl く；eロI Extraordindrla 

(JUCEB 

国多

縄ミ  

a 
b) 
り  
d)  
e)  

り  
g)  
h)  
り  
D 
k) 

● お  
n)  
o)  
p)  
q)  
り  

Prepara'o de canteiro e limpeza de terreno; 
Cantinas - servio de alimenta o privativos; 
Servicos de Dintura de editkk5: 
Atividades 山  servios de organiza中o, triagem, escritura中o e lanamento de documentos dロmlntstrativos 
prestados principalmente ' s empresas; 
Servios dom'sticos; 
くoleta de resduos n百o-perigosos; 
Instalaco e Manuten'o eltrica; 	 奪誉二  
Instalaces e manutenc'o de sistemas centrais deiflondiclonado, de ventlla Q e rerngeraくao; 
Atividades oe contaDulaaロe: 	 お難ジ  
Consultofla e auditona contaoiに tnourana; 
Servios de a川ultetura; 
Servicos de engenharia; 
Atividades de desenho tcnico, plantas e p 	 'e無I落ellnana; 
AtMdades p aisagstka% 	 くくフ～  
Servicos combinados de escrltflo e C1.' mintstrativo; 	 - 
Atividades de ensino, de cursos 、 ぎ  a1'' ria tecntca proussional; 
DesenvoMmento de progra d一二 二 ‘脚utador SOD encomenaa. 

尋  

a eRngenharla; 
くg之フ 

Artず- No cumprimento do seu o麟，oゆ馴 rativa se prope a: 

ノ、
、  

難三 ● 二 

Art 4. Poder associar-se' Cooperativa, salvo se houver impossibilidade tcnica de presta'o de servios, qualquer pessoa 
que se dedique' atividade objeto desta sociedade, dentro da rea de admisso da Cooperativa, podendo dispor livre 一  e 
de si e de seus bens, sem prejudkar os interesses e objetivos da Cooperativa, nem colidir com os mesmos. 

り  寧 山  や  



b) propor ao Conselho de 
Cooperativa; 

rais, medidas de Interesse da 

と讐perativa, %j partir曳data de publicao申Edital de Convoca"o da 
""w 	 1 ■瞬  i re 碑nraa国 	．α 毒鵬押魁熟噴dI ，‘ 

solicitar Informa、6es sobre as at 

Art. 5. Para associar・se, o interessado preencheばa Fici日  
bem como a declara,o de que optou livremente por 
Cooperativa. 

§t. O interessado dever frequentar, com aproveita 
'perativa ou outra entidade. 

4 t. Concludo o curso, o Conselho de Mministra 
ento o Interessado subscrever quotas-parte doca 

. A subscrio das quotas-parte do Cap 
Cooperativa. 

ula, c叩a assinatura dele e de nials曹零stamunhas, 
r-se, conrorme nonas constantes ao 上 tatto. social ca 

Sn curso bsico de coopn tivisnio, que ser ministrado pela 

謝電編署裏adr喪廼線se for o ca竺a deferir , devendo 
ご  ‘月“か嶋．dS”馴  O Livro CW Matncuia, 	~ 

Fementam a sua admisso言、  e a assinatura no Livro d熱  

Artr.Podero Ingressar na Coo 
neste Estatuto. 

Pargrafo' nico. A represen 
des嶋nada, mediante 
poderes de cada um. 

!pdonalmente, pessoa繍蔽ilcas que satIsfaam加S condk6es estabelecidas 

三一讐Jurdica junto 魯夢fltiva se far por meIo de pessoa natural especialmente 

speciro que, rios CdSON4Sfl que nouver mais a e um讐驚entante, identIficar 05 

Art 7 Cumprido o que! 
decorrentes da Jet destE 

● ‘ St So direitos do coope 

a) participar das Assembleias 

二皿一 tutoきdai, o cooj 	adquire todos 
"'''vt'"'”、”1~鱗、”‘'Pe''Uva 

e outros que a 

Indo e votando覇assuntos 

Ger司yen 

c) solicitar a sua demisslodi Cooperativa qua 

の  soikitar Informa'"s6bre seus d'bitos e叫ditos; 

todos os deveres 

あ  

ーー  熟羅蕪 
~ 	ー  ’ ，ー 	 、～．、~‘『 	 、  - 	 J 	L 	 、 	 4 

ト ー ン甚：さニ誠こ嚇露こ 	 、 	‘ー八 	 M 冬  A 

ESTATUTO SOCIAL 

切  m’購競嚇食’”賊駄職騒＄’験臓し鵬瞬駐巽眺鵬一 (TE S  

 

Aprovado em Assemblia く】aal Extraordindrla, no dia t4oMiot 
Estt Estatuto' porte integrante da Ata da Assemblia Geral ExtraordInria 

 

も  

糾A admisso de sclos na cooperativa estar Ii・nitada consoante a s possibilidades de reunio, abran酢ncla das cperョ96es, 
controle e presta,o de servios e congruente com o objeto estatuldo. 

t. O quadro de s6clos na Cooperativa de Trabalho n含o poder ser Inferior a 07 (sete) pessoas fsicas. 

o 讐「,専$ ザo Inferiores do pisada categoria profissional e, na ausncia deste, no inferiores ao sal rio mnimo, 

しaにuLi:::こごa Pmpomonaias加口sh"had s 同ades de馳nl ias.A 、、 論×へ  
calculadas de旬na proportion司加horas trabalhadas ouおatividades desenyolvfrね＆ 



com a anteced 
§t A fim de serem apreciadas pela Assembleia 
devero ser apresentadas ao Conselho de 
respectivo Edital deいnvoca'o. 

蝉as,a竺叱b" deste a巧繁ーへ
鱗jo trintaj ロias e constar os～ノ  

§3'' As propostas subscritas 
de Administra戸o ' Assemb 
pelos cooperados propane 

nos i/s (um quinto) doき夢perados, sero obrigatoriamente levadas pelo Conselho 
,e, no o sendo, no p・柳4e 30 (trInta) dias, podero se resenthdas diretamente 

Art. 90. So deveres do 

a) subscrever e integrali 
● encargos operacionais q 

b) cumprir com as dlsposl 
Mministr 戸o e as delibe 

c) satisfazer pontualmentesi 
socletrla e empresarla麟  

d) realizar com a Coop嚇iva as operaく6es econ nl誌叫  

xas de serviくo e ン  

adas pelo Conselho de 

participar ativamente da sua vida 

ade; 

Outros que a As題bek細alvenhaaInstt 

ste命叫*sl・nos i柵● deste Estat 
belecldos; 

do Estatuto,l amcomo re 
bielas Ge頭編  

司  prestar a Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 

らキ、  

ESTATUTO SOCIAL 

/'JUCEB 

縫二  

『馴 
	 1騒駐購  騒腫‘I畦懸駄眺騒眺I胆  Cl験  

Aprovado em Assemblia Geral Ext raordlnd ria, no dia 14/03/2016 
Este Estatuto 胆stemt昭rante山Ata山Assemb記加  Geral Extraordinria O 

g) Dura o do trabalho normal n'o superior a 8 (oito) horas dirias e 44 (quarenta e quatro) horas semaI'l3, exceto 
quando a atividade,讐sua natureza, demandar a prestaく含o de trabalho por meio de plantes ou esca事 icultada a 
compensa"o oe noranos. 

Repouso semanal remunerado, preferendalniente aos domingos. 

Repouso anual remunerado. 

Retirada para o trabalho noturno superior' do diurno. 

h)  

り  

I) 

2 Mldonal sabre a retirada para as atividades insalulx*S轡perigosas. 

'Seguro acidente de trabalho 

§1. N'o se aplica o disposto nas I 
cooperativa sejam eventuais, sa~ "I争caput desぎ鱗nos casos em que as Cpe raく6es entre o scio e a 

ssemoiear em contrario. 

i) prestara Cooperativa informa6es relacionadas com as atividades que the facultaram se assoclarj 



くふ  

Aprovado eni Assembl'ia Geral Extraordindria, no dia 14/03/2016 
Este Estatuto' parte Integrante da Ata da Assemblia Geral ExtraordIn'rIa 

‘」“'‘ ・・七‘r」い」、ヤ賢麟胃a鶴幽’ミ 

軸鷲蕪藻露轟藩 ~ 

JUCEB'\ 

q叫「験婦眺騒『賊駄轍吐亀騒軸職鶴槌鵬験臓 Q~ms 

h)鴛誉lzado lunto Cooperativa todos os seus dados cadastrals solicitados na ficha de matrcula; thi como onpleto, estado civil (inclusive no caso de existncia unio estvel, ou alterao no regime 4&bns casotelefone. 

I) ＝器器需imento do Conselho de Mministra'o OUdO Conselho Fiscal a exist ncia de qualquer irregularidade quelei, o Estatuto; 	 - 

zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa. 

Ml。・？讐竺rado responde ihitadamente 竺5 obr麟contrakias pela竺哩秒a perante terceiros e き parcela de 

wincaaos na proporao ads opera、oes que tiver reaiu"'u 

Art. ii. Os herdeiros do cooperado falecido tm dlr 	" 

b) DEMISSO, ELIMINAAO E EXCLUSO構鱗雄  

Itos pertencentes ao de cujus 
c、 	 、  

Art. 12. A demisso do cooperad 

Cooperativa, e n5o poder』  ser ne 
騨 seu pedido, forma dirigido ao Coi$elho de Mministra'o da 

ESTATUTO SOCIAL 

I) 

,jジ  

§C. A Conselho de Adminl$警poder ekar o coopettlo que: 
a) manter qualquer唄則餌一一 	知「nq三戸”to匁剰鷹鷲  

bi. , 
r. No 5aso do disposto ria i

い  
reajizar iuno a cooperativa 要‘ 
consecutivos ou ilo (cento e:vtjite) dias 

' 

簾竃事謡舞“主「七  

m「護身誹三ん‘一護尋昇  ーーー算,轟夏卓誠’ゴ予‘I、  
！いI君耀昇二  

que oeixar por vontace propna,d e 

翻 por mais de 6o (sessenta) dias 

utomaticamente eliminado. 

deixar de cumprir as ob驚書ele cortrat.adas na Cooperativa; 

aetxar oe rearizar com a LO嘱蟹as operaoes que c iwem seu 

知mg声ftoso刺懲懲*rativa; 

ばgafo prk柳deste a 

αi O 輿範  constltue 
rfodo de o 

§3、  CpIa autntica da decIso da eliminaく o鷲 	 。ブ」・‘ 	「 Pr。くes加 que comp「。ve a5 daい5da 
remessa e ao receormeri黙尋  

§.'. 	Sea correspond'ncia, referida no pargrafo anterior retomar mais de 03 vezesき  cooperativa sem que haja a cin 

夢，贈費興麟紺麟p餌叫叫守喪讐也叫f響ah‘関ha' f'a44e,m騒 q 

op'A 	r processo que comprove as datas da 

S 50. 0 cooperado eliminado poder, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento da notifica o, 

轟
暴xlada em virtude de lnfqii, de let, deste Estatuto Social, aps duas advertncias 

interpor recurso que ter efeito suspensivo at a primeira Assembleia Geral 

Art. 13. A elimina,o do coope 
eSく「l加S. 



Art. 15. 0 ato de excluso do cooperado, nos t 

Conselho de Mministra o, mediante term 

disposto nos pargrafos terceiro, q uarto 

ser efetivado por decis百o do 

ula, devendo ser apiicd oニ7 pelo Pit或細fle na 

do art嶋oBdeste 

餌魯旨o ou exdus 。・。 coopemdo s ter dlreItd restitui o do capital que 
e de outros ぐ悼dito嘱，伽肋e tiverem siGo re師traロく馬 nao me caoenロo 

Art. i6. Em qualquer caso de demi 

integralizou, devidamente corri 

nenhum outro direito. 

gミg三  

Integralizado pek 
desligamento. 

odeば deteimいar que a restit 
‘競… :eiro posterior 

§it O Conselho de Ad 

cooperado 刈a feita et巽」  

No caso de morte do 

s parcela, mediante a ap 

とstltul ま・血 q山  
do respectivo foi 

『館ra旬an 

partimao 

erdeiros legais em 

§4t Ocorrendo demisses, e 

referidas neste artigo poss麟γ警誌篇論 . -bilk瞬econmk 

mediante critrios que resgud夢mas 

§いNo caso de readmi球・ do cooperS。・ ele: 

山sposl6es previstas no.E網tuto vigente'' poc鶏 

stltul、6es das Import含ndas 

rativa, esta poder restitui-las 

rte de capital social de acordo com as 

Art. i7. Os atos de demi 

cap鵬繁」9三c懸り．● く。9P, 

・‘''’ ・ ’'l‘叱’ ・、1L,; 

『一・寒熱 
叫4Y)各三糞ミ編ニ  

(JUCEB\ 

験睡，臓し瞬眺眺騒眺 i鱗,ClIミ  

Ge ロ  SEtmadI ruiria, 	 （今～  

験蘇憐鵬‘班雄餓鱗  ESTATUTO SOCIAL 

Aprovado em Assemblia （昆nA圧xtrardlM「梅  no dia 14/Oブ加価  
Este Estatuto白)arte Integrante da Ata da Assemblia Geral Extraordtn'rla 

“・， No caいdo pargrafo quarto dest母 artigo, 。  prazo de 30 (trInta) dias para recurso き Assembleia Ge同pet。くzc'perado 

eliminado Iniciar no dia da publica,o em jornal da referida elimina'o. 

A比14. A exciu話ado cooperado ser 悔ぬ； 

り  por dissolu戸o da pesso司u rid Ic a; 

b) por morte da pessoa ffslca; 

')por incapacidade clvii no suprida; 

● por deixar de atender aos requisitas estatutrios麟笛~勲ou permanncia j*Cq,perativa. 

'it A restituido de cue trata麟馴go somente poder ser叫do depois de aprovado, pela I驚embleia Geral, o Balano 
一 	 『 	 母舞；'. .' l ” 」  ‘ 一山慈m一』』一 	 か」‘難誹  
do exercfdo em que o cooper te nna coo aesugaoo ca t.ugptrduva. 

り  

elimina"o ou excluso acarretam o vencimento e pronta exigibilidade das drvidas do 

bre c嘩蜘唄縛p cabej● ao熱貝ho喪Ad円mりis興脅4eddlr. r 

AK議Os議篇de読per孟demttid葡論‘論編exc 威“論編a論議ssembleia derai que apn 
a balano de contas do exerccio em que ocorreu o desligamento・ 

， ‘事 ダ  



臨、  

5 5. Para efeito de intdesde que avaliados pre思麟quotas-parte ouItalogao響ento do capital social, a CTiblela Geral 

鴛器器器器 些三 嚇卿農麟響cooperado,total sub *V 

poder receber bens, 

”縛is豆。 no poder 
難’ 

Art誓O n"mero de q豊  ser iru聖nor a 40 t只udren■ 
篇  

,麟‘ 

C顧、」wV 

競t $MaUi* GE繊 尋三 熱  

● 
麟r 

熱葦きり  

麟難鷺雄無鍛 

Oc 

e 

5 r. Poder tambm ser convocada pelo Conselho de Mministra&, pelo Conselho Fiscal, ou ainda,aP6s s。叱itョ中。煽  
atendida, nor i/c (um nuintol dos rooneradas em oleno cozo de seus direitos sociais. 	 ノ、 	一  

i, ap6s solicitao no × 

5ぐ  

ツ  (sJ 
w 	6H 

4d) 4d) 
ー、 *, 麟譲舞発  
、／ニー二、「凡’ノ’＜一s『’'"l」、’"'""’雪‘ 
'’くノJ 

んUCEか 

醜叫験競眺騒 !RA4At$O E;,SflIIAi MA. D4眺巽機I如
c\Q

$ER[O - CT'ES 

Aprovado em Assemblia Geral Extraordindria, no dia 14/03/2016 
Este Estatuto parte Integrante da Ata da Assemblia Geral Extraordindria e 

CAPITULO IV 

DO CAPITAL 

Art 19. 0 capital da Cooperativa, representado por quot 虜sfle, no ter limite Quanto ao m'ximo e varlar-cGnforme o 
numero oe quotas-pane suDscnzas・  mas nao poera ser lnflra MS 320.000・00 (Trezentc'sVlnte Mil Reais) 

. V.0 capital subdividido em quotas-parte no valor de懲翻，oo (quatrocentos Ret麟cada uma. 

◆A quotas-parte' IndMsfvel, intransfervel a no cooperados, Mo podendo ser編dada de modo alzum. nem dada em 
garanna・  e sua suDscri、ao・ mてegrallzaao, transtere二馴  

S 3。.。  A transferncia de quotas-parte entre護議罵‘ou parcial,”虞ゴ 	to Uvro de Matrcula medlarje 

『讐ue contenna as assinaturas ao ぎ‘い  Ce cesslonaflo e ao Presldeflw a coope ぐ’1、  
’七で。。r“門aeve讐rIll議’q響es-parte a vista ou caso oり9'nseiho de Administ*a中o aprove, em parcelas 
P肥noロ×通5・ qeveIloo o I'Tenoo 	!加mnIstraくao estabelecer o nI」mero e dia de vencimento para pagamento das 

a) DEFINIくAO E FUNGOS DITO 

竺竺竺讐や，プ竺ザ。 supremo da Cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer deciso de interesse da 
ー響讐欝零器界”『務rn讐腎a響難鷺甲鱗讐n警讐幾轡可腎勲二にド毒蔵 , ．  こ一 
Art・ユLA Assembleia Geral ser habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente. 

FSTATIITA SACTAI 

peridicas, devendo o referido 
parcelas. 

麟り’・  



ESTATUTO SOCIAL 

(o叫職鯖l駄’”麟購難瞬購購駿し麟眺眺巽眺 I興・‘" 
Aprovado em Assemblia Geral Extraordin'ria, no dia t4/oy'" 

Bte Btotuto' pan● m叱ran te山A切山Assembl如Geral Extraordinria 
く会へ  

S 20. NSo poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a convoca"o. 

AK り． Em qualquer das hip6teses referidas no artigo n, as Assembleias Gerais sero convocadas com antecedencia 
mnima de io (dez) di 馬  com o horrio definido para as trs convoca6es, sendo de uma hora o Intervalo entreelas; 

Art. 2 ・ 0 quorum para instalaく』o da Assembleia Geral o s 4nte: 

a) 2/3 (dois teros) do n"mero de cooperados, em primc 	invoca 舌o; 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda con 

● 50 (cInquenta) s clos ou, no mnimo, 20% (vi 
terceira convoca o, exigida a presena de, 
(dezenove) scios matriculados. 

do total申,麟鱈valecendo o me町一era,I em 
"os碑帰a cooperauvas que possuam atel9 

St. Para efeito de verifica'o do quorum 
ser contado por suas assinaturas, se 

este artigo, o n‘〕mero decoop 
pectivo nSnero de Matrk*, apostas n& 

ntes, em cada convoca‘跨  ここ、  
de Presena. 

,f. Constatada a existncia de 
Assembleia, tendo encerrado a 
presentes, da hora do ence 

Art. 25. N'o havendo quorum』  
io (dez) dias ●］  teis. 

horrio estabelecido m Edital de Convocaく昌4しa Presidente instalar a 

sena mediante tent豊讐contenha a declarao do n'mero de cooperados 
convocaao corre耳xコfig興”・ ’dmtransロever este’ロduos P‘「ョ a respecwd atd・  

lao da Assemblela4 I, ser feita nova convoca'o,勲押nteced'ncia mnima de 

。 de dissolver a ' Pargrafo nk”・ sea婦郵  
Cooperativa. 

.a6. Dos editais de cony 

a) a denomina'o da Coop 
"Convoca戸o da Assemb 

Instala卿, se曳  

constac 

dka 篭NPJ, seguidas da express加  

llza o, oql叫salvo motivo justificado, 

')a sequncia ordinal 山s convocaく6es; 

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especifica6es; 

り  data e assinatura do responsveゆela convoca,o. 

§C. No caso da convoca o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital ser assinado, no mnimo, por 2(dois) 
signatrios do documento que a solicitou. 

b) o dia e a hora da reun園繊 em cada 
se肩o da sede social; 



ESTATUTO SOCIAL 

興購験凝』職購礁競執細 E購騒壌職食駄興I鎚購騒0！ー el' 

警甲rinc加is interessados na 

' 30. Os ocupantes de car
g
o 

que a eles se refiram direta ou 
parte nos respectivos debate&:与コ  

Art. 31. Nas Assembleias Ge同sem que 

ap6s a leitura do Relatrio瀬tonselbo de 

plen'rio que Indique um c 暑 perado para coordene os 

decises sabre assuntos 
ficaro privados de tomar 

Dlthtor Presidente da Cooperativa, logo 
parecer do Conselho Fiscal, solicitar ao 

ria- 

a serem inclukias na a切pelo Secretrio da Assembleia Get司. 2'. O coordenador iザ刊。讐d竺・竺tre o誉叩で刊。与 urn Secretrio ad hoc para auxIli-lo na reda"o das少Ises 

…胆m lmIu町a5td”。一「e"n。 oaー。肥Ia しe BL 	h 	ハ 	ソ  
h 、ンい  
/A 宙  r八や  

56 

Aprowdo em Assemblia Geral Extraordinria, no dia l4/o3'o16 
Este Estatuto' parte Wit昭rante山A加 ii Assemblia Geral Extraordin'ria 

金、  

Aita7. A notifica"o dos s5cios para partici叫百o das assembleias ser pessoal e ocorrer' com antecedncia riirlrra de lo 
"ez) dias de sua reaHza o 

§1'. Na Impossibilidade de notificaく百o pessoal, a notifica、各o dar-se-言  por via postal, respeitada a antecedncia prevista no 
caput deste a市go. 

§2'. Na Impossibilidade de realiza戸o das notificaゃes pes繊e,Jo叫os s6clos sero notificados median誉a馴afixado 
哩sede e publicado em Jornal讐r町讐叩。I男~seae ca cooperat嘱ou na regiao once eia exenja suas 
武N町aoes,1でspercaca a anteceoericaa previsia;1’しaput‘~arUgp・  

o dos membros do Conselho de 
‘ユ＆‘町ompet ncia das Assembleias Gerais Ord 
~ninisUaらao ou cio tonseino rrscai. 

ministra,o ou fiscallza恒o da 
pto, designaro pessoas para

ニン  

§z'. Nesse mesmo perfodo dev 
conselheiros fiscais, conforme o 

a uma Assemble無伽ral para eleger叫os administradores ejou 
柳andato seばoequlvaien雄誠● tempo restante do mandato anterior. 

§i'. Ocorrendo destituio ou renロncia que 
Cooperativa, os membros restantes dos 6 
ocuparem os cargos vagos, provisorlame 

Art. 29. Os trabalhos das As b$a Gerais sero dirigidos 
.'
peio Diretor Presidente, podendo ser' auxiliado por um 

Secretario ad hoc, que deve馴um cooperaao em pi讐押zo ae seus aireutos ou um馴wgaco cia cooperativa, 
escolhido na Assembleia Gel柳書lendo, tamStti, ser con夢aos os ocupantes dos cargos so卿ara compor a mesa. 

Parnfol〕  nico. Quando a~馴no tiversido convocm pelo Diretor Pre斑細臓議向tios sero dinigidos ' 

por um cooperado escol!鵬二鼻  ‘ 賢遣”更く尋‘軍級く’「要難”加nvtc,aao por a~てomponqo烈’夢sa ロos traoainos 

§it Transmitida a dire声o dos trabalhos, o Diretor Presidente e demais membros do Conselho de Mmlnlstra"o e os 

卿プ竺”警’deixaro a mesa, permanecendo no rec叫disposio da Assembleia Geral para os esclarecimentos 
撃無額筆や浄典  



心  
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Bte Estatuto' porte加teFante da Ata山Assembl'ia Geral Extraordln山加 
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眺眺1嚇A眺1購駐LHO験睦●購‘臥眺馴鑓良vl興-'ll5 

Art. 31. As delibera'6es das Assembleias Gerais somente podero versar sobre assuntos constantes’ピCdital de 

Convoca"o e os que com eles tiverem imediata rela'o. 

S f. Os assuntos que no constarem expressamente do Edital de Convoca o e os que n'o satisfizerem as llmltaqtes deste 

artigo, somente podero ser discutidos depois de esgota麟a Ordem do Dia, ser4o que sua vota中。， 事tiflptria for 

considerada objeto de deciso, ser obrigatoriamente assu噂para nova Assembleia Geral. 

“、Para a votaco de Qualquer assunto na Assembleia d~， ser averiguados os v‘蝋5aねvor, depois os votos contra, e 

nor fim as abstenc6es. Caso o nI」mero de absten6es魁‘柳penar a 50% (clnquent3知r centoj aos presentes, aevera o 

'ssunto ser melhor esclarecido, antes de ser submetO tr va votaao ou ser r嘱rndo cia pauta, quanロo nao ror ao 

● resse do quadro social. 

h. As decises das assembleias sero cons ，こ， ‘ぶ雄に ‘T サ‘、 慕鷲ニミ ‘1撫，鳶 1 議如rova"o da maioria absoluta dos 

s ロos presentes. くニニフ  
Alt.".O que ocorrer na Assembleia 

assinada ao final dos trabalhos pe 

designados pela Assembleia く】eral.. 

Art.34. As delibera、6es nas 

com direito de votar, tendo ca 

Er constar de ata circ噂andada, lavr ,r11w9”映apro叫e 
ciores e tiscas pre史nt麟e por uma comiss，ロe 05 (CIflCO) coopem口ロS 

Gerais sero tomadas p嚇maioria absoluta de votos dos coopei-ados presentes 

rack direito ai (um) S6.6 W, qualquer que seja o n"mero史suas quotas-parte. 

510. Em regra, a vota,o sei柵鄭coberto,奥夢  a AssemりIS Geral poder optar pelo voto 

§ t. caso o voto seja a. 

P4.35. Prescreve em 4 (qua 

鳥器 。・。u tomadas co 

veriguar警題無磯叫as votos contra 

"raa世断a5山顛磐6es da 
ロe肥iou ao ヒMaW叫！”aao o praz 

' 
erro, dolo, fraude 

mblela Geral tiver sido 

b) ASSEMBLIA GERAL oRIsWaIA 

んし ”A Assembleia三a$ OrdIn'ria如讐I映ob「 ga窃補Mente uS噸網r ano・ no dec。甲呼さ竺サrimeiros 
meses aps o termino UOeXercKio social, aenロeiwa sonre os seguintes assuntos, que cieverac constar ua UlUtifi ao na: 

kpresta戸。  de contas dos6 rg os de柳inistrao' ョcompanbda do Parecer do Conselho月scal・ compreepdendo: 

・槌議論編cesto声 

り 	Balanくo Geral; 

c) 	Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho I三  ical; 

b)  

c)  



d)ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

ー ；''’た聾flLi豊 

で難隷籍響 
 

5g 
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a叫験緑嚇A眺班蝿艇鵬  t鎚験臓‘」脅栂轟職鍵購嶋Q,Cl験  
Apro ロdo em Assembl'ia Geral Extraordindria, no dia t4/oWloi6 

Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assemblia Geral Extraordinria c>S 

d) 	Plano de atividade da Cooperativa para o exercklo seguinte. 

II - destina"o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas parj?5 fundos 
obrigatrios: 

川ー  eleio e posse das componentes do Conselho de Mm$ ;a中o, do Conselho Fiscal; 

N- fixaく‘o dos honorrios, gratifica、6es e da cdula de p 
Conselho Fiscal; 

● quaisquer assuntos de interesse social, excluidos o 

§te. Os membros das 6 rg'os de administra戸o e 
incisos I (exclukia a alInea "d") e IV deste artigo. 

para os componentes do Conselho de Mministra,o e do 

dos no artigo 37 de$rEstatuto. 

ota、‘o das mat'rias referidas nos 

§ ユ . A aprova"o do relatrio, do bala 
responsabIlidade por erro, dolo, fra :tasds tt! ttrt.. 。  rtSonera seus componentes da，ク 

・‘,em como por im~ Gd itt ou GtM月叫て1-ao・ 	 とー一  

c) ASSEMBLEIA GERAL EXT噴  
Art 37. A Assembleia Geral轟Sinrla讐声a -se- sempre que necessrio, podendo dei 
Ge interesse cia Cooperativ瞬e que"'lad ano ftai de Convoca'o. 

obre qualquer assunto 

' 

b) fuso, incorpora、‘o ou d 

Art 38.' da competnd朔  

- reforma do Estatuto; ● ー  ー  ー  ーー  一ーー’ーー’ 

deliberar sob 

c) mudan、a de objeto da 

d) dissolu'o volunt'ria e nomea"o de 

e) contas do liquidante. 

h『一佃‘iico. S合o necessrios os votos de z-(dois teros) dos associados presentes, para tomar vlidas as delibera es 
de que trata este artigo. 



「罵Ly 	論 Is suas e* 長iate 
outros elementos que os dlstlngam; 

」涛卿餌し、, 
5iia、論  tt斌“ 

鰻，  

ESTATUTO SOCIAL 

叫叫験婦轡””眺賊し鵬騒’聡駿‘曙島眺眺鎚眺鵬 ,CT頭  
Aprovado em Assemblia Geral Extraordindria, no dia 14/0312016 

Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assemblia Gera! Extraordin'ria ヌ  

Art.39. A Assembleia Geral Especial ser realizada, no rnfnlnio, urna vez por ano para deliberar, entre outros asstir1t3 
es1nrtiiicados no edital de convoca5o: 

’ ・  一  一  

の  Gesto da Cooperativa; 

b) Disciplina, direitos e deveres dos sclos; 

の Planejamento e resultado econmico dos prc寧tos e cal瞬os firmados; 

d) Organiza卓o do trabalho. 

.g
rafo' nico: A Assembleia Geral Especial de que 	 g

odeven go dever ser no segundo semestre do ano. 

e) PROCESSO ELEITORAL 

ルt. 40. Sempre que for prevista a 
menos, Id'ntica ao respectivo pra 
candidatos a cargos eletivos na 
Conselho de Administra 昌o, e 

eleies em Assenbleuaceval,o Conselho Fist corn a anteced&ndaお  
ao, criara tin csmIte Emttoral, composto de 3(ps) membros, todos no 

,para cooitlenar os ti柳hos em geral, relativos' eleiく‘o dos membros da 
月scaL 

§fl Logo ap6s a designa o蝉  iWen bros que comporo ocnilt Eleitoral; estes devero 	IlIr com a 升na. 

Fー： I.)‘・ooroenaaor a q’鱗・題‘~~ato pkneima画~， ser omure 	 It.Flpm 

.41. NO exercicio tie suas tu瞥$compete ao Comit EleI aP. 
a) certificar-se dos prazos de 2 」器 s dos mandatosts consel 	 「。 de vaga5 e刈引  

O) ロwin伊r entre os coope叫os・ a' ミr器』森糾hits e ouむひS 	 ロmero e a natureza das ,  

c) registrar os nomes das candidatos pela ordem e iii鋼眺mi襲瀞,no gozo de seus direitos sociais; 

d) verificar, por ocasilo da inscri,o, se existem candidatos sujeitos as incompatibilidades previstas no art. 44 deste 
Estatuto, fazendo com que assinem declara,o negativa a respeito; 

ロmero e a natureza das vagas a 

ro de vagas existentes; 

nlr corn a finalidade de 

lt Eleitoral, lhe 	' 

e' eo纏do 1I 

り  divulgar aos demais cooperados as Informa'6es constantes na a而ea "e" deste artigo; 

、  

、， 、  

59 

I 



'" 
ESTATUTO SOCIAL 

ERkFWA.騒TRkBMHO 購『鰍し難賊眺鐘購‘鯵一  
Aprovado em Assemblia Geral Extraordinria, no dIa 14/03/2016 

Este Estatuto' parte Integrante da Ata山Assemblia Gera) ExtraordInria 

g) realizar consultas e promover entendimentos para a composi'o de chapas ou unifica5o de candidatura;,5 e for o 
caso; 

h) estudar as Impugnaく6es, prvia ou posteriormente formuladas por cooperados no gozo de seus dlreiVo.s’角ciais, bem 
como as denロncias de Irregularidades nas elei6es, encaminhando suas conclus6es き  Conselho de Mrrsthistta o, para 
mie selam tomadas as nrnvid nrlasい .k rahfv.k 

I) 器器【認器器課麓認豊認慧；識農農認誌 ma 3o e posse dos eleito; *&alizando, 

" tomar toda e qualquer deciso referente ao proceく”・輔・eleitoral, Incluindo os馴加s omissos relativos a esse assunto. 

Comos器!itoral fixar prazoIgados, no prazo m器a lnscrlde 5 (ci驚讐●繁，讐麟器dos candiro proce農possarseleiご 

ぺ  

い. Nさo se apresentando candidatos ou ha 
seleく音o entre os Interessados que ate 
Estatuto. 

Art. 42. 0 Diretor Presidente da 

dirHa o processo das eleies e 

甲讐ro Insuficiente de ca噂押曳rComit' Eleitoral proceder' 
nauoes exugloas, e que cejoraem cont 'nornias e tormalidades ne

H4 

Geral suspender 。  t『a興加desta para que o Coord画ador do Comit Eleitoral 
o dos eleitos. 	 、  

§1‘・ O transcurso das elel6e 

§2. Os eleitos para sup 
at o final do mandato 

W・ A posse ocorrer sempre 

'43. N昌o se efetivando na 

dos membros dos 6 rgos de 

pelo tempo necessrio, at q 

mes dos eleitos constas参伽ata da Assembleia Geral. 

Iho血細ministra姫Rou no Conselho F鵬al 
匁m$' 

o os cargos somente 

m as elek Ordem do Dia. 

s prazos dos mandatos 

aticamente prorrogados, 

queご帯e de, ainda que temporariamente, o 
mo, concuss'o, peculato, ou contra a 

Art. 44. So Inelegive、  al 嚇繊s pessoas 

acesso a cargos pロblico警加加「 crime fal 

economia popular, a f pdblka ou a proprieda 
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Mrnlnistrao $やeI●h$ pela Assembleia Geral toma 
「犀1'nロa月s'elllロIma' 

posse automaticamente 

a 
ESTATUTO SOCIAL 

‘験好眺眺『融購馴O‘夢騒職‘騒良賊購鑓購嶋Q 

Aprovado em Assemblia Geral Extniordlndrla, no dIa 14/03/2016 
EsteB加Luto' porte hit昭rante da Ata山Assemblia Geral Extraordlndr加  A 

a) CONSELHO DE ADMINISTRAAO 

Art 45. 0 Conselho de Administra,o' o Orgo superior na hierarquia administrativa, sendo de sua competriil5Elvatfra e 
exclusiva a responsabilidade pela deciso sobre todo e qualquer assunto de ordem econ6mica ou social, de interesse da 

Cooperativa ou de seus cooperados, nos ternos da lei, deste舞tatuto e das recomenda"es da Assembleia Craj. - 

Art. 46. 0 Conselho de Administra''o ser composto por ejtnembros, todos cooperados no gozo de seu; stireitbs sociais, 
eleitos pela Assembleia Geral para urn mandato de~。） anos, sendo obrigatdda ao trmino de cada mandato, a I議篇鷲「難慧篇  

戸o ser com 」 no mnimo, 3 (trsj scios, eleitos 
atria a renova"o de, no mnimo, 

7ieundo o aria!, a Cooperativa de 

'，知mposio para o Conselho de 
de i6 de dezembro de 1971, 

Preconiza o art 15, da lei 12690/12 que o Conselho 

Assembleia Geral, para um prazo de gestilo ndo 
ち (urn teroj do coleglado, ressalvada a hiptese 
Trabalho constitui面  por at 19(dezenovり  
Mministra声,e para o Conselho Fiscal 	 " 
assegurados, no mnimo, 3 (trs) cornet 

'estabd叱響 . em E 
revista nesta Lei e no arち  

Conselho de Admlnlstra鱗  al'm dos inelegivets enumerados no art. a4 deste ParF●h'nico. N旨o podem faz 
Estatuto, os parentes entre si at 

Art 47. Os membros do Con 
quando for divulgado o resul 

) grau em linha reta ou碧bteral. 

S'. O Conseiho de Mmirgj 

e um Diretor Secretrio 
sto de*tembros, s 6 um DIretor P toMce-p residente ' 

or, uma v 
com o ob 

e 

'cooperativa豊ザ d畿欝讐黙,州。  
poe no arugo r, s。  -, o seg露鷲夢S auvioaoes iuent 

no InCISO Ii ao caput 00 art警讐離霧」La竺prestad a uma cooruenaao corn manqaw ．臨嘉，‘に  -．臨嘉，‘に  nor a ai、  

eleita em reunio' especifica麟，  consecuao, os vaiares conu電’ロos eみ  

lei a69o●o12, que 
Iva de trabalho prevista 

,devero ser submetidas 
para a realiza'o dessas atividades, 

expostos os requisitos para sua 

Art. 4t O Conselho de柵●酬StTa' rege-se pel$-i 

a) rene-se ordlnariamente uma vez por mis, e extraordinariamente sempre que necess'rio, por convocaく含o do 

Presidente, da maioria do prprio C8riseiho de Administrao, ou, ainda, por solicita9o do Conselho Fiscal; 

bI t *!欝：離話鷲認窯驚鶴数輪灘肩篠 5Y篇'fl T認』‘TZflT4eservado ao)'e&ehfe O VotO de desempate; 

c) as deliberaes sero consignadas em atas circunstancladas lavradas emfim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administrao presenterprprio, lidas, aprovadas e assinadas ao 、  
，禦生窪芸量lこー一＝＝二  
'‘一二 '監無藻柳護経監盤  
、．塾二電童窪貰’豊讐難慧稽1 

くキ  

G 
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ESTATUTO SOCIAL 

‘叫騒駄TI拠購礁A眺[ii:睡鯵購~航I融駄賊S肌VI興一釘E$. 

Aprovado em Assemblia Cera! Extrardlndrロ, no dia 14/03/2016 
Este Estatuto' partemt留I・ln加《kA切dlAssemblia Cera! Extraordinria 3 

PaばFato酬“， Perder automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administra'o que, sem lust flcatict,-taltar a 

03 (trs) reuni6es ordinrlas consecutivas ou a o6 (seis) reunies durante o ano. 

Art. 49. Cabem ao Conselho de Mministr 中o, dentro dos lim1ites da lei e deste Estatuto, as seguintes atribui'6es:. 

ai or000r ' Assembleia Geral as polticas e metas para 鼻撫  nta''o geral das atividades da Cooperativa, apreentando 
orogramas de trabalho e oramento, al'm de sugerir叫細Idas a serem tomacas; 

bi avaliar e Drovidenclar o montante dos recursos flnafltj p s e dos meios necessarios ao atendimento cas operaoes e 

serviくos; 

estimar previamente a rentabilidade das openやes.e:Se噂馬bem como a suty軸II Wade; 

d) estabelecer normas panんncionamento 山  Co 

e) estabelecer san、 es ou penalidades a 
lei, deste Estatuto, ou das regras d; 

aplicadas nos casos de vio噂曹bu畿鯉!)etldos contra disposies de 
r*nto com a entidade qLwnnnam a ser,ueuecuaas; 

1) deliberar sabre a admiss昌o, ei霧詳麟tcluso de cooperados e suas implica、6es, be叫orno sobre a aplica'o 。“ 
eleva 』o de multas; 

vi estabelecer a Ordem do ，事一 As鈍  mbleias Gerais, quando Or o respons'vel pela sua convoca'o, considerando as 
nrflflflttas dos cooperad ぐJ I γ一  osdospargl・fosfげ加art. 8 deste Estatuto Social弘I 
r 'rーーーーーーー「ーーー ●出Af 	 『  “J 	’ 	 ミ離” 

hi estabelecer a estrutum画iclonal d轟 dmlnistra憐負肥xecutiva dos tie帥dos, criando紗s, atfluin《】o run'oes・ e 

fixando normas para a瞬舞翼柳夢ao aos馴甲re四aos; 

I) fixar as normas di 

‘、 Iuigar os recursos formu ．「’暮1 .jemprepdos contra撫les discipli 

て avaliar a convenincia e fix議蕪熱de liana ouse麟麟d fidelIdade景誉’「輪J' - t4-響tie manipulam dinheiro ou 
valores da Cooperativa; 

り  fixar as despesas de adm鵬tra 

m) contratar, quando se横柳necessrio, um・ 	 叶bme di5P。5to no a叱ig。1’乙 da Lei n。  

5.764, de 16/141971; 

司 indicar banco ou bancos nos quais serok而s negcios e deps肋s de numerar!。・ ‘fixar limite mximo que poder ser 

mantido no caixa da Cooperativa; 

嵩芸認需 $4.economico-financeli灘誌離「 Mc鷺  b1 ,4 $!lS4$ 4#ioa:i' ゴ『  ni,, o 鷲  pm como o desenvoMmento das operaes e servios, atravs de balancetes e 

demonstrativos especficos; 

p)鷲aliena篇篇纂is da sociedade, com expressa autorizao da AssembleIa GeralI WA11Ia 	 ’ぶ勿  
~ ‘ ● ’ ’~ 	“一~‘'’一ー、  n 	、  ン、 	 ，  

nforme disposto no artigo liz da Lei n。  

s para a sua cobertura; 

ン  

\ 

ti 
や  

石ヌ 
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線シ  ESTATUTO SOCIAL 

六  

Aprovado ir Assemblia Geral Extraordinria, no dia 1403/2016 
Este B切tte' partemt昭rante山;AtaiおAssernbi 幻Geral Extraordlnd:加  

ern, dentre outros, os Art 50. Ao Diretor Presider 

co叫眠妊購購1麟験職鳳 ESP騒職‘鵬眺眺S験磯co,Cl臓  

q) contrair obriga'6es, transigir, adquirir, alienar e onerar bens m6veis, ceder direitos e constituir mandatrios; 

r) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir deprecia戸o ou desgaste dos valores que comp6em o ativo perjthiente da 
entidade; 

s、  zelar nato cumorimento da legislado cooperativista e編，‘utms apIk'vel与 peba垣「dImento da Ie'5k‘おbabaIhkい  
perante seus empregacios, oem como cia uegisiaao mc舞浮 

薫薫鷺鷺響

previamente, prujeto" uurt tjuotucr -IIP.S. 

Instruく.es. 

・） dirigir e supervisionar t麟4s ativ~da CoopentM; 

b) baixar os atos de ex麟響妙d4es da Conselho deA専imtmao; 
ー  

c)  

nselho de Mnilii4yj戸o, bem 

e) apresentarき  assembleia 讐to 	 難一E「二 繊驚’ 

I・ Relatrio da Ce嘩 	
警線F議  

IL Baいno Geral; り  
' 

III. Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exerccio e o Parecer do Conselho目scal. 

q) 

utras aplic'veis, pelo atendimento da Ieglslt中‘ tiabalhlsta 

3. As normas estabelecidas pe麟is4*de Mminlstrao sero$i*adas em forma de ReS$u 。es, Regulamentos ou ー  

警‘ 
d) convocar e presidir as reun嘆勲  assinar isoladameidocumentos const鷲 necesSilo h篇裏譲 

ooderes e athbul6es 	ら 

嘱難  

叩。’ 	三鳶舞。4紺, 蕪競  
勘ritratos e demais → 

鍛麟麟麟鷺  

司  representar os cooperados, como solid'rio com os financiamentos efetuados por intermdio da Cooperativa, realizados 

nas limita、6es da let e deste Estatuto; 

り  elaborar o piano anual de atividades da Cooperativa; 

八ノ 	w‘ かh く◇／  ッ  
、  

、  ン蚕 ＼ 

砂  

り  

騒議主 n 麟・ 

襲難’難 

犀胃卿  
’一一 Is dos cooperados; 
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鴨購験婦嚇食眺1賊験LH騒跡購駿‘眺眺眺巽眺Vi胆一 Cur験  
Aprovado em AssenibMla Geral Extraordinria, no dIa 14/03/2016‘, 

Este Estatuto' parte tnt昭ran加山Ata da Assemblia Geral Extraorwnafla GA 

り  verificar perlodicamente o saldo de caixa; 

D acompanhar, juntamente corn a Administ叫節Financeira, as finanas da Cooperativa. 

Art 51. Compete ao Diretor vice-presidente, entre outras, as讐gulntes atribui6et 

ai substituir o Diretor Presidente em caso de ausencia ou編Wtamento, temporrio ou no. 

b secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das ．嬢コ山s reunl6es da Conse騒中Mmlnlstraao e tia A ssemoieia 

Geral・  肥sponsabiluzando-se pela gua吋a de加ros・ d嘱縛讐加se arquivos pen哩魯男 

● Interessar-se permanentemente pelo trabalho do P,.;.j
W* . 

ルt. 52. Compete ao Diretor Secret'rio as seguinte f 

a) superintender todos os serviくos de Te 

bi oraanlzar a escritura"o contbll瀞icefra da Cooperativa, elaborando o Plano de Co唯5; 

c) quando solicitado, assinar co縛lrelp?preskiente, as demonst噂e das contas de Receita toespesa, e os balancetes 

mensais; 

dl orestar Intorma6es ver瞬Saltas aos conselhos sOmo estado financeiro da coop曳tWa e permitir-lhe 。 livre 
exame tios jivros e naverw 

e) apresentar os balano*顧恥喪麟$ais aosc 贈e ihos para親itcla中o; 

f) guardar sob sua respc't$鰍de麟，鴫喬熱無憲柳機， natureza pe曳 	 e胆sponder Pα 
des; 

.desempenhar outras ativl鴛懲難 pattveis e as que It鵬jm atribu 

くAニコ、  

eresponderpor ン  

or p tcnte ou com o Diretor We 
h) quando solicitado, assinar 

Presidente, no caso de 

lh de Mmlnlstra,o e da Assembleia I) secretariar os trabalhos * orientar 
Ceral 

Art. ct Os administradora. eleitos ou contratad慮， no sero pessoalmente 篇lonsveis pelas obriga、6es que contrarem 

em nome da Cooperativa, mas respondero s派Sarlamente pelos prejuzos resultantes de desidia e omlssao ou se agiram 

com culpa, dolo ou m' f4. 

IrA篇命晶  *a伽‘戸ndS酬簾at 

§2. Os que participarem de ato ou opera声o social em que se oculte a natureza da sociedade, podem ser declarados 

pessoalmente responsveis pelas obriい“es em nome dela contraklas, sem pm回zo das san6es penals cabveis. 

り告A 
C 

酬  
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ESTATUTO SOCIAL 

，鶴雄紘麓‘ES鵬，職嚇食購『臓騒眺I 

Aprovado em Assemblia Geral Extraordindria, no dIa 14/0312016 . 
Este Estatuto epa:セ加t昭rante山iA切血Assemlblia Geral Extraorロ’加na 

3. O membro do Conselho de Mministra,o que em qualquer momento referente a essa opera、きo, tiver lriteiese oposto 
ao da Cooperativa, n5o podeば parti卯ar das deliberaく6es relacionadas com essa opera''o, cumprindo柳，,decIarar seu 
impedimento. 

§4’・ Os componentes do Conselho de Mministra’。・ doo甚警iho Fiscal ou outros・ assim cm。 os胸uld事t 汚quIparam- 
se aos administradores das sociedades an6nimas para efeIttresponsabllidade criminal. 

§5、  Sem prejuzo da a さo que possa caber a quahuer coo卿edo, a Cooperativa, pocSaIs dirigentes, ou representada por 
cooperados escolhidos em Assembleia Geral. ter ditiJe aco contra os a"stradores. oan oromover a sua 

里spつnsaomaae. 

para estudar, plane~r e coo司enar 
t. 4. Poder o Conselho de Mministra,o criar c 

a solu,o de questes especificas, relativas aoんnc 

Art5, A Cooperativa de 
composio para o Consel 

03 (trs) conselheirosり  

reelel声 de apenas伯（  

DO CONSELHO (9SCAL 

Iho const*uklapor i9 (dezenove) s6clos, poder es 

fm姻。epa讐やnselho F割岬ntadPrvi憲
夢‘観moo!,二  eeno讐鰻鱈Ut jJfll) ano peia卿  

r, em Estatuto Social, 
gurados, no mnimo 

ndo permitida a 

~‘Osnegcbs e ativida 
Eonstltudo de 03 (UPs) mem 

Assembleia Geraいendo pemi 

scios, conforme disposi'o 

●peradva ser承’h 

，・se03(trs)fl 
年ム‘。de apenas' 

los ass日ua 

s supk 3 

醐n tero)二. 轟  

V um Conselho Fiscal, 
leitos anualmente pela 

nen' 豊畿uando superior a 20 (vInte) 

eno gozo de seus direitos e deveres, de 
§a. Para concorrer ao car車ザe Consel 

acordo com os requisitos I申is e estatutrio 

w. Os cooperados 面。”血m exercer cumula嫡,amente cargos no Consel加de Administra弾o e Conselho Fiscal. 

互ぐ． N.o podem fazer parte do ConsellaFiscal, alm dosinete 建enumerados no art. 43 deste E讐Jto4?sC-- 農驚豊  

ー 	 甲魯柳m蜘夢嚇難雌纏,蝿か瞥蝉鱒轡無鵬懸’約夢勢噂轡讐轡騒ー  

Art. 56. Na primeira reunio do Conselho Fiscal de cada ano civil dever ser eleito, dentre seus membros, um Preside讐  
incumbido de convocar e dirigir as reunies e um secretrio para a lavratura de atas Oeste押nseino risca「・ツqLid IS 
exprcpro o mandato at a or6xlma Assembleia Geral. 

'V 	

石5 
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m睡映lI馳購醜鰻駐鵬‘購騒職IkRA:.M職巽眺瞬‘遣1‘ミ 
風，  Aprovado emAssembEste Estntuto parte Integr驚erol Ext mordida Ata thi Ass器器器4/0312016Extraordinria 

P・ばgmf・ロ叱．.O Presidente do Conselho Fiscal dever ser substituido, em suas faltas ou impedimentos,南9Cnselheiro 
que venha a ser escolhido pelos seus pares. 

Art. 57.0 membro do Conselho Fiscal que, por motivo lustiflcado n'o puder comparecer A sesso, deverfcomurdcarofato 
ao Presidente, com antecedncia mnima de p (setenta e d題め加ras, para efeito de convoca"o do resp博加44*Jplente. 

良  

S1 . A comunka,o dever ser dispensada quando o supl 
sess昌o. 

濡霊comunicao no ocorrer nos moue sua ausncia foi registrada, p黒  
.eressado ao Presidente do Conselho Fiscal. 

3. OGeral,器密慧iscalaus農器nostifIc慧eば faz! 

碑vidamente notificado pelo membro efettvt淳ornparecerき  

deste artigo,。Cons.鰍p Fiscal ter io (dez) dlas,a甲呼「  
r, mediante exposljW*m reunlao・  ou em expeciente ao 

sen、a, rinstftukia em Assembleia 

Art 58. Dever perder o mandato o me 
alternadas, durante o ano clvii. 

Art. 59. No caso de ocorrerem t 
Mmlnlstra o da Cooperativa, 
vans, respeitado o disposto 

fritar, Injusufkadamente,a夢(trs) 醐卿5 consecutivas ou a o6 (seis) 

、rkニフ  
tnt Vaas no Conselho Asca扇Iever haver imediata c軸iunka"o き  Conselho de 

ー旧色idas de convocaco典Asseml血h く二enl para o devido preencrumento ロas 

sp山iieiro e segundod嘱馴ti昏,ユ5 deste estatuto. 

e que necessrio, com a 
Art. Go. O Conselho Fiscal reuhordinanamente・  uma vez por mes e, extraordinariamente, 
particIpaao de 03 (t「をS) aos興嚇  memロros. 

§i. As reunies cio 
Conselho de MminIs 

● ‘ Na aus ncia do President 

W.As delibera6es se百o torn 

e assinada ao final dos tv-aba 

Assembleia Geral. 

議
onvocadar鵬por q竺  

jihido um substltuto,naeCaSi舌o, para 

b「ね simples devotos e cons 

unl'o, pQ oj'(trs) m 

or solicitaく’o do 

ン  

no prprio, lida, aprovada 

o Flsc司 presentes, Indicados pela 

Art".Compete ao Con sei販月scal exerc 霜晦二畿嘉芝、罷証霧議蕊難ら atividades e servios da Cooperativa・  
‘ 	 霧二““ 	三“''’魯H"' 	 J了卿，蹴誠響ilr' ' L. 

examinando livros, conta琴加cumentos, caber4卿ee' "''s, asse: 、り声  cuioes; 

.)elaborar o seu Regimento Interno, caso seUs membros回guem necessrio; 

り  verificar se os extratos de contas bandrias conferem com a escritura'o da Cooperativa; 

d) examinar se o montante das despesas e invers6es realizadas esto de conformIdade com os pianosy decises da× 
Cnncelho de Mminlctrar%o: 

    

r議  



os compromissos asstau os prazos convencionados; 

-eてニフ 

IJuvレ‘' 
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Aprovado em Assembliaく淘mi Extraordlndr叫no dia i/oプ2016 
EsteBtatuto‘加ste加tegrante doA切da Assemblia C,erai Extraordinria 

3 
e) verificar se as operaら6es realizadas e servi、os prestados correspondem em volume1 qualidade e valor 百  icxir.veni'ncias 

econmico-financeiras da Cooperativa; 

f) examinar e emitir pareceres sobre o balano geral e demais demonstraやes financeiras; 

g) examinar e emitir pareceres sobre as propostas de鰍5amentos anuais e plurianuais, 。 balanや  ger1 e demais 
demonstra'6es financeiras; 

り  propor o estabelecimento de rotinas e prazos de ap燃卿ta加de balancetes・  l柳勲9os・ demonstrativos financeiros e 

presta"o de contas; 

~recomenda丁  ao Conselho de刈？mnistザ。喫  
W desempenho nos setores ContaDil・  nnanceirv e o駅 

り  verificar se a cooperativa estabelece prlvi曳

り  verificar se os associados est旨o regu 

り  averiguar se existem reclama9 

m) certificar-se se o Conselho 	 '' o 

n) inteirar-se se o recebime 	 Itos' 
pontualidade; 

o) averiguar se h' prob 

の  certificar-se se h:.酬  
Inclusive, quanto aos 6 

averiguar se os estoques 
ou anuais so feitos com o 

り  exan宙1ar os balancetes e 
emitindo Parecer sobre 

s) dar conhecimento ao Conselho de Mm 
AssembleIa Geral as 	uiarioaaes consia 

り  convocar Assemble編い「鵬  

寧 tiva o aprimora噂Ov e corre 6es necess'rias ao bom 

s, funcionrios e terceiros; 

‘加se re'ne regularments, e se existem cargos vagostia sua compo虫旨o; 

itos'feito com re覇ぬcidade e se os に。mpromissos sociais s旨o atendidos com 

dminlstrativas. e, 

・s Inventrios perlcllcos 

uai do Conselho de Mminlstra中o, 

bathos, denuncねndo き  qt肥k6rg百o e と  

' 

§誤 Para o desempen加de si費
郵1噸  

：・I贈gConselho 
~”” 

ai嘉讐9Aqua' tier Jivros・ゃntas"ocumentos・ a 

§f. O Conselho fiscal, quando necessrio, poder requerer assessoramente t'cnico especializado, cuja autoriza,o e 
contrata o caber ao Conselho de Mmlnistra'o. Em caso de negativa, poder a solicita'o ser encaminhada a delibera o 
daAssembkb Cer司．  

、  
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CAHllルOm 

DOS LIVROfl DA CONTABIUDADE 

Art. 6a. A Cooperativa dever , alm de outros, ter os seg麟馴ivros 

ESTATUTO SOCIAL ESTATUTO 
SOCIAL 	 ×量シ 

B比  Apr ＝器 eg農器器農票 ia,th toda 	農Iio31 nd巾 	 A 
ヤovado em Assembl'ia Geral Ext raordlnr叫  no dl 14加Wio,6 

Este Estatuto' porte mt昭rante山lA加血Assemblia Geral Extraordindria 

coni termos de abertura e encerramento subscrito撫  

I. matrcula: 

II. presenくa de cooperados nas Assemvj ssnIs 

III. atas das Assembleias; 	層  

iv. atas da Conselho de Mml緋悼O 

V. atas do Conselho Fiscal. 

b) autenticados pela autorl欝 mpetente: 

' 
えつ  

燕灘二‘ 

昌‘ 	「讐  

I. 	livros fiscais; 

鷲護鷲需讐  

a conta corrente das repi ctivas quotas'.par雄灘雄  

assinatura de duas tsternunhas. 

a) 

り  

り  

d) 

a data de sua admlsso,equando to 

パ弘納toま 

nte: 

灘踊議 

DO BALANO GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS 

難驚難轟麟舞  
Hぐn 、  

\U1n 
受嘩）  
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んUCEふ  

1、』謡  

co購騒婦嚇”‘1母鶴紘鵬 ‘$’験蛾し騒A眺離’験V4興過i眺  
Aprovado em Assemblia Gera圧xtraordln'rla, no dia 14/OW2016 

Este atatuto' porte Integrante da Ata da Assemblia Geral Extraordinria 
ち  

Art. 64. A apura"o dos resultados do exerccio social e o levantamento do balano geral sero realizados no戸ia3i (trinta e 

um) de dezembro de cada ano・  

Art. 65. Os resultados sero apurados segundo a natureza das opera6es ou servios, pelo confrontcr da; respectivas 

receitas com as despesas diretas e Indiretas. 

§i. As despesas administrativas sero rateadas na propor 

nas apuraく6es referidas neste arti昏1. 

§ユ、As sobras lk4uklas nos termos deste artigo, sero d 

, io% (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 

b) 5% (cinco por cento) ao Fundo de AssistncM 

§f O destino das sobras向uldas apura 

deste artigo, ser decidido em Assem 

40.0 ratel o dos resultados ne申1 、~“b日。PeIa' 

hat 6t0 Fundo de Reserva 

reveけando era seuねvoら司  

a) os crditos no reclam 

り  os aux'los e doaく6臓a 

D・i. 67. 0 Fundo de Assist 

a.ds familiares, assim como 

' ntはades espectalizョロas・  

as recomendaく6es necesst懲ao cump而  
't Revertem em favor do FATES, alm da percentagem藤rida na atine柳。 §i do art. 65, as rendas eventuais de 

qualquer natureza, resubfltes de opera"es ou嗣v idades nas quais os cooperados no tenham tido intervenao. 

Art6tpara OS器perativa constituir um Fundo deados que ter por objetivo provis器anso Semrecursos認欝to no artigo , alfnea器嵩statutos no器ial,450 × 

as opera6es, sendo osrespe os monthrtts Computados 

s da seguinte forma: 舞  

tciclo, depois de deduzld麟  "a" e "b" do pargrafo 20 

，・c7 
S~decidido pela Assembleia'i trai. 

.a reparar as perdas d :蘇:erccio e atender ao desenvolvimento das atividades, 

de ioZ (dez por cento)(鄭Sobras: 

os, deco国dos 05 (chico) anos; 

む  
Educ調b，謝e タ）cw・籍牲5, destina-s 

gados da prpria卿perativa, p 

aos cooperados e 
mediante convnio com 

§i. Ficando sem utillza加  

おnsecutivos, ser procedidaamviSO 	 tal 

deste Fundo, durante dois anos 

「司 seguinte ser informada e佃zer 



humo de o7 (sete) dos 

I';お 	 金鎧  
，七＝撫簿鵬 
眼叱写’七『ミ1博費、  

恕CEB\1 

好I鵬購1眺賊職騒鎚験駿し臥眺職巽購 l‘し‘1験 
仰rova山em Assemblia Geral Ejctraordln&ia, no dia 1'03/2016 

Este Estatuto ' parte tnt昭rante da Ata da Assemblia Geral Extraordinria 

、  
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co I 

o Anual a Assembleia poder criar 
os previstos no artigo 80, alIneas Artj。一 Alm do Fundo de Reserva, FATES, Fundo de Des麟豊manal, Fund呼De 

outros fundos, inclusive rotatIvos, com' recursos ae'r讐”讐  espec讐竺讐三曹1 
'“巴“『’e "I", deste Estatuto, lixando o mocoq e to sa 舞  apuca、ao e uiquusj 

>＜て二＞  

Art九A Cooperativa se dissol 

り  quando assim deliberar 
cooperados n'o se dis 

mbleia C讐al desde哩馴兜perados, totalizando 。 n 
a asse flr a conunqnaoe ad ooperauv“・  

b) devidoみ  altera 

り  pela redu 音o do n"mero 

● 篇際l畿rat subse 

ヤ  
心雄ぐ “ minimら呂at' a 
uantlてativos riao jorem 

um ou mais liquidantes, e um Conselho Art. p. Quando a dlssoh馬 otor deliberada 

Fiscal composto por 03 (U軸) membros para proc瞬rllquldaく舌。・  

V. A Assembleia Geral, nos limites de suas atribui'6es, pode, em qualquer' poca, destituir os liquidantes e os membros do 

Ciselho Fiscal, desi庫iandose堪sUj?$t機き呂  

§Lb面uldttdeve procederi哨u啄訪d‘亡くmお什tidaae chubs dis 醜忙Jv6stdt亀“筒くo cbpertMs価・ 

A比．で・ qua晒a dissolu,o da Cooperativョ n百o for promovida voluntariamente・  nas hip6teses prevtstasツ叱n essa、  
meロiaa pocera ser tomaaa JUCに日Imeum 	 ー 	 ノ／ 	 八  

曾  

乳  

ヲ  



L75. Os casos omissos sero resolvidos peif 

doutrtnrlos e legais. 

誓  
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	 警曹，  

鰍鱒da onquisb-Ba., 14 de Msc 。  de 2016. 
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Aprovado em Msernblla Geral Extraordlnd ria, no dia 14/oョゴo価  

EsteBtatuto ' parte Ant昭rante da Ata da Assembi召a Geral Extraordinria 

A 
CAPITULO Xl 

DAS DISPOSI6ES GERAIS E TRANSITRIAS 

”し74・ Fica inelegvel pa口qualquerca卿em伽perativ磯trabalho・ pelo r”。曳a挺零nco)an竺wmdo a partir 
aa sentena transitaaa em l uigaao・ o socio・ ロingente OU”町ustracor corx理Oョロo叫pratica uas irauoes eien‘ニョロ45110 

artigo i8, da lei 11690/12. 
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- ニー  roopentiva de Trabalho Especializada em Servi9os.- 

ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA COOPERAr叫  DE 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SER VI(’ ー CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 2940004響E.NO 
CNPJ SOB N' 2344LS1Cノ伽2-43, REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 

'e.' -' 

Aos 20 (vinte) dias do mes de Maro de.2017, na sua sede administrativa,' Rua B, 

no 04, Conjunto BNH, Bairro: Candeias, CEP - 45.050-490, na cidade de Vit6ria da 

Conquista, Estado da Bahia, 白  s 18:30 horas, em segunda convocag旨o, com a 

presenらa de ii (onze) cooperados, conforme assinatura no livro de presenga, 

reuniram-se, para a realiza師o da Assembleia Geral Ordin白ria e Assembleia Geral 

Extraordinria da Cooperativa de Trabalho' esptillzada em Servio - CTES, inscrita 

麟鷲慧議警 § 

horas, corn aseguinte orde,da administra燕鴛
di'04 (quatro)mbleia Geral Ord

do: 	 誉鴛 \fl j de deliberar sobre aestao de contas dos rgos'balano; demonstrativos de 	 ' 

sobras ou perdas decorrentes, do exercicb 2016; (II) Plano de ativk加‘把5 da sociedade para 

一  o exerccio 21317: 1111) Fleico e Posse dos membros do Conselho de Administraco e do 

v"''''tjl%flt S %Ffl t'O U IVSt'wi;JWS C, JL'S 、ユ  CUWetalflaV"t.fl Olvi L.' Ub、 .' 

文  
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Certifico o Registro sob o n。 97676289 em 03/0712017 
Protocolo 174389795 de 09/06/2017 
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES NIRE 29400041639 
Este documento pode ser verificado em http:l/regin.juceb.ba.90v.brIAUTENTICACA000CUMENTOSIAUTENTICACAO aspx 
Chancela 204741480722897 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2017 
por Hlio Portela Ramos - Secret白rio Geral 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDIN RIA DA COOPERA興・DE 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVi'O - CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N' 2940004争 9. .らNO 

CNPJ SOB N● 23.641.51qノり加1・4島REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 
... e. e
e. 

exclus'o e/ou inclusjo de atividades econ6micasー ‘fitrla dョ Conquista -Ba., lo de Maro de 

2017. filarIa Silva deQveiroz ~Diretora Presidente Administrativa. A mesa dos trabalhos 

foi composta pela diretora presidente administrativa, Srta Elicarla Silva de Queiroz, a 

diretora vice-presidente administrativa, a srta Lidiane Novaes Silva e a diretora 

secretria administrativa e desta Assembl'ia, srta Maryana Moreira Cardoso Santos. 

A presidente deu as boas vindas a todos orpreseotes e Iniciando os trabalhos, 

麟鷲麟慧難議  

Silva de Queiroz 6cpias para todos'oficaram satisfeito1 ehavendo nenhuma dSr. Accio, assierPatrimonial e sec\esclareceu passo ademonstrativo de Scsessenta sete Realsmembro do ConseihuFiscal, que, em sua麟麟  

’蕪蕪騰蕪leitura e as devidas erelatrios-.o Balano蕪蕪蕪cG 

f 

● 
レ  

~：:> 

質  げへ  , 
ノ  も  ョ  3ム才 

ス  ‘、  
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Certifico o Registro sob o n。  97676269 em 03/07/2017 
Protocolo 174389795 de 09/06/2017 
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES NIRE 29400041639 
Este documento pode ser verificado em http:1/regin.juceb.ba.gov一br/AUTENTICACA000CUMENTQSIAUTENTICACAO.asp  
Chancela 204741480722897 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2017 
por H'lio Portela Ramos - Secret自rio Geral 
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Seru範 . 

ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINARIA DA COOPERAmDE 
. . 

TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO 一 ‘;1n, INSCRITA NO FURE SOB N' 2940004 	ittq& NO 
CNPJ SOB NQ 23.641.51Wり001-4島  REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 

. . S 
, 5 ' 

participar da vota'o, conforme § 10, artigo 44 da Lei 5.764/1971. As sobras 

liquidas foram distribuidas conforme alineas "a"e "V do pargrafo 2o do Art. 65 e o 

restante, a assembleia presente, com os cooperados legalmente aptos a votar, 

decidiu por unaminidade em ratear e dividir as sobras calculadas em valor igual para 

todos os cooperados, para assim compensar as perdas rateadas do exercicio 

anterior, assim decidido, fora aprovado '6r"unanimidade. Prosseguindo, a 

麟難  

. 	eleito e ernp&ssado a seguinte cooperada, para dar continuidade do mandato, at' 20 

ル．鴨．agp o_q旦‘り掛．零qロqpijetoa,secretn.:GA.Rl犀LLY. CAJAIBA DE SOUZA 
、  J フDrasuseurafnoI肥ira, assisteflte ta'nintstrztlJDt2nascjdaLenijMt6i」副ンd山ebh dii l §“伯司ひU 
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Ser'49o.. 

f 

em 01/11/1995, portadora da c'dula de Identidade no 14.607.576-53 SSP/BA, CPF 

no 066.255.835-96, residente e damiciliada na Rua Maneca da Prata, no 208 ー  
Bairro: Brasil, CEP - 45.051-050, na cidade de Vit6ria da Conquista-Ba, ressalvando 

que nきo houve mudan'a do cargo de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente, 

continuando inalterado. E para composi"o do Conselho Fiscal, para o mandato de 

01 (hum) ano, foram eleitos os c ooperad 玉r-モDtNALIA FERRA? DE SOUSA, 

簾鷺  

p。「 IeI especIaI ou em vIけude de c茄dena戸。  __ 益bしa /por leI especial ou em virtude de condenao crimlnal).apenas que vede, ainda que 
temporariamEnte o acesso a cargos p自blicos, por crime falimentar, de prevarica師o 

6破臓騒de e cfokr all瀬鰍I SU綴concurso, e ulato (desvio,ou4?MP AW tn nntr.awocsssrema..unancAtt at鰯 9 
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Seゆ&. 1 
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e.. e. e.. . 

.. 

● 

contra as normas de defesa da concorrncia, contra as rela‘るes de consumo, f 

publica, ou a propriedade (art. 1.011,§ 1o, CC/2002), bem como que n言o existe 

entre eles, la'os de parentesco de at' 2o grau, em linha reta ou colateral, conforme 

disciplina os artigos 51 e 56 da Lei 5764/71. Firmam a presente declara戸o para que 

produza os efeitos legaIs, ciente de que, no caso de comprova●o de sua falsidade, 

oecuara'ao, sem prejuizo aas 5 afl'oespenais a que estiver.Sujeito. Nada mais a ser 

ser nulo de pleno direito perante o registro dW6m'rcio o ato a que se integra esta 
ンーーーー～、一  ．、  

tratado em Assembleia Qetakordinaria, deu-se como encerrMb.' s 19:30 hs. Em 

Assembleia Geral Extra6rdinarla, deu-se inicio logO ap6s,a 19:SOtis., com a leitura 
ノ  ノ 	 、、  

da ordem do dia, Iteiti m Reforma Estatutria: Altera"o, exclus よ」e/ou ineluso 

de atividades eco4nilcas; A presidente, srta Elicarla Silva de Ouet ・oz. falou da 

necernr.f鷲票  ema I ai a c』業繋te. retormulare12 nrn に登so Esta- と！二と豊豊翌讐曹？ 

麟慧麟曹  

devldamente habilitados, sendo profissionais de suporte opa-acionaL administrativo, 

鰯鰍’I鷹驚ura; mediante co務臨競翼磯競鶴態轍夢  

く5ニフ 
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--Cooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

outros de: 司 Fornecimento de Servios Combinados de Apoio e Conserva o de 

Prdios; り  Fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiros; り  
Prepara戸o de canteiro e limpeza de terreno; の Cantinas 一  servio de alimenta戸o 
priva ti vos; り Servios de pintura de ed所c/os; り ‘加厄ta de residuos no-perigosos; 
切  Instala戸o e Manuten戸o eltrica; li) Atividades paisagistices; り  Servicos 

簾麟鷲  

. 	por mim, e pelos novos membros da Diretoria Administrativa, empossados nesta 

加パ螺旨d督鴻己出．、a srra再isg番aRJ！馴 g2.翌rq;r9gtsIIp.9いS nop1. da C ooperativa de 

ーー””ーーー～ー’ー一ーて、’" ov. vn5 . r' e.ca, .av,auanci1 w-neIo IemflICQUep C1L514Vツco 

f 

e 

' 

鳴ここ）  

ATA DA ASSEMBL'IA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINRIA DA C OPERA?)ゆ  ot. . 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO ・ CTES, INSCRITA NO NIRE SOB N 294000や門  E.NO. .- 
CNPJ SOB N' 23.641.510ノ伽1-43, REALIZADA EM 20 DE MAR'O DE 2017. 
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cPr No 066.25.835-96 
Diretora Secretria do Conselho Adt4fnls 

l 

'e 

・ーーー  ーCooperativa de Trabalho Especializada em Se乎ig・s・  
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINRIA E GERAL EXTRAORDINARIA DA COOPEPAtItトDE 
tRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIcO ' CTES, INSCRITA NO NIRE 508 N' 2940004や 9 SNe cc ‘フ  
CNPJ SOB胆2.3.641.510ノ加01-43ン REALIZADA EM 20 DE MARO DE 2017. 

一  ・ 

・．  . 

Vit6ria da Conquista・Ba., 20 de Maro de 2017. 

る猛しふしc叫  
ELICARLA SILVA DEJQUE工ROZ 

αmtw,cpDiretora Pi霊認書濫7.5Censo!?,15,5Am為h,''" 

V 蕪  -Q2A iい5EkLID E NOVAES SILVA 
CPF No 075.753.855-09 

rotor Vice presidente do Conselho Admin厚‘""" 
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・・ ,------Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 
ESTATUTO SOCIAL 

tOQ:RERAPlVA DE TRABALHO ESREOIAIJZAD$ EM.餌興  IO『  ::じtEs 

Apto・・do e・・lAssemb!“ロGeral Extreordln'rla,mdl・加J03/2017 
Este Estatuto' parte I・tegrante da Ata da AssernbltIa Geral Extraordin ria 

CAPITULO I 

DA DENOMINACAO, SEDE, FORO, PRAZO DE oup*cAo,A REA DE AいO E ANO SOCIAL 

Art, 10. A Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'o ・  CTCS, constituida no dia 21 oe 
Agosto de 2015, rege-se pelos valores e principios do cooDerativismo, Delas clisDosices leaais nelas 
diretrizes da autogestきo e por este Estatuto, tendo:, 

a) sede administrativa豊cida吐窪蕪曳 一da品quista, Estado盲i;,i.Ina Rua B, SNIl, n。。、  
ご；累詩anueuas, Ltria; 	 7ツ“一」qu, roro juriotco na Comarca de VI讐da Conquista, Estado 

C) り’ Vコ9e ロyraca? inqeterminaao e ano soctai compreendido no periodo de戸ミ de janeiro a 31 ce （一  

‘ 、  一  ． 	 一  

'"’些三9e acao. 門ra Tiny零 aロml5520 ロe 望operantec e nrectacao de servko,,abrangendo todo 

、叱「「Iwn‘。 ndしI。でI'p7n「。 IncIusIve aorI「「maIsI 	 、 	 、  
territ6rio nacional

, poddnd。  inclusive abrir filiais; 

uezemロ「o ロe caaョ a no・ 	 ／  
l I 

I 	 CAPI TUしOn 	/ '/／、ノ～  

、 	 DO OBJETO SOCIAk ,ノ  > !／、ブ  

Art・ 2。・ A Cooperativa, com 山零 na、とく)laヤorac加 reciproca 1 石呼、 seゆ命igam seus cooperedos, tem 
por objeto a aeresa sacio econ6mica das seus associados, atrav'i da organiza‘さo oo trabalho 
inaiviロuai e tratanロo ae seus interessese cuja finalidade, apresta戸c, de servios a terceiros, pare que 
com isso meiriorem sua remuneraら百o e as condiら6es de trabalho, 9e'forma aut6noma, congregando os 
profissionais aut6nomos das diversas' reas de servi'o, devidarriente habilitados, sendo profissionais de 
suporte operacional, administrativo, comercial e infraestrutura, mediante cobranca de taxa 

響響響鰯3 seu sust7w1 i費sem$4;te'蹴瀦警製驚羅鷲覆驚 c警織85 

● 
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Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os・  
A 

ESTATUTO SOCIAL 

co o p駅紅i\t& 1'Ej !RA駄  LHQ ESRECIALIZADA胆ミl馴t90．峯運  
Aprovado em Assembl'ia Geral Extraordin'ria, no dIa 20/03/2017 

"“町tmm0白,arte mlt叫mme da Ata da Assembli・C・・ロF Extraordindria 

a) Fornecimento de Servi'os Combinados de Apoio e Conservaら5o de Prdios: 
b) Fornecimento e gest合o de recursos humanos para terceiros; 
c) Prepara‘旨o de canteiro e limpeza de terreno; 
d) Cantinas - servio de alimentagao privativos; 
e) Servi'os de pintura de edifcios; 
f) Coleta de residuos nきo-perigosos; 
g) Instala‘昌o e Manuten‘きo eltrica; 
h) Atividades paisaqisticas; 
り  Servi'os combinados de escrit6rio e apoio administrativo; 
j) Atividades de Limpeza; 

と．・’ 

 

... .．' 

ー 	 」”~, 

Art. 3。  -。  No cumprimento do seu objetivo, a Cooperativa se prop6e a こミ＼  
a) contratar servios para seus assocracos, nas meinores conaioes e preらos;.// 

b) comprar em comum 7a9r四S・ equipamentos, utensil'竺 eou[ os 、でn5 neし  

desenvolvimento aas ativiフツaa し。operativa e oe seus associduas; 
c〕  fornecer assistencia a叩S7us associaoos para meinurar aeseruperino ue suas aLiviuduts; 

l 
一  e) or000rcionar, dentro ロas possio旧ロaロes, assistencia meロにo - S OCtョ‘aos seus aSSOCIaロos e ar"iares, 

de acordo tom criterios stabelecidos pelo Conselho de Administra!o' 、  
4/ \ "-I 

5 1。. A cooperativa devera descrever as atribuioes ao Looroenacor, urna vet que na a previsao ra- 	 - 	-- 	 - 	S. -- --- - 
Lei 12-690/2012, que dispるe no Srtigo 70,§6 0, O seguinte: 'AS、  atividades Identificadas corn o oロjetivo-S. 	 - 	, ,.,. 	'- ,--- ._%.___ 	- 
social da cooperativa de trabaflo prevista no inciso II do caput do at. ? cesta Lei, quanco prestaaas 
fora do estabelecimento da cooperativa, devero ser suometidas a umaと  cooroenacao com mandato 

	

ノ nun但superior a 01 (um)' ano ou’聖prazo estipula聖一ga「’ぐeailzacao-aessas ativloaOeS, eleIta em5- 	.- 
reuni"o especifica pelOs socios que se-cisponnam a rea竺そやsト  e'que serao expostos os recuisitos 
para sua consecuCao, os valores contratados ea-retflbulCao pecuniarma cc caca socio participe. 

outr熱bens necess白rios ao 

、  

a) prornoveroaprimoraLento t'cnico-profissional de seus associados e famdi命,命  atrav's de cursこや、  

影（了p§難1了兜 9u 勲g FZ器三 :a X?ADOS 	艶  )Ii-'-. 

ノ二’一とv ，・ノ二／・ 

A 、  
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ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 3 
ESTATUTO SOCIAL 

魂興駅紅規A眺 I R胆札1+0 質P-EC'IALIZA叫眼SAR\/I叩．茎t ES 

Aprovado em Assemblia Geral Extraordinria,,加d加 Jo/ay'Ci, 
Este Estatuto' parte integrante da Ata de AssembltJa Geral, Extraordinria 

a) ADMISSAO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 
，  ‘ ・  

Art. 40. Poder associar-se 白  Cooperativa, salvo se houver impossibilidade tcnica de prestaG'o de 
servi'os, qualquer pessoa que se dedique 白  atividade objeto desta sociedade, dentro da' rea .e 
admiss昌o da Cooperativa, podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os 
nteresses e objetivos cia Cooperativa, nem colidir com os mesmos. 

51。・  A admiss含o de s6cios na cooperativa estar' limitada consoante ● s possibilidades de reunio, 
abrang'ncia das operac6es, controle e presta師o de servicos e cc-ngruente com o objeto estatuido 

'2。. 0 quadro de s6cios na Coopei・ativa de...Trab白lho rj昌o・ロodeia ser infenor a 07 (seこe) pessoas 
"earsc' 

、  

coinoremenてam a sua aロmissao na し000erativa 	 、  ヘノ  、 ’ 	J 
、  、 	 ノ、、、 	」 I 、  ／  
、 	 ノ  、ー、  ／ .,、＼ ,r 

an. b.. vooerao inaressar na cooperativa. excepcuonalmentec pessoas luridicas ciue satistacam as 
conoicoes escapeiecioas neste tstatuto. 	 . /'. \ 	、  

Parhqrato" nico. A representa''o da-pessoa juridica junto a-Cooperativa se far por meio de oessoa 
ーノ  naturai especlarmenre aesignaロa,meaianre instrumento espectricoque,'nos casos em que nouver mais ー 	 、、 	 ～ 	 、  、、  ‘ 

de um representante, identifica r os poderes de cada umN \ \ ノ  

Aet. 7.. Cumprido o que dispるe o art. 50 do Estatuto Social,o cdoperado adquire todos os direitos e 
assume todos os deveres decorrentes da lei, deste Estatuto e das deliberaら6es tomadas pela 
Cooperativa 

編fle'SflCtflSfl (15'?S iteIfdcog*jra為銀看 - sir )藁.Qpsg) 藁p郷  s)tst -4t4 t'- 	L!%tt er 	hajnstthair; 響g 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que neta forem tratados; 

Arts . Para associar-se, o intee篇了  preencher' a Ficha de Matru 	Orn a assinatura deie e de 

§2。． concIuid。  。  curs。 /。 /2. Concludo o cursof o Conselho de Administrac'o analisar' a proposta dtdrnissきo e, se for o 

caso, aEstatuto慧rir ,a devssinar o畔ento ode Matrr詣「essado subscrever quotas'parte二でpital, nos termos deste 

；に篇誌二気品s」』話e do caoitaI sociaI e a assl/s-oarte do Caoital Social e a assiriat請no命 de Matricuia 

く ×パで’ 二  
/ 
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ーtrニflーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

coq’眺妊収A賎t&AaaH:Q. aI?4Q-'A'J.A眺馴餌敗1'9.＃畿賃  
Aprovado em Assembl'ia Geral Extraordin'rl叫 no dia ● o加如oワ  

Este Estatuto ' porte Integrante da Ato da Aswnbl'fa GeraF Ext,aordinrlc 

b) propor ao Conselho de Administrac百o, ao Conselho Fiscal ou 白  s Assembleias Geraiミ． j,"idas de 
I nteresse da Cooperat!va; 

C) solicitar a sua demiss舌o da Cooperativa quando lhe convier; 

d) solicitar informaら6es sobre seus d'bitos e cr'ditos; 

e) solicitar informacaes sobre as atividades da Cooperativa, e, a partir da data de publica戸o do Edital 

慧器器胤忠畿§r諮ニ』1麗認「宵l霊謂麗霊姦 livros e pecas do Balan'o Geral, queva. 

1) Retiradas nきo inferiores ao piso da categoria--profisslonaI'e, n日  aus邑ncia deste, nao inferiores ao 
sal'rio minimo, calculadas de forn,a proporcional き  s--horas-trabalhadas ou ' s atividades 

meio ae piantoes ou escams/racultaロa a conipensa'ao de horarios・  

h) 

e) 

J) 

Repouso semanal remunerado, Dreferencialmente aos dominoos 

Repouso anual rem ur)eraao 
/ 

Retirada para o trabalhd noturno superior 白  do diurno. 

、  

() ・ー~～、  

二」 	 ‘ . 	 ノ／、、  
、＼  

"'rUlCiOridi soore a retr、pam as ativiudロes insaiuores ou perigoグぐンお  

? Seguro acidente de trabalno 	 ／ソ、ぐジ今  
Vi。. A rim oe serem apreciaaas pela AssemDleIaG erai, as PropoSt s dos cooperados, referidas na 
'''Wa 。《lで’artigo, aeverao Seしapresentaロas ao しonsetno叩e胆ministracao com a antececlenc;a 
minima ae iu (trinta) aias e constar ao respectivo taital ae convocacao. \ 

、 	、 	 ・  、一 	 ー  、  、  
一一一一一 	 ＼． 	さ、 	 、  I一、  ＼ーノj 
'r'. niao se apitca o aisposto nas letras "ri' e '1'- 	 - - 	や0タ  Puミでstejrtigo nos casos em que as operac6es 

entreosoda e a cooperativa sejam evenTuais, saivo aecisao asse讐「「
em contrario 

'JC・  As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) do$ cooperados, sero obrigatoriamente 
levadas pelo Conselho de Administra戸o き  Assembleia Geral, e, r言o o sendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, podero ser apresentadas dwetamente pelos cooperados or000nentes 

欝U'UP 誇誕$irJ7Ki? clprai挿I-el輪& 1Ms ;:lae-outros que a AsteinbI請'e, -p鶴iht a品stttuir''P 

g) 
、丈ト  

× 

1 、  

' 
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ー --ー _..Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os 

ESTATUTO SOCIAL 

qQQ’駅虹’織嘘輿:kBId1Q S:RE;l4LlflDA興 EjRV iO. .ZT E:. 

.e.. 
Aprovado emAssembldla Geral Extraordinria, rio dWlo/03/3017 

Este Estatuto t parte Integrante da Ata da Assernblla Gerql Extraordin'ria 
‘ ー  一  .. 	e 

a) subscrever e Integralizar as quotas-parte do capital nos ternios deste Estatuto e con'ip44 corn as 
taxas de servio e encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) cumprir com as disposi戸es da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resolu'6es tomadas pelo 
Conselho de Administraら5o e as delibera'6es das Assembleias Qerais; 

C) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar 
ativamente da sua vida societ'ria e empresarial; 

d) realizar com a Cooperativa as operac6es econ6micas que constituam sua finalidade; 

?p讐r b Cooperriva informaら6es「貿onadastom antividapes讐lhe facultaram se associar 

escaveり ou alteraらaQIno regime De Dens CdSロ seja casaロo山 tererone・  

$) zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa
. 	 7 /I'- - --- 

''ze'ar peIo pa[nmonI二  mornaI e m。「al ロa し。。pemGva 	／ぐりヘノ～  

I) Ievar ao conhecIme
I

I) levar ao conheclmepto! do Cot-isetho de Administra‘』o ou do Conselh& Fiscal a exist邑ncia de 

quaiquer irregutar―ロaue Fue atente contra:lei,。ヒstam。’ 	ノ／、、
、 ＼  

Art・ lU. O cooperado 「ヤ？ondelimitadam町te pelas obriga'6es一  ntraidas, ' 	りeiジ的operativa perante 
terteiros' 'parceia で． sua co下riouicao ao capit烈 soシ1 『 corr喫pona,ente as cotas por ese 

二二ご二こーーー一’ ーー’ー…ー H一’ーーマー’ーード…’一”、ー～ ~’…ージぺF“、II'てWI W" \ ,'ごツJvv、一’“ーーり、～ “ー’ 
ー…v 	 \ ＼

、、ー 	 ノ  ｝ \\ 

Aiて・工1・ us nerueiros ロo cooper.aoo talecitlo tern direito、  ad 、  capital integralizado e demais Crとロitos 
pertenceme5 ao de cI」Jus 	 、、 	 ～11、、  、，  ‘ .b) DEMISSAO, ELIF4INAcAO E EXCLUSAO 	 、～/ 

一ー 	*rt. 12.A demissao do cooperado dar-se-a a seu pedido. Formalmente dirigido ao Conselho de 
Adrinlstra C5oda一  Cooperativa.. e -nきo poder ser一  negado. 	' , 	 一 	 ‘ 
」に窯月奪8’ソ7t'"2 bH NIfMWF''’」、ーI， ‘む’終4声、むA傘声  、叫, ジ誉与、柳  I7ユ’" 
A社『いご A lliiirTi"obo 'd5pe?abj'範局WdS’と二n’切h臼 'de'WicA6"d' tel, date Estatuto' Social, 
ap6s duas advertencias escritas 

● 
9) 

ーノ  
ー  pertencente二  ao de cuftas 	 、、

、、 	一  ー  、ぐ＼×’ I 
R、り  、  

4ー  
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一ー 'WV ー  Cooperativa de Trabalho Especializada em Servios.,-- 

ESTATUTO SOCIAL 

胆叫駅娩NA嘘1眺邸LHO ESiRECIALに叫A眼aE:RVItO芦tEs  

1 
Aprovado em AssemblkGeral Extraordinria, no dIai可03/20 17 

Este Estatuto' parte Integrante da Ata da Assemblia Geral Extrsordinrlo 

0'.. 
. 	. 

 

. e S 

'10. A Conselho de Administrag言o poder' eliminar o cooperado qUe: 

a) manter qualquer atividade que conflite com o objeto social da Cooperativa; 

b) deixar de cumprir as obrigaC6es por ele contratadas na Cooperativa; 

c) deixar de realizar com a Cooperativa as opera96es que constituem seu objeto social. 

● 2.. No caso do disposto na alinea "c" do pargrafo primeiro deste artigo, o cooperado que deixar 
por vontade pr6pria: de realizar junto a cooperativa a prestacきo de servios que constituem seu objeto 
social por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos ou. .120 (cento e vinte) dias intercalados num 
Den0ロ0 ae 01 (O0iS) anos. sara automaticamente euminaco. 

, 30, Copia autentica da decisao'da elimina‘合o ser remetida aocooperado. Dor orocesso oue 
comorove as aatas aa remessa e/0orecenlmento. 	 N'.. 

昏 4.. Se a correspond邑ncia/referida no par'grafo anterior retornar mais de 03 vezes き  c000erativa 
sem gue haia a ciencia pelo coonerado eliminado, a referida comunicac言o ooder古  ser feita D or 
pubIにa- o em -omaI -ue F / -a a area de adnlissao de coo . erados・ 	 、  pubilcacきo em lornal que jbra'rfla a 白  rea de admissきo de c000erados. 	 、  

”。 No caso do pargrafo 'cuarto deste artigo, o prazo de 30 (trintaf dias para rcurso Assembeia 

,eral peio coo讐。。 eliで。。 iniciara no ala Ca puoucaao em jon/ り買  re1) 讐響mi n aらeo 
Art. 14. A exciusao ao cooperaao sara reita: 	 ／、／  \＼ 、＼/ 

'!por oissoiuらao Ga peでoa Jurioica;'. 、、 	 マハ＼> 

d) por deixar de atender aos requisitos estatut'rios de ingressb ou perman己ncia na Cooperativa 

舞麟竜餓難瀞  0fo ( 簿簿舞瑚鑓a妻難競欝nterior, S-4dehte畿糞緩I 
Matricula, devendo ser aplicado o disposto nos pargrafos terceiro, quarto, quinto e sexto do' r-tigd 13 
deste estatuto 

。’ p。「 ’Tl切工e oa pes5。arI5に叫 b) por morte da pessoa fsica; 

り  por incapacidade cMI n言osup~da; 	 2 c) por incapacidade civil n言o suprida; 

' 5U, Q cooperaao elrrninaao poaera, cientro ao prazo de 30 (trinta) dias a 'contar da datョ“Q~～一  
recebimento da notifica中o, interpor recurso que ter' efeito suspensivo at a-primeira Assembleia 

/\\ 、、
、  

也  
IU'EB 
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ら  ．一ー  ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os・  

ESTATUTO SOCIAL 

醜q嘘良妊収塞嘘風胆駐 ItQ ESRE&lfllZ叫A興 $E.RVIC:O I1段  

E"'Aprovado en, ASSEste Estatuto pane I,器l慧trai Extraordinria,da Ata da Assembl農留0/0漂7Extraordinria 
Art. 16. Em qualquer caso de demiss言o, eliminac昌o ou exclus旨o, o cooperado s6 fera direito 白  
restituic'o do capital Que integraiizou, devidamente corrigido, das sobras e de outros crMIe% ue mhe 
tiverem sido registrados, n昌o lhe cabendo nenhum outro direito. 

§1。. A restituiら5o de que trata este artigo somente poder' ser exigido depois de aprovado, pela 
Assembleia Geral, o Balan'o do exercicio em que o cooperado tentia sido desligado da Cooperativa 

三t2Integ品器seiho de Administrao dapelo cooperado seja feita鴛perativa poder determ inar que a restitu i o Co capitalat 10 (dez) pa rcelas, a partir do exerccio financeiro 

posterior ao em que se deu o desligamento
. 	 ．ー一  - 	 ー  ～  

S 30, No caso de morte do cooperado,a restitui 旨o de que trata o pargrafo anterior ser efetuada 
aos herdeiros legais em urna s6 parcela, mediante a apresenta"o dorespectivo formal ae partiir.a ou 

5 4.. Ocorrendo demiss6es elimina‘ろes ou exclusろes de cooperados em\nUmero cal que as- 
restituices das import'ncths/referidas neste artigo possam ameaCar a estapilloade econcrnico- 
financeira da Cooロerauv, 」 e sta poder白  restitui・ las mediante critenos que resguarcem ョ  si a 

5 5.. No caso de readmiss'o do cooperado, ele devera integralizar as quotas-pane ae capitai SOCIO' Ge 
aCordo com a5 dlsposi95es prevIsta5 no ヒstatuto vI9eme a epoCa 	 、 	、  acorao com as aisposiらoes previstas no CS!.dtUW vrycu!tc 。  tilt)',

。 	 ノ 	 ノ
×一 	 × 

das dvidas do cooperado \com a Cooperativa, soりre cuja Ii9thaaao caoera ao し  onseino Ge 

CAPITULO IV-',, ー  J 

/, 
rk'iscocapita1血,Co o pep's t iv可「，pr賀月nt白dopor quot鳶jpa昨町 no1可戸 ti叫te c4uanto ao rn6刈nice 

vgriasf二6hto,うf,w;r"'merra く‘u6t's jt1sUbs&ritas戸ti'if首6 p'bde'i cse'rlriferi6r ● fl 一  32o.00q;oO 
(Trezentos Vinte Mil Reais) 

ン  

e 

e 
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、  
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.，ーー一ーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

qqq,眺妊t、抵吐1眺駄mq験吐以札I!孤眺輿販剛掩o ；均：Es 

I 

Aprovado em Assemblia Geral Estraordln'rio, no dia珂．ョ20リ  
Este Estatuto parte Integrante do Atada Assembl'ia Gtra 王xtraerdindrta 

・：''：・ 

   

●1. 0 capital subdividido em quotas-parte no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos Reals). %di urna. 

● 2.. A quotas-parte' indivisivel, intransfer「vel a n6o cooperados, rio podendo ser negociada de 
modo algum, nem dada em garantia, e sua subscri9各o, integralizag5o, transferencia ou restitui‘含o ser 
sempre escriturada no Livro de Matricula 

,30. A transferencia de quotas-parte entre c00つerados, total ou partial, ser escriturada no L;vro de' 
Matrcula mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do cession'rio e do Presidente da 
Cooperativa 

§40・  0 cooperado deve integralizar as quotas-parte' vista'ou r caso o Conselho de Administraco 
aprove, em parcelas peri6dicas, devendo一o referldo4市きo de'administta'o estabelecer o n白mero e dia%- 

''”ニrara eeiPCe Integral ラaao．些 quotas-parte. ou ザ aurerto do Eapita] Social, a Cooperativa 

一七‘そU 巳une ro 。’qu叩う- parte門三叩にdsod!a I o Ser SUロScrito peio coopera叩伊or ocasiao ae su玉、一  
aomissao nao pooera ser/InTerIor a 'tu(Q uarena; quotas-pane ou superior a iii turn terco) ao tota へ  

CAPlTULO V 

DA ASSEMBLIA GERAL 
、  ／/ 

Art. 22. A Assembleia Geral ser habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente
r 	 - 

鍔邸難j) 'ri, n c?;!mbseronvoc編弾‘憂。奪Aa聾醜aoqicqn4lho l9scal, u議廷  
apos soiic'taらao nao aてenclica, por 」ノつ turn quinto; aos cooperacus em pienu gozo ロ’seus uireItos 
sociais. 

ン a) DEFINIcAO E FUNCIONAMENTO-'I 	 ~，ーバ加  
Art・子ユ・ A AssernDlela cerai e o Prg誓ミup’で。 cia LOOP早r 警a,! c叩en9o-me torar mcia e quaiquer 
aeclsao ae Interesse cia entioaoe. suas oeTloera'oes vinculam a woos, amua que ausentes ou 
discordantes. 	 、,一  

' l 
' 	1 

、、  

\ 、  

／、  
、  
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．ーーーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

凶o麗鵬難琳」 嘘穏蝿AL PtO 験艇t.IkLl2AD:A,輿鍵興lco メ葺工Es  

9 

"t, Aprov.Este Estatal豊em Assemblia Geral Extniord nria, nparte integrante da Atada Assemblia漂10/OI Ext認品市 

●2。. Nきo poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a cor恒caぐ旨o 

Art. 23. Em qualquer das hip6teses referidas no artigo 22, as Assembleias Gerais ser3o convocadas 
com antecedencia minima de 10 (dez) dias, com o hor'rio definido para as trs convoca'6es, sendo 
de urna hora o intervalo entre elas 

Art. 24. 0 quorum para instala‘きo da Assembleia Geral' o seguinte; 

a) 2/3 (dois teros) do n"mero de cooperados, em primeira convoca"o; 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda,convoca'&o; ・～、  

c) 50(cinquenta〕  s6cosou' no minima 209hー（vinte por cento)do 0c) 50 (cinQuenta) scios ou. no mnima, 20% (vinte Dor cento) do..Iotal de s6cios. orevalecendo o 
menor numero, em terceira conwocaらao, exlguロa a presen'a ロe, no mlnirno, 4 (quatro) s6cios para 
as cooperativas que possuanl4ate'19 (dezenove) socios matriculagos. S\ 

fl0. Para e十eito Ce verr'IcaCaC cio auorum de ロue trata este artloo. o numero de coonerados 
Dresentes. em cada convocaC邑o, ser contado oor suas assinaturas, seguidas do respectivo numero de 
Matricula, apostas no Livroue PreSenga‘ 	 、 	 - 

' 2e. Constatada a e st ncla de Quorum no hor'rio estabelecido no Edlt5I 、  de Convocacさo ; 
e'Preseriga ./ 

r"”．讐To UflICC. bC amua でS1UT'fldo nouver quorum para -a sや雪tat'0 きao,一serd aummaud a ir'en'au 

Art. 26. Dos editais de convoca'ao'd s Assemblelas ieramsdeverao constar 

’】 ‘denominaCao da Cooperativa 叱o numero a e La9astro'fllaciona ロ七ressoas luna icas :CN l-'J, 
seguidas da expressao "ConvocaCao Ca Assembleia Geral Urriinaria ou txtraorainaria", conForme o 
caso; 

"/o d4are.a.hora.da.reuniorenぐ白da convocac昌o, 品自in corno o'Iocal-d，、 sga.realjza‘百o;b quaL salvo 
ラ（熊噂でり軸争清dダ舞嘩勲aS慈 i'!;,j.、 y t どfンコbI哀6著“己f‘ ・ Oh"'A，ーiレ  

c) a sequ邑ncia ordinal das convocac6es; 

Presidente instalar a Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presen'a mediante termo que contenha 
a declara戸o do numero b e cooperados presentes, da hora do encerrarrento- e、、da convoca戸o 
correspondente, tara transcrever estes dados para a respectiva ata

. 	

1rJ ). 	 . . . - 

Art. 25. Nao N讐nog四grum oara nstaiacao ca A ssemDieia ciツI?'押や reita四や convocaらan, com ameCeOenc'a mmm‘ ロe 」U 、uと‘JuId"uしm”・ 	 1 / ‘ 	二／  antecedncia minima de lo (dez) dias' teis. 	 / ) 、 	I/／へ、 ’ 
一  , 一  , 	 一 	 、 、ー  L 

。e mssaver a し。。perd''va \ ＼、  de dissolver a Cooperativa
. 	 N, 

×、、ト 

つくと＞  
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．ーー一ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

閥q‘駅婦脱A眺で肌 kUtQ Eミ’鵬l4LI,A叫馴鎚興「9p声lis  
Aprovado em Assembl'ia G.ral Extraordinria, no dia 20/83/20,7 

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assen,bidia Geral Extraordinria 
・ 】’'：・  

   

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especifica'6es; 

e) o n"mero de cooperados existentes na data de sua expedi戸o para efeito do clculo do"qjorum de 
instala‘昌o; 

1) data e assinatura do respons'vel pela convoca'3o. 

§1.. No caso da convoca‘言o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital ser' ass ・nado, no 
minimo, por 2(dois) signat'rios do documento Que a solicitou. 

Art2l,A notifica戸o dos scios para particlpa p~das...assern'leias ser pessoa! e ocorrer' com 

anteceロalicia minima ae 」。 ‘aezj alasツU三reaulzado. ーーー I 、、  
一  一  一  

'''‘ 誉a imposstoiiiaaロe ロe ' notiiI.ca 門 pessoal, a notiricaらao ロar.seーョ、Por via poscai, resperzaaa a 

anteceaenia prev'sta no captジり聖rn go. 一ー 	 、  
'‘二‘'a 叩門55,Illロ’ロe ロe'reaiizaらao, ads」  notiFic'‘ロ誉 pessoai ' postal, os 5些'o5 serao ' notiri5己門S 
m eo Ian叱 eロにai dllXd叩 Hツ’r'e puuiic‘ロo em 四「り‘‘ ロe yrdpue circLiia'a9一namgido Ga seoe ad 
coop叩y四 ou na regiao 9li叩eia exer'a suas ativioaロes, respeitaロa a anteceロcri叩 pmvista no c門」」I 

「’でLiで  
Mn- f。‘ 三 ロ’competぎ里 ti雪誉SぎiDle I'S プ「些J聖門rias ou cxtraurtりparias a aestinui、ao aos 
meinoros ao しonseino Qe ハ9ministra'ao OU OU L0FiSeIflO riscal. 

' 	‘ 	 、  、 	、、  

、 	‘でこ）  

、 	 ， 	 ‘ 	 F ー  F-! I . 、 	、‘ /' 

'z。・ Nesse mesmo perI9門 oevで ser coツocaロa リm、r 円ロIeで」 いem'?araee9竺？。vく巧  
admlnIst『aロores e/ou consemeI叩s rIsca与  coml〕「me o casoF cu]o manPa[o sera o equIv己Ieme Jo 

一、、 	 N \ 1Th% 

、 	 ~14ノ  ' \ \__/ 
6 2.. Nesse mesmo oeriodo devera ser convocada urna Assembleia iierai para eleger novos 
administradores e/ou conselfleiros tiscais, conForme o casoプ  cujo ranaato sera o equivalente ao 

、、、 	 、A 八ノ  
Art 29. Os trabalhos das Assembleias GeraJs-sero 一diriqido, pelo Diretor Presidente, podendo ser 
auxiliado por urn Secretario ad hoc, que devera ser um cooperaao em pleno gozo tie seus direitos ou 
um empregado da cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, podendo, tamb'm, ser convidados os 
oupantes das cargos sociais paracompor a mesa. 
こしnノ誉い‘●いh‘．●．,Jh い‘, ’「O'‘「 」一 ’I .' I撃  ノユ． ’’い監’戸’r'’りnQr ‘ 、一  l、婦よ,p／ニ  
"“びsfO-iuflkdt加ihd6T iAseipbleiakGeraF ho、th'iY.sidbfron.otda1 plo 0iretorPresidente,os 

trabalhos sero dirigidos por um cooperado escolhido na ocasio, e secretariado por outro, convidado 
por aquele, compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convoca'ao. 

ーーーーー 	ー  イ  、、  

S 

、× ＼  
,S。・ Ocorrendc destituig各o、  ou ren"ncia que possa compro讐ter a 7,ularidade da admirist2 	 町音o ou 
riscaiizaらao tia co9peratrva, やS memcros restantes aos orgaos 呪恕興!.tlstr琴叩e nsヲ零‘ao, em 
conjunto, aesiqnarao pessoas para ocuparem os cargos vagos, provi5Uri,menrej'pelo perioao maxima 
」一  ，、  “．Iー‘．、 ‘A一 	、 	 乙  、 	、ノ  

‘一ー一一一  一一一ー一‘一」一 .ーー一~一‘一  ，一‘一ーI一, 	、 	 1 、  I 、  、、，  
、亡mPU’ヒ’LロIlしに uし ‘'Iロ I、…、J 。”‘''“」‘ 『、 	～一・一 	、、. I.' 、  

」一；,、 ‘‘ーIー‘一、ふ一一 	、 	 ‘ ／  、  、ノ  ae au rcrincaj o!aS. 	'. 	' 	 '\ \ 	、ー 	ノ  

一一 	ー一‘一一‘一」一ー一一一」一‘一一一‘一こI一ー 	、 	 1 、  ノ  、  、、，  temoo restante ao manoato anterior. 	 -_ 	、  、【  、  ー  

/ 

／× 

孜  
Iハ  
、、  

紗す  〇 
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qQ 
	

，避皿購 !R:&&1HQ. E jCiftLt1叫A眺ミ駅甲9叫駕焦S 

Aprovado em Assembl'ia GeralE ,ctr ・ordln'ria, ria did ュ0/03/2017 
Este Est・●“to' parte integrante da Ata da Assemblia Genii Extraordindria 

・ジ二・  

An. 30. Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros cooperados. nさo podS 5,ytar nas 
decis6es sobre assuntos que a eles se refiram direta ou indiretarnente, dentre os quais os44'ptesta戸o 

de contas, mas nきo ficaro privados de tomar parte nos respectivos debates. 

Art. 31. Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balan'os das contas, o Diretor Presidente 
da Cooperativa, logo ap6s a leitura do Relat6rio do Conselho de Administra‘西o, das pecas cont'beis e 
do parecer do Conselho Fiscal, solicitar ao plenrio que indiqUe um cooperado para coordenar os 
debates e a vota戸o da mat'ria 

§jO. Transmitida a dire戸o dos trabalhos, o Diretor Presidente e demais membros do Conselho de 

難難  

pr6prio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e fiscais presentes, e por 
urna comiss甘o de 05 (cinco) cooperados designados pela Assembleia Geral 

ノ、  
血jc,ag}ASwdeiIbefaIoes i,aじAgseitibleias Ges'ais' serao)tornaoas. porinalorfa aDsoluta' deTvtOS 'dos 
c66"radoずpregdntes'cOnrdireitode votar;tenロo caca こooperaao -atreito a rumy'so voto; qua!quer 
que seja o nロmero de suas quotas-parte 

Z/ 

「  

i 

也  
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ESTATUTO SOCIAL 

gqg’眺鱈l職購班ABA kH;Q ESREQI札騒嶋鵬M1ftVt;叫- 廷S 

Aprovado em As,embi 加Geral Extraordin'ria, no d4a」ロ加如017 
Este Ext・●uto' parte h●昭rente da At・ da A事・embl'ia Ceral Extraordlnrk ・7二  

  

'10. Em regra, a votag舌o ser a descoberto, mas a Assembleia Geral poder optar pelo売to secreto. 
. S . 

● 2.. Caso o voto seja a descoberto, deve-se averiguar os votos a favor, os votos contra e as 
absten'6es 

Art. 35. Prescreve em 4 (quatro) anos a aC'o para anular as deliberaCるes da Assembleia Geral 
viciadas de erro, dolo, fraude ou simula戸o, ou tomadas com violac旨o de lei ou do Estatuto, contado o 
prazo da data em que a Assembleia Geral tiver sido realizada. 

一ーー“‘ で  
- 	b) ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 一 	- e 
ー 	Art. 3b. A Asseniblela Geral Ordinarla ser realizada obrigatoriamente urnきvez por ano, no decorrerA'., 	. - 	- 	.- 	- - 	- 

ロOS .5' tresj primeiros meses/a os o termiflO do exercido social, deliberara sobre os seguintes 
assuntos, que aeverao constar da Urdem ao Dia:

- 	 - - . 	 _ 	 s( _ 	 . - 	 - 	 - - 

とプrestaFagoe contas' os,urgaos oe Aominiscracao, acompannaca dO Parecerfo Conselho Fiscal, 
しOmpreenロenロo: 	I / 	 、  
compreendend。 	ノ1 	ーーーーーーーーー りき 一ー一一ー  

ノ／\ 
．ノ  

V - quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os enumerados no artigo 37 deste Estatuto- 	 - 	'--S 	 I__I 

‘落鰹濡詔zlI l46B$ Q9Mt' L fl / l言Q JflPf1.:Os membtoTdosj-rg%b deeadmlnist(aoe fiscalfzao nSoi.odr語 t77p 'rticlpar d 'iotaIo響  
rnaterlas releriロas nos incisos 」 (exロりIna a ai,nea''O7e iv ロeste artigo. 

"｝ 	『elatrio了a Gestac; 
es 	odian o ierar; 

Lierrio scratuvo tias sooras apuraDas, ou oas peroas,:e Farecerno conseirto トiscal;- 	 " 

an ー  eiei'ao e posse dos comoonentes ao しonseino de Adrnlnlstra ao, do Conse'ho Fiscal;- 	 - - \ ' 

塁 - fixaoAdministr器器r ri as,Conse農ifica 6es e da c dula de prs・na,para os componentes co Conselhoisca I: 

そーフ  

I 

乙

八、  1 
n 

禽  
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ESTATUTO SOCIAL 

qQ息「眺妊匂熱吐1駄旦柱サqE: 雁 IAklZ A蝕輿%E_RYl.0声  IEs 

"' Aprovado em.Este Estatuto pari答embuta Geral (xtraordinria, no dia 'ia/o'tegtante da Ata da Assemblia Gerai hi綴'7dlnfla 

●2。・ A aprova''o do r&at6rio, do balan;o e das contas dos 6 rg西os de administra師可鳴o喜sonera 
seus componentes da responsabilidade Por erro, dolo, fraude ou simula‘きo, bem como ptjitijra;3o da 
lei ou deste Estatuto. 

c) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art. 37. A Assembleia Geral Extraordin'ria realizar-se- sempre que necess'rio, podendo deiberar 
sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de ConvocaCきo. 

ーー  ’ '~~ 
Art. 3$. t da compet邑ncia exclusiva da,Asscmble,a Geral Extraordin ria deliberar sobre os seguintes 

、

、、  

で tusdu, u-Ic二rpora讐77ernuramerito; 

clITI uud rica 。eoujaw U7
叩eoa。『’ 

qJ o'ssoIu‘るo voIunIana,e nomea'aoce ！「 GuIく  

")contas do"quidantei 

d) dissoluに言o volunt白ria声  norrieaにきo de! icuidantes 

e) contas do liquidante.・ I 	 ／、Nへ、  

lidas as deliberaら6es d賀este artigo 

Art・3’・ A Assemblelョ  ザ「刊ヒspec刊貞ぎ,realiza旦をrrninirno,さで智ez'por ano para deliberar, entm 

叫（竺i竺でー「specirにaaos 。。 eaKat Ce convoca'a。ー＞八こノ  

assuntos: 

a) refomla do Est atuto; 
r竺rma do Est讐一7 

も  

、  

Pargrafo" nico. S'o necessarios os votos de 2/3 (dois terらos) dos,s sociados presentes, para tornar/ J'k 

d) 

●）  
ce!ic uId己n七es; 

d)ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAt\ 
、  

、  

、  
I、／  

a) Gest自o da Cooperativa; 

b) Disciplina, direitos e deveres dos s6cios; 

I弘品賛言誌M& 'WuLdThgo緑iet 6o'. gruas‘論品  t6;'h-taa'o''貸  A ニジ, 、ノC's,' .し“"'"v“ 、ソ‘' """U'“い守 Tev 7 、 ’''‘ ・パフ‘“や“’ー ‘Jーン‘ 、’'" 
d) Organizaら』o do trabalho 

り  
「こ 

   

声  
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ESTATUTO SOCIAL 

qqq●駅A割」琳嘘 !R!BJA1L HQ ESREC lALlZA9A EM ミ  EftVtqO き釘段  
Aprovado ret Assemb是面Geral Extraordln rio, nodk2可oy2017 

Este Estatutり ‘PdItC mt・grome da At・do心‘・mbldla Geral Ektraordln‘・」・  
S ● ．  

Pargrafo" nico: A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever' ser realizahn..L segunao semestre ao ano 

e) PRocEsso ELEITORAL 

'-.IJ1I3CIIIU r。 I3LaI. 

a desi9nac旨。 d。元mbms que comp。「き。。 comite -1: Logo aps a destgnacao do
y

membros que comporao o ComIte Eleitoral; estes deverao se reunir 

警二＝，どと門rae門門「 a queざrre'oParagraro primeiro ロes'artigo, se,o repfesent"te 可にlal do 

An. 41. NO exercicio de suas Tun‘。es, compete ao Comite Eleicoralt 

no art. 44 deste estatuto, tazendo、  com que assinem declara'a negativa a respeito; 

e) organizar fichas contendo o curriculo dos candidatos; naVquais sqnstem, alm da individualiza'3o e 
oaoos prorisslonais, as suas experiencias e praticas cooperativistas, sua atuaCao e tempo de 
cooperado na Cooperativa e outros elementos que os distingam; 

’あ divulgar aos demais cooperados as InformaG6es constantes na alinea "e" deste aitiflo; 

9) real菱1翼認搬認h' flP :'.'2Yo uiEas romover entendimentos 』‘認l濡気難 '1 5;rru - T'i幕  

An. 40. Sempre que for prevista a ocorrencIa de eleic6es em Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, 
com a anteced'ncia, pelo menos, id巨ntica ao respectivo prazo da convoca‘言o, criar' um Comit巨  
Eleitoral, composto de 3 (trs) membros; todos n5o candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, para 
coordenar os trabalhos em geral, relativos 白  eleicxfdos membros.da Conselho de Administra戸o, e do 
rOn.eIIO r:,--.i 	 、  

de vagas existentes;1 

e 
ルCEB 

紗でー一 
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凶q駆駄難琳嘘 tkkIkLll:Q. EミP-EQI りひ軸馴ミ駅川如なm  
Aprovado em Assemblia Geral Extraordindria, no dI& io/o3/oワ  

Este Estatuto porte Integrante da Ata da Assembl'ia Genii Extraordinria 
●‘● ．  e 	. e ' 

   

e e e 
II) estudar as impugna'6es, pr'via ou posteriormente formuladas por cooperados no る  ozo be seus 

aireitos sociais, nem como as denuncias de irregularidades nas eleiC6es. encamirih*hjo suas 
conclusoes a Conselho de Administrag昏o, para que sejam tomadas as providencias legaii chbveis 

I) conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de elei 言o, proclamaら百o e posse dos 
eleitos, fiscalizando, tamb'm, o cumprimento do Estatuto Social e decis6es de Assembleias Gerais; 

J) tomar toda e qualquer decls言o referente ao procedimento eleitoral, incluindo os casos omissos 
relativos a esse assunto 

'1. 0 Comfte Eleitoral fixar prazo para a inscrigao dos candidatos, de modo que os nomes dos 
candidatos possam ser conhecidos e divulgadot no' Fzo-rninimo de S (cinco) dias antes da 
Assembleia (ieral em que serdo procedidas as elei6es. 	～、 	、× 

' 	,2。. N巨o Se apresentando candidatos ou havendo n"mero insuficiente- de candidatos, caber』  ao 

, 2。. Os eleitos para subrirem vac合ncia no Conselho de Administra 含o ou 	onselbFiscal exercero 

os cargos somente at o final do mandato dos respectivos antecestoreAさ含でノ  

"prazos dos mandatos dos me"rnbros さ  srg'os de admlnist')'o e'visaaiizacao em exercicio sero 

nunca diem ロe' u inoventaj alas・ 	～  ～ー 	二、＼  、1 ノ  
Art. 44. Sきo inelegiveis, al'm das pessoas impedidas por lei, os Tcondenados a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos p"blicos; ou por crime fallmentar, prevaricaC自o, peita ou 

齢:oncuI' 務peculato, o脳a a economia popular,3UiO "I'i -j)h'崩議ou a pr窟警 ’讐割 
CAPfTULO VI 

『  

乙朴  

也  
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・ー・ー・ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL - 

qQ奄’駅好~難嘘IR:AIALl1.Q 段  ftQtkLlAqk眼 4RVtQ t'DES 
Aprovado em Assembit‘ロGeral Extraordindria, nod町20103/20ワ  

Ext・Estatuto' parte in昭rant. da At・a・ Assembl'ia C・『ロI Ext raordln ria 

●‘．. 
. 	S 
e e 

DA ADMINISTRA師O 
S ● ．  
. 	. 

e.. 
e. *ee e 

a) CONSELHO DE ADMINISTRAいO 

Art. 45. 0 Conselho de Administra戸o' o6 rg呂o superior na hierarquia administrativa, sendo de sua 
compet邑ncia privativa e exclusiva a responsabilidade pela decisきo sobre todo e qualquer assunto de 
ordem econ6mica ou social, de Interesse da Cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da lei, 
deste Estatuto e das recomenda'6es da Assembleia Geral 

’ ーー～~' 
' 

Art. 46. 0 Conselho de Administra‘百o ser composto' por 03 membros, todos c000erados no aつzo de 
seus atreitos sociais, eleitos pela AssemOlela Geral Dara urn rnandato'de 04 (auatro、  anos. sendo 
oorigatoria ao termino ae caca .mandato, a renovaCao de, no minimd;.1/3 (um terco) dos seus 
componentes. 	 // 

OBS: Preconiza 。 art. 15,戸‘lei 12590/12 que o Conselho de Administra戸o sr composto por55" 
m'nimo, 3 (tres) socios, eleitos pela Assembleia Geral, para um orazo de gesto n』o superior a 4I 
(quatro) anos, senco obngat'na'renova" o deノ no mInimo, 1/3 (um tero)也Folegiadoン ressalva プa 』Skーーへ、  
a tnpotese do’些  16弓da legisi町do supra citada, segundo o qual, a らoj'erativa de Trabalhd斗心ーー‘ 
tonstitulda por ate 19 ‘ダezenove) sつcios poder estabelecer, em Estatuto SOc叫ノcomposi 百o para o~ 

三onseiho de Administra贈o e para o Conselho Fiscal distinta da preYjsta琴s共ei eno art・ 56 da Lei n。 ~ 
5・ 'ria・ ‘ブ‘'lb tie' fe7embm Oe 1971 assegurados, no mnimoン 3 (trs) c,ohselheiroshscョお・ 	 」  

Pa"g『．fb onIc。． Nき六
p。、rf'zer pa比e do conseIho de う4而C i 4,r''m dos inele9Iv -Pargrafo nico. No \podern fazer parte do Conselho de A4thinistrao, lm dos inelegveis 

Art. 48. o conselho de Administragきo rege-se pelas seguintes norn'ias 
ノ’一  

-' 'sei躍鶏贈纏露 , r - 雛  '臨誘鶴1認糖  .臨誘鶴1認糖ュ鷺 ,- '' - prdin(rl5rner!uma ef 'poP me(e extraor4lnariar9ene se1npregue necessrio, por3&'dd Piidnt , a 1M'iMido pr prio Cohslhobe'AdniinIstrajo; ou, :ainda 1por 
so「に taCao do conselho Fiscaり 

 

矢へ  
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ーLこご_ーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

QQQftR&1lt 購t?AaA Q‘ミ  LQtA.lJZAQA馴  IRxl.:O tTh:S 

A・,ovaSa emAs・・mbWo C・・・I ExtroordIndr‘・， m・ d"”ノ．3hm7 
Este Estatuto' parte integronte da Ata da Assemblaa Geral 王xtraordln'rk 

b) delibera validamente com a presen'a da maioria dos se(is membros, escandる.wpnida a 
representa戸o, sendo as decis6es tomadas pela maioria siniple3 de votos dos presente 5 tservaco 

c) as deliberac6es sero consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro pr6prio, lidas, 
aprovadas e assinadas ao fim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administra戸o' 
presentes. 

Pargrafo' nico. Perder automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administra‘含o que, 
sem justificativa, faltar a 03 (trs) reuni6es ordin'rias consecutivas ou a 06 (seis) reuni6es durante o 
ano 

Art. 49. Cabem ao Conselho de Administra‘さordihi品  dos li ryilils da ll e deste Estatuto, as senuintes,- ..... 
'mUuI'Oe5． 	 、、＼  atribuic6es: 	 、

交ミ、 	 一  

// ‘、 	 」 	ノノ 	 ．‘ 	 、  

d)estabe!ecer normaspara 」 funcbnamento da cooperativa ； 	ノ  ／  ,.～、、  、  

d) estabelecer normas 二araぐuncionarrento da Cooperativa; 	／ィオ， 、  
')estabel些er sa叩aes」？旦 pe叩lidades a serem aplicadas nos ca碧s:d,vidla戸o'マu abuso cometidos ・  

contra aisposioes Ge戸ei,aeste tscatuto, ou nas regras ae,relacionamento-com a entidade que 

一、 yen!am a ser estab讐d!s'\ ． 	一 	／く／く＼＼二／  
r, ueiiuerdr sour月． a aumissaIと  ei Im甲agao e exciusao ae一cooperaaで  e'uas implica'oes, bem como 

s。。re a apIにaら  au eIeva a斐muI、’ミ’ 一  
9) estaロeie讐「 a uraern ロo リia aas nssemoieias cseraドI、qyando for o respons'vel pela sua 

convocacao,constaeranao as propostas aos cooperadosncis termos das paragrafos lo e 3o do art 
りv ロeste 亡statutロ bodaり 	 ’、、・r/ 

Ii) estabelecer a estrutura operacional da administra戸o executiva dos neg6cios, criando cargos, 
a atribuindo fun'6es, e fixando,normas para a admiss言o e demiss'o dos ernDreaados; 

演鵠獄溶4認lI鶏鳥鼠ご1初β貞WO (.;7$&7 :i &i u 難喫’! 
J) julgaras recursos formulados pelos empregados contra decisうe& disciplinares; 

o) avauIareproviaencIarf montante aos recursos rinanceiros e aos meios necessanos ao atendimento 

''esUmar prevIamen（二讐maoIIIoaoe oas opera‘。es e seMcos’ 。em com讐suミyで山dade 
c) estimar previamente a rentabilidade das opera‘ろes e servicos, bem como su viabilidade

I 	 - 

sobre a aplica師o ou eleva加p dc tlultas; 	 、／  

、  

・：で・  

'I> 

' 

g) 

● 

r ・  

告  

ff4 
JU'EB 
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ー，ーー -Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

QQQftftAtlfl :E 麟邸酬O ESPECI.Ll2A,耽 .M. ,ERVl'Q誇tt 

Aprovado em Assemblia Geral Extraordin'ria, no dia 20/03/20.7 
王ste Estatuto' parteい‘・g●mlte damo da心sembld加Geral Extraり“」・●“' 

',. 
e 	S 
e C 

 

k) avaliar a conveniencia e fixar o limite de fianga ou seguro de fidelidade para os em日‘aaj4os que 
manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa; 

I) fixar as despesas de administra師o em or'amento anual que indique a fonte dos recursos para a 
sua cobertura; 

in) contratar, quando se fizer necess'rio, um serviCo independente de auditoria, conforme disposto no 
artigo 112, da Lei no 5.764, de 16/12/1971; 

n) indicar banco ou bancos nos quais ser言o feitos neg6cios, emprstimos, aplica'6es e dep6s;tcs ce 
numerrio, e fixar limite mximo que poder' ser mantido no caixa da Cooperativa; 

o) estabelecer as normas de controle das operacるes e servigos,・ verificando, no minimo, mensainiente 
9estaロo economic町n叩tic月Iro 9rしooperativa, oem 印mo o ロesenv9ivimento cas operagoes e 

, servios, arrives Qe oaianceEes/ジenonstrativos especiricos; 	×こA 
m 三四町’「’auienar ou oneraA7琴ns I moveis cia socieoaロe, com expressa aut1磐aらao ロa Assemble旧  

q; 叩讐,L 9Dn9a'oes' transigir, aaquirir, alienar e onerar ロens moveis, ceder direitos e coostit9 
manuararlos; 	I' 

r) fixar anualmente talas destinadas a cobrir deprecia'3o ou desgaste dos,va!o?es Que compうem o 

s) zelar pelo cumprimento da legisla戸o cooperativista e de ojtrasj*lk毒7-p，嘉tendimento da 

ゲministrao recebam, omN nteced邑ncia minima de賢〔喪熱dis. c6pia' dos balancetes e 

申  

p) 

q) 

l 	' 

' 
跳麟ms estabeJecidd$peio Conselho de:Adrninistra o sero baixadas61M&nstW' nawe I LI6 t;>ii4tiiiuiea W1舞琴二  
Art. 50・  Ao Diretor Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribuic6es 

也  
ルCEB 

沙オー  
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撫  

中  叶」  
で  
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～、、’ 一  ー  一ー一ー  一ーー  一  こここN 

、 	
、二＞  o 

9) 

＼× h) 

I) 

j) 

i 

' 

a)  

b)  

、ーノ  

elaborar o plano anual de atiidades da cooperativa; 	 ＼× 

verificar oeriodicamente も  sado -e caI× -: 	 /7'. c 

vidades cia Cooperativa; 	 ＼、． 	× 

、  ＼、  L 且  一 	一  八  ＼、、 	h 

representar ativa e pasivmente a Cooperativa, em juizo e fora dele;If 	... 
でpresemar os coo門raロos.」  como一  so叩aりo com os一  rinanciamemos etetuacos por interrnedio da 
しoop巴mロvaI reョIIzaロos na5 II「11'“らoe5 ロa IeI e ロes〔e ヒs(atuてo J 	 I 	ノ  Cooperativa, realizadbs rs l imita

ら6es da lei e deste Estatuto; 	/ ) 

、台ぐノ  
ii a prlminictrac百o Financeira, as , an as aa cooperativa 

Art. SI. Compete ao Oiretcr viS-品sloente, entre outras, as覇孟誌命もu弓6/孟es acribu弓  des 

、 	、 	 、  ／、  、,ノノ  

pertinentes; 	 、ーノ  

e) apresentar ' assembIeia Geral Ordinaria 

I. Relat6rio da Gest吾o; 

II. Balanco Gera; 	 / 

In. 	Demonstrativo d Sobras a「  
do Conselho Fiscal 

/ /// 

：芝： LL..cooperativa de Trabalho Especializida em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

qQQftR:kTIN& q{ T'R槌ALHQ ESfl'ILIZA孤 .M. 4RYt:Ofじ住S  
I 	. I C 
CIt Cs " C e e 

Aprovado em Assembl'ia Geral Extraordindria, no dia 可0W10,7 
Este Estatuto”・『加加tegrante da Ato da Assembl'ia Geral Extraord加“加  

a) dirigir e supervisionar todas as atividades da Cooperativa; 

b) baixar os atos de execu''o das decis6es da Conselho de Admini'tracきo; 

c) assinar isoladamente, cheques, procura'6es, contratos e demais documentos constitutivos de 
obrigaC6es; 

d) convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Adrninistracきo' bem como as Assembleias Gerais 
dos cooperados; 

. e . e. e 

c) Interessar--se permanentemente pelo trabalho do Presidente. 1 

命‘真匙ら〒命‘t‘帯，1le喧i'g語郎両舞、丙‘無‘扇く6ei「終オ ” cirソ  
vJくクrL ．軸s'Jv‘、  にクる  ‘‘、‘・レ‘，、ん‘こン、 fl.い、了、'“車、  7 '. -I. 	C e. 冗. 
a) superintender todos os serviCos de Tesouraria; 

篇亡  

19 フ  

、  昏  

'／、  

×も 
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・_Lflfl.. ・..Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

奄qq眺映1嚇A眺fRA眺LH;O E$RECiALI;Z瞬槌騒 I'U;Q 4G不Eミ  

Aprovado em Assemblia Geral Extraordin'ria, no dWio/oj/io,7 
Este Estatuto' parte ktegrante da Ata da Assembl'ia Geral Extraordinria ・ ："：・  

  

organizar a escrituraらao cont'bil e financeira da Cooperativa, elaborando 。 Plano de dDnt 叫  

na aus'ncia do Diretor presidente, assinar isoladamente cheques, procuracるes, cont4n&edemais 
aocumentos constitutivos cie obriga'oes, como tambem as demonstra‘各o das contas de Receita e 
Despesa, e os balancetes mensais; 

1 

b)  

c)  

n〇 
／ × 

d) prestar inforrna'6es verbais ou escritas aos conselhos sobre d estado financeiro da cooperatva e 
permitir-lhe o livre exame dos livros e haveres: 

の  apresentar os balan'os e balancetes mensais aos conselhos pars apreciac舌o; 

1) guardar sob sua responsabilidade as valorer e titしlos一 de.quaiquer natureza pertencentes ' 
cooperativa e responder Dor eles: 

ノ‘ 」一ー 	 、、、  、、  、  
"J aesempennar outras atIvIaades・ topipativeis e as que lhe forem,atribijd's pelo Diretor Presidente 

n; quanoo sollcitaao, assinar 」  chleques ou outros documentos juntamente coth O Diretor Presidente nu 
corn o Diretor Vice-Presid&te, no caso de impedimento de qualquer naturezWdo Presidente 

'' secretariar os trabalhos eorientar a lavratura das atas das reuhi6es do Conselho de Administracad 
e da Assembleia Gerar I 	 、  

' 

A吐・竺・ 。s adminis廿a‘。ms, eleit。5 。u contratados, nき。 se南。 pess。ョIm 7"Art. 53. Os administradores, eleitos ou contratados, no sero pessoalmnte respons'veis pelas 
四四匹9es que. conr鵬m凹nome cia Cooperativa, mas respondero solidariarnen" pelos prejuizos 

ごr讐  ue aesiala eomlssao ou se agIram com culpa, dolo ou ma--- 	 Irノ若い  
's-.. fr し  ooperativa res叩noera pelos atos a que se refere este artigo, s&ostti喚「「可ificado ou deles 
logm。。 proveに。  

'2。・ Os que participarem de at6ou operaら昌o social em ques'oc叫e 'a naturezaプda sociedade, oodern 
~~~ ~~一I ，一，』一一  一一一一一一 ，ー．一一‘一  一一一一こ、ーど  一  一  一一 	L 	ーノ 	、、 	、  、 	一  ’ C ‘ ー一  '“、＝、1刊。、～' FIC"JOuIIICI'C、くCbPuUCVe" VeIOS ourigaらoes em nome ロeia contratdas, sem prejuizo 

' aas sanら。es penais cabiveis
. N一  

、、、 
	

cv 

ノ、
、×）  

ー  一一  一 	 、 	 ～・～．  、  、  、｛  、  
g ,r. o membro ao Conselho de Administra‘昌o que em Qulqui-.'qndmento referente a essa opera師o, 
aver Interesse oposco ao aa cooperativa, nao poder白  participardas deliberac6es relacionadas com essa 
opera'ao, cumprincio-ine declarar seu Impedimento. 

f 40．・  Os componentes de Conselho de Administra戸o, do Conselho Fiscai ou outros, assim como cs 

iiqutoa織耀.liPatam-se)pos:c&iminal. ti ; 袈農stradores遣ジ鷲繁勲饗 nmagti,.'o .. 二pa ra’磐gコde 

o) 

◇ノ、
、ノ  

くニぺ  
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‘乙とさニーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os.-- - 

ESTATUTO SOCIAL 

C.00PEtR#tlitA P 1肌駄  LI*Q ES' Cl LIZA畢EM. S:.ER眠o Cct.Es 

Aprovado en' Assembl'ia Geral Extraordinria, no dIa 20/03/20.7 
Este Estatuto' pane Integrante da Ata da Assembl'ia Geral Extraordin'ria ・ ："：・  

  

55.. Sem prejuizo da a"o que possa caber a qualquer cooperado; a Cooperativa, por st と  ii3gentes, 
ou representada por cooperados escolhidos em Assembleia Geral, ter direito de ag&noontra os 
administradores, para promover a sua responsabilidade. 

Aft. 54. Poder o Conselho de Administra戸o criar comit's especiais, transit6rios ou n旨o, para estudar, 
planejar e coordenar a soluc昌o de quest6es especificas, relativas ao funcionamento da Cooperativa 

CAPlTULO VII 
一  一ー  

ー  

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 55. A Cooperativa de t balho constituida por 19 (dezenoye) s6clos, 'poder estabelecer, em 

seus componentes 	ノ ’ 	 ／ー、  
一  一  一  ．一 

三や， yS 讐gocios e ativicia門5竺り9perativa . serao riscaiizaロ吐a夢？りき、m,nuc讐amente por um 
L.00seIno risca',. constituiGo De u? tres) flernoros eretivos e uJ' tres; t3,emoros suplentes, tocos 
’門些aos, eleitos anualmente peia #ssemoieia ?’甲’senao permiti門 a声ejel/_. ,--'り叩apenas 1/i (um 

竺J:"Seus com panでs' quaツ。 superior a Lu (VIfltC) 50Crツ撃me7iposiao legal 
'‘ー’ ド“「‘concorrer ao cでョoqミ しonseineiro riscai, o assoclaao? e喫ra喫tare甲 pleno gozo ロe seus 

aireitos e deveres, de acordo5om 。二requisitos legais e est芦utbrios 、 ＼  、～ノJ 一  一一  一、 	 」 	‘， 	、 	、、、 	 ‘ ‘ 、 j 	、  、  
’」’"'’ザ叩eraces nap poaeで  exercer 、  cumuiativarnente'cargoミ  n9,nsetno de Administra'ao e 

し。rlserno riscal 	 ＼、、 	 gぐ×5 うー  
'4"・  Nao podem fazer carte do Conselho Fiscairalern dos inelegtVeis enumerados no art. 43 deste 
tstatuto, os parentes aos membros do Conselho de Administra‘昌o ate 2. (segundo) grau, em linha 
reta ou colateral, bem como os parentes entre si at' este grau 

A"!6jNat.prin,eira'reufl!&5 do1'onslho.・Ftscal ce:cada' ano kivil 'dever'sereleitd, dentre.,seus 
rnembros.'um,res1clente iflcUmbidode'cnvocar.-e dirigir.asii'u'ii6S‘しm.'secret'i-io para.a lavratしra 
de atas deste Conselho Fiscal, os quais exercer5o o mandato at' a pr6xima Assembleia Geral. 	' 

み  

rcr〇 
き  

也  
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・ーーーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

凶叫『眺1晩吐ir眺B.LH.O ESPEC,lALli叩A EM SERVI.COCICZES 

Bte Aprovado em Assemblia Geral ExtraordinrIa,Este Estatuto 	Integrante da Ata da AssembIニdIa 20/03/2eta) Extro4器” ria 

Pargrafo o nico. O Presidente do Conselho Fiscal dever ser substituido, em soas fItas ou 
impedimentos, pelo Conselheiro que venha a ser escolhido pelos seus pares 

“蕊柔器需器ニ留；；鵠：認器 ’aporc motivoantecedncia需腎；携農器ご器笥に詩留ニ  
efeito de convocacきo do respectivo suplente 

!r1

. A comunica o dever ser dispensada quando o suplente'
'
' devidamente notificado pelo membro

efetivo, comparecer sess o. 

'2.. Quando a comunica戸o n百o ocorrer nos moldes do caput deste artiqo, o Conselheiro Fiscal ter 
tO (dez) dias, a contar da data em que sua.auS nclalj、registrada, para se tustlficar. mediante 
exposiao em reuniao, ou em expediente ao interessado aoPresidente. Qo Conselho Fiscal 

,3。. 0 Conselheiro Fiscal que faltar, n百o poder' fazer jus ao receb海o de cedula de oresenca 
rainstiてuiロa em Assemoleja (ieralcmesmo Que a ausencia sela lustificada. N 、、  / / 	 r 	 、、  
Art. 58. Devera perder o rilandato o membro que faltar, inj'istificadamente》、a 03 (tres) reuni6es 
consecutivas ou a 06 (seisbalternadas. cirarte o anロ civil 	 ' 

an. S9. ro caso ロc o,orrerem tres ou mais vacas no Conselho Fiscal, dever haver Imediata 
cornunicaCao a しonseino ロe Aaministragao da Cooperativa, para as provid巨ncias de convocaco(.d 
AssemDieia し  eral para o devido preenchimento das vaqas, respeitado o d isロOsto nos oarorafo's 
pnmeiro e segunao do artig( -- 

m. 6。  。  conse山  
I

sc 

S
Art. 60. 0 ConseLho Fiscal reune- se, ordinariamente, uma vez por . rn s e; extraordinariamente

- - t 	 - - - 	- 	 - - 	 , 	-, - 

讐re que necessarioてm ぐ  participacao de 03 (tres) das seus mera響◇きー ／  
'I“・ As 「刊nices do Coneiflo Fiscal poder吾o ser convocadas; ai叩或p叱qIa!iur de seus membros, 

竺ollcitaらao 。。し。rseIflo ' Ad讐tracョo ou da Assemツ背ぺ＼ペン  

2『.『  Na ausencia Co Presidente sei-a escolhido um substituto,-ha ocasio,para dirigir os trabalhos-- N 
'’ー二MS , aeiioera'oe三  serao tomaoas por maioria sirnpies'ae votos e constaro de ata, lavrada em livro'\r 	-- 	 - 
prupria, nua, aprovaaa e asslnaaa ao Tinat aos tr painos'ロe'a‘コa reuniao, por 03 (trs) membros do 
しonseino riscai presentes, inロにaロos pena Assemnleia teral. 	~ 

Art. 61. Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua fiscaliza師o sobre as opera6es, atividades e 

郵響締綴暫 examfndo livros, contas e. documentos, cabendo'i ze qct 	 舞で黒響声 
司 elaborar o seu Regimento Interno, caso seus membros jul9ucm necess'rio; 

Zう ×“ 、  

冬 5 
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● 

● 

prazos convencIona叩5 ； 、  prazos convenciorlaups; \ ー 	 」ノ,／心、、～  :'」＼ノ  
‘】 averiguar se existem reclamでoes aos cooperaaos quanto7讐讐。でest讐s' 
en) certifIcar-se讐o Conselho 00恕ministra'eo se reune 零gtharm閲te,、  e se existem cargos vagos na 

r 	sua composieo; 	\ 	\ 	 I 	\ 、  
ノ 	 ＼ 	、、、、 	 I 、／ , ＼  り 	 ー  

n) inte噌りse se o recebi，世。 tIDSミi-editose Feito com,四iaridade e se os compromissos sociais sao. 
arenaiaos com pontuaifoaae; 	、、、 	 、、  、～  

I) examinar e emitir pereceres sobre o balan'ogeral edemai4demonstraら6es financeiras; 

g) examinar e !mtIr pareceres sob
y

e as propostas de orcamefltos anUa e plurianuais o baIan o 

geral e aemais aemonsciecoes J4naiicrlras; 	 . 	 -./ / 	 . 

ノ ,/ 	 L ， 	」，、L L一一ー一‘一一  “， ‘．一一一一  
h) propor o esta"Iec i menゲ  de rotina乞乞竺讐os ae apreseritaao Utマ0101 lLCLC", リ11~vつ’ 

demonstrativos nnanceirps e prestaao Ut LUI IL0b1/ 
i) recomendar ao Consl" de Administrac吾o da cooperativa o aprimoramento e し‘’「「eらoe' 

necess'rias ao bom dsempenho nos setores contan i, nnanceiro e orarntntarro,/ 	 ! 

J) verificar se a cooperativa estabelece privil'gios Finaflceiros a aetentores ae cargos eletivos, 
funcion'rios e terceiros; 

' 	
' 	 . 	 \ 	、  

k,venhcar se os assocIados est百o re9uIanzando os conlpromIs5os s琴mmcs,a cooperaUva no5 
ー‘ー～ーー一ー一ーニーーり  

k) verificar se os . associados est百o regularizando os compromissos ssumiocs na cooperativa nus

/ \ J - 

‘一 	 ’f 
、  ノ  

o) averiguar se h' problemas corn empregados; 	 、ー・一戸 

の certificar-se se h' exig'ncias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas au 
ー  administrativas, e. inclusive. cuanto aos 6 rQaos do cooperativismo; 	 ノ  
4 ntnn'ctsac'alsI etc' rcsac3 r t art' ノ ．  i ,t 'nfltt ".: l い ‘" t 't ， 二 ‘にと’“ノン’' 
の矩殖句計tge6‘ ぜ‘ tqfi いdernatedais;、 equipamefltos e outros ,estao.corretos;.tem como se os 

invent'rios peri6dicos ou anuais s'o feitos corn observncia das regras prprias; 	 」  

、  さきブさ 、  

ノ  

o Daian'a 

haIangos, 

correらoes. 

..ーーーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os. 

ESTATUTO SOCIAL 

醜Q’眺好IVA,嘘V3AIALII.Q ESaEQILIZ準A興ミE .R V峻QS 心千Eミ  

Aprovado em Assembl 」・ Geral王xtraordin山加，  m・ diaュ可03120,7 
E・tem・teto' poet・kitegronted~・山z Assenibl宙“‘・ai Extraordinria ・：’て・  

   

b) conferir, mensalmente, o saldo do numer'rio existente em caixa, verificando, irclu;i'k, se o 
mesmo est' dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administra戸o; 	：ーr: 

c) verificar se os extratos de contas banc'rias conferem com a escritura戸o da Cooperativa; 

d)器認農器器諜認冨認器紫二 e invers6es realizadas est o de conformidade com os planosao: 

e) verificar se as operaC6es realizadas e servi'os prestados Correspondem em volume, qualidade e 
valor 白  s convenincias econ6mico-financeiras da Cooperativa; 

e 
IU'EB 
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.”こr'ー  rooperativa de Trabalho Especializada em Servi'os.-- 	- 

ESTATUTO SOCIAL 

叫叫眺鱈輿塞眺班桃柱鵬殴 ●鴎駿‘卿映馴延ft1,QQ tF EI 

ヤrovade em Assembl'ia Geral Extraordi●・dria, no dk 2W03Iユo・7 
Este Estatuto d parte Integrante da Ata da AssemblIa Geral Extraordin ria 

r) examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanco e o reIat'rio nual do 
Conselho de Administrac言o, emitindo Parecer sobre estes para a Assembleia Geral; :":': 

s) dar conhecimento ao Conselho de AdministraC含o das conclus6es dos seus trabalhos, denunciando 
き  quele 6 rg旨o e 白  Assembleia Geral as irregularidades constatddas, convocando Assembleia Cerai; 

t) convocar Assembleia Geral; 

,1.. Para o desempenho de suas fun'6es, ter o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, contas e 
documentos, a empregados, a cooperados e outros, indeDendente de autoriza9きo pr'via do Conselho 
de Administra戸o 

'2.. 0 Conselho Fiscal. Quando necess'rio. -poa r reQuerer a ssesbramente t'cnico esoecializato. 

solicitaCao Ser encaminhada a dejibera'ao da Assembleia Gerai. 

CAPiTULO VIII 

文  

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE ／う  

Aけ 62一c。。pe ativョてveぐ ‘m de outms te os 5egu吐es ivX/\K.Au . 62. A Cooperativa dever , alm de outros, ter os seguintes iivros.:' /' \ 	 う  

aj corn termos ae anerrura e eごe 。 Dscntos peiジ裟奪り  
as. presen'a ae cooperdoos'nas issemoieuas caerais; 	n 

＼、  、、  

, 

I. matrcula; 

III. atas das Assembleiash-.. , 	~ 

IV. atas da Conselho de Adninlstraら合o; 

V. atas do Conselho Fiscal. 

二災ミこ、  

り6題竃競塾財。環eI無醤費，青0臨鋤証li2n i滅  
II.! ivros cont'beis 

9 の  
也  
IU'EB 
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Aprovado en. Assembl'ia GeralE xtraordm‘「k,no cik’ロ加y20リ  
""""'"""ne加t昭roMe da Atado Assembl'ia Cera Extraord/nrio 

Pargrafo" nic。・ ‘facultada a adoら自o de livros de folhas soltas叫 fichas, devidarnente huthetadas 
漂誌ご

。 Livro de Matricul・ os cooperados ser員。 inscritos pa叫den crono6gica de adni ・55き。 dele 

a) o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profiss言o e residencia dos cooperados; 

b) a data de sua admissきo, e quando for o caso, de sua demiss旨o, elimina戸o ou exclusきo 
, 

c) a conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social;: 

H、  ，ー‘ー‘“ーュ HoH”コ亡十。亡十一、ー h，亡 	 ーーー  ーーー～~I 

/ CAPfTULO IX \ 

DO BALAN'O GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS/7 	 I 

・） 10% (dez por cento) ao FundふReserva ～ー二sぐj戸  
．】  5% (cinco por cento) ao Fundo de Asslst邑ncia T白cnica, Educacional e Sacial 一  FATES; 

§30. O destino das sobras liquidas apuradas no exerc「cio, depois de deduzidas as taxas nas alineas 

鱗醸願搬撚難熟難灘Assembiei Geral.'(:(k/i 'a Assembeia Gera. と嘉／窪ぢ弾 

d) assinatura de duas testemunhas 
~ 

Art. 64. A apura'o dts resultados do exercicio social e o Ievantamentッ石命alango geral ser 

'“・ ‘5- "resultados seraR apurados se"ndo a natureza das operaいes ouぐer\igos, pelo confronto 

t 2 . As sobras liquidas nos termos deste artigo, serao distribUidos da'segtiinte forma 

o 
曳子で二、  

、鳥ー声 

 

てスへ 
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ーCooperativa de Trabalho Especlal4ada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

qqq’眺妊In吐1映眺馴IQ段販cl-柱IZ:A.叫輿鍵興IO' GTES 
Aprovado em Assembl'ia Geral Extraordin'rio, no~20/03/2017 

Este Estatuto parte Integrante do Atado Asce,nbidla Geral Extraordinria ・：ーン 

● 

● 

ti 
'’て：竺 A Cooperativa constituir' um Fundo de Descanso Senia9nやrevito it '、artigo 7。. alinea "h", 
aeste tstacuto social, para os cooperados que tera por objetivc"prnisidnar re6u?sos financeiros para/ 

;-_ _y \ 	、 	／  

refluas eventuais ae q費1叩er natureza, resultantes de operac6es ou ativid'des nas quais 廻s 

ご讐S nao ten!am noo ifltervencao 	 /‘、 	 済ここ，、  
g ー.u s runaos oe Keserva1e de Assistencia T'cnica, Educacional e Social, s脱  indivisveist 

ージでな／、  
ノ  、  

‘、／ 
／  、  、  ＼  

× 
~ 

讐二竺・ （) Fundo de Reserva dest:ria一se a reparar as perdas do exercidio ' ateader ao 
ucsenvouvmenw ads atIVIOdOCS, revertenoo em seu tavor, alem da taxa de 10% (dez gtrernto) das 
Soロm5． 	 ●● ．  

a) os crditos nきo reclamados pelos cooperados, decorridos 05 (ci),co) anos; 

b) os auxilios e doa'6es sem destina'ao especial 
~ 

Art. 67・  0 Fundo de Assist己ncia T'cnica, Educacional e Social - FATES, destina-se' prestaらさo de 
ser-vios aos cooperados e seus familiares, assim corno aos empregados da pr6pria Cooperativa, 
podendo ser prestados mediante conv巨nio com entidades especializadas 

● 10. Ficando Sem utiliza‘さo mais de6% (dnquenta por cento) d語recursos anuais deste Fundo 
ourance oois anos consecutivos,tera procedida a revis'o dos' plarib&'de aplicac吉o, devendo a hー一．‘、I一‘一  ~一  一 ‘ 一一  ，一‘ 	， ‘二二一  Assemoieia ieral seguinte ser informada e fazer as recomenda'6畔s neces"?ias ao cumorimento das 
nn引’Oaaes OD)etl%,，ロ - S. 	『／ 	 、、  

Imbua2.器鴛
'aoas.。呼  '7/ri favor FATES, alm da percentagem referida na alinea議§2。  do art. 65, as 

'\/ 	\ \ 
．~ ~ A r．一一一一．  一  一一一一‘ 、」 	ご、  』 	一 	‘ 、  ／、  、  ／ で～  ー’h 、ー。。vヒJoいVロ  、v,,''ituim、せm runロo一ロe.,,L'es甲r2so'Aflu引,no artigo 70, aline己  当”,deste 
豊讐！ザ‘)9ai para os cooperados qtieter‘ー por objetiv'p'roviil6nf recursos financeiros para serem 
ut,uizauas pemos mesmos no repouso anual remunerado, 	'-' .,ノ  

aGt.70;qAlnljclo Fufldo?deTKeSefv?FATES; Fundj.ftsrtHt If nfl rnnt4 jft:I S .1 2/ PAr' 	畦．bescanoserpanai Fjodo (oe:Descanso Antial- 	kr' .r: 	- 	 ・  

tais como os previstos no artigo 8o, alineas '1", "j", 'k" e "I', deste estatuto, tLxando o modo de 
forma戸o aplicag旨o e licuida戸o. 

乙る 

~ 

、  
1 
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ESTATUTO SOCIAL 

醜9眺良競眠眺 tR2AIAU1Q Eミ EtIA:LiZA4A興鎚B.1 IO、  tT'段  

"' Aprovado em Assembl器ral ExtraordEste Estatuto parte Integrante da Ata da Ass器認ニdid 20/03/2017erJI Extraordlnd ria 

S e 
e 	o 

CAPlTULO X 
	 ::

S.k 	e 

DA DISSOLUaO E LIQUIDACAO 

e 

e 

Art. 71. A Cooperativa Se dissolver de pleno direito: 

1\ 

A『t 72 Quand。 adi声。I，。 for deliberad己 Pda 一AssembIea Geraい E C72. Quando a disolo for deliberada pela Assembleia Geral,rest nomear urn ou mais 
iiquiaantes, e um し  onseino risca! composto por US (tres) membros para'proceder aliquida'aoA' / - 

ー  ＼、  一  
、、、 

 謡念農ごに需驚ま奮l二器響1器島畿』嵩轡 voluntar:amente, nas hip6teses 

CAPlTULO XI I 

切cp§髄mDDAS DISPOSIES GERAIS!W ERhFWO ' 羅NSITMt繊籍  才算移  

a) Quando assim」  deliberar a Assembleia Ge男  ,deやe que、qsJcooperados, totalizando o n"mero 
in rui ruo ロeuノ ‘sere) ロos しooperauos rido se りlspunnarn-a assegura〔  a continuiaaae aa しooperativa; 

一どで  ー一ー 	 、こ＼ 

で uevlcJo a a二eraらao ae sua rフグaica; 	 【 	、文× 
C; peia reuuらao ao numero ロF coaperaaos a menos ae sete ou qo capitai 50く博 i em patamar interior 

ao minimo, se ate a Assembleia Geral subsequente, rea'izada em prazo n o i nferior a E (seis) 
」、  meses, esses qua ntitativos.nao rorern restabeleCiDos; 

o) peia paraiisaしao oc S7sdtivlaaues po n'ais se izu 、  cento e vinteJ alas 	 、  
1 

×二二＞ 

e 
ルCEB 
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・・ー一ーーーCooperativa de Trabalho Especializada em Servios. 

ESTATUTO SOCIAL 

qQQ睡映旦職眺 tRAIA.LHQ E&P4CIALIZ:&DA.眺S駅甲胆無撃ミ  
ー  ．  .. 

Aprovado・m Assembl'ia Geral Extraordinria, no dIa 20/03/2017 	 . '“. 

Afl. 74. rica ineiegivei para qualquer cargo em Cooperativa ue Trabalho, pelo peribdo dt at' S 
(cinco)anos. contado a partir da sentenca transitada em jukiado. o s6cio. diricente ou acftMalstrador 
cOfldenado pela pratica das traudes elencadas no artigo 18, da lei 12.690/12 

Art. 75. Os casos omissos sero resolvidos pela Assembleia Geral desta Cooperativa de acordo com os 
principios doutrin'rlos e legais, 

Vit6ria da Conquista-Ba., 20 de Margo de 2017 

S ukohし1-c 、」:‘土  
ノへ 	

ぐこ＼  
/ELICARLA SILVA蝿  QUEIROZ 	\& 

/ / 	CPF No 049.037.545-61 	 ×％  

1 	 'tIDIANE讐世”S三工LVA 	 /\ 
CE,ト No 075・ 753 ・ 855-09 	 ／ 	ノ  

' lDiretor ti/ce presidente do Conselho Administrativo 
I 

bH，つMY、（式euih。一 t4・・心e,s・  
I \'MA(Y NA MOREIRA CAROOSOS SANTOS 

ラき／ c．ーート』ーー盤4.翌乏四'ノ 

か'N、葺に三う 4L 
U 	、、G毛’RIELLY CA]ダ旦A DE SOUZA '4t' 

’、、、  CPF No'06625}835・96 ' \ 
4 

×ー一／ノ 

二勲Iヲ然＃g 頭7汝女、-K ..4,'.P. 舞  

/＞ぐ  
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A TA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA DA 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 
SER VI"’ー dEsシ INSCRITA NO NIRE文)B N' 29400*341639 
E NO CNPJ SOB N9 23.64L510jノo加1-43, REALIZADA EM 
25 DE JULHO DE 2017. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do m's de Julho de 2017, na sua sede administrativa,' Rua S2t L BNH), 

n2 04. Bairro: Candeias, na cidade de Vit6ria da Conquista, Estado da Bahia,白  s 19:30 hora 4M$erceira 
convoca戸o, com a presen'a de 12 (doze) cooperados, conforme assinatura na lista ?dd*ft)sena 

reuniram-se, para a realiza&, da Assembleia Geral Extraordinria da Cooperativa :deygabarno 

especializada em Servi'o - CUES, inscrita no NIRE sob o n2 29400041639, e no CNPJ sob o n, 

23.641.510/0001-43, convocada peto Conselho de Administra"o, conforme Edital de Convoca戸o, 

publicado no jornal A Tarde, no dia 15 de Julho de 2017, na forma transcrita a seguir: A Ofretora 

ルesiden杷Administrativa da COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALにADA EM SER切co一GTEs no 4450 
叱suas atribuies estotut rios, convoca os seus coo perados, para reunirem-se em Assembleia Geral 

Extraordindria a ser realizado, no prximo dia 25 de Julho de 201zna sede administrativa do 

Cooperativo, localizado nロRua B (BNH), nc 04, Bairro: CondeiロS CEP - 450 ひ49Q. na  cidade de VAt論＼  
00 conquista, Lsto加 do Bahia, obedecendo の  sequintes horrios e 勺uowm" para sua insto/a o,ーヘン  
sempre no mesmo bc叫cumprindo o que determina o Lei n9 12.690 e o Estatuto Social: 1) Em primeira 

convoca'do d s 11:30 horns, com a presena de 2/3 (dois ter司 dos coo perados; 刃 Em segundo 
convoca6o d s 18:30 horas, com presena da metade mais um do ndmero‘た coo pera dos; 刃  Em 
terceiro ed ltima convocado d s 19:30 horas, coma presena minima de 04 (quatro) cooperados, afim 
"deliberar sobre o seguinte ordem do diam Refbrma Estatutria, “り Discussdo e Aprova6o do 
肥ダmento In terno. Vitria da Conquista-Oca., 15 deル11w de 2017. Elkorla Silva de Queiroz - Diretoro 

Presidente Administrativa A mesa dos trabalhos foi composta pela diretora presidente administrativa, 

Sri! Elicarla Silva de Queiroz, a diretora vice-presidente administrativo, Sfl! lidiane Novaes Silva, e a 

diretora secret'ria administrativa e desta Assembl'ia, Srt・  Gabrielly Cajaiba de Souza. A presidente 

deu as boas vindas a todos os presentes, lamentou a falta de participa戸o dos cooperados, e iniciando 

os trabalhos, solicitou ' secretria que fizesse a leitura da primeira ordem do dia da Assembleia Geral 

Extraordin'ria, do edital de convoca''o, corn a leitura da ordem do dia, Item川Reforma Estflutrki; 
A presidente, Sri! Elicarla Silva de Queiroz, falou da nova necessidade em reformular o nosso Estatuto 

Social em vigor, em alguns de seus artigos, sendo: no Captulo IVつ。 Capital, Art. 19, para um 
aumento do nosso Capital Social, que continua o mesmo desde nossa constitui戸o, e com o ingresso 

p1 
也  
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、  

de novos contratos de presta戸o de servi'o e admisso de novos cooperados, se fez necess'rio esse 
aumento, at pan estarmos tambm participando de licitaaes cujo valores exigidos s'o maiores, o 

que estava nos impossibilitando de estar prestando e mostrando nossos servi'os nessas regi6es, 

sendo assim, em reuni6es administrativas como tamb'm nas reuniろes locais, baseamos um valor e 
colocamos em aprecia戸o e vota声o nosso capital social para RS t000.000.00 (Hnm niilh胃n ria Dn.. 
todos os presentes dialogaram, tiraram suas dロvidas e aprovaram por unanimidade, porarvttntravs 
deste ato 。 nosso Estatuto ficara com a seguinte reda'o, e passar a ser transcrjみmegia Ata, 
CAPITULO IVー  DO CAPITAL - Art 29 ・  0 Capital da Cooperativa de Trabalho Especializadaen,Sen,i 。  
ー  dES, representado por quotas, n昌o ter limites quanto ao m'ximo, variara conforme, nnero de 

quotas-partes subscritas e integralizadas, mas no poder' ser inferior a R$ 3.5oo,o&:i-;&; mil e 
quinhentos Reais), sendo que neste ato foi integralizado um capital social de 11$ 1.000.000,00 (Hum 

milho de Reais)"§ 12 - O Capital Social' dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (Hum real) 

cada uma.' 22 As quotas-parte' indivisvel, intransfervel a n3o cooperados, no podendo ser 

negociada de modo algum, nem dada em garantia, e sua subsc叱言o, integraliza"o, transfer'ncia ou 
restitui戸o ser sempre escriturada no Livro de Matriculas. § 32 A transferncia de quotas-parte entre 

cooperados, total ou parcial, ser escriturada no Livro de Matriculas mediante termo que contenha as 

assinaturas do cedente, do cession'rio e do Presidente da CooperatIva.§ 49 0 cooperado poder 	c-t-._ 
irijegratizar as quotas-partes a vista, ou em at' 10 (dez) vezes em parcelas mensais. § 52 Para efeito de 	勺  
integraliza戸o de quotas-parte ou de aumento do capital social, a Cooperativa poder receber bens, 
desde que avaliados previamente, e feita homologa戸o da Assemblia Geral. Art. 20 - O nUmero 
minimo de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo associado, por ocasi盲o de sua admisso 
'de 500 (quinhentas) quotas. Prosseguindo a presidente, Elicarla Silva de Queiroz, falou sobre outro 	」  
item para inclus&o no estatuto, implanta'o de delegados para fazer representa'o dos cooperados 
alocados nos municipio de presta戸o de servio que na maioria das vezes n含o podem participar dela 
叱t'ncia nas assembleias gera周 assim teriamos uma maior participa声。 nas nossas assembl.ias, 
imediatamente todos os presentes aprovaram, portanto atrav's deste ato o nosso Estatuto ficara com 
a seguinte reda戸o, e passar a ser transcrito nessa Ata. CAPTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL Art 
叱§39 一 Quando 。  n"mero de associados, da presente cooperativa exceder a 50 (cinquentaし  05 
mesmos sero representados nas Assembleias Gerais por delegados que tenham a qualidade de 

associados no gozo de seus direitos sociais e no exeram cargos eletivos na sociedade.§ 42. Fica 
determinada a elei戸o de no minimo 01 (Hum) delegado por cada municpio onde presta os servicos. 

n5o excedendo uma totalidade somada geral de 40 (Quarenta) delegados, para exercer as finalidades 

estabelecidas neste estatuto e na lei.§ 52 - Admitir-se-a, tamb'm, a delega戸o definida nos pargrafos 
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す  
anteriores quando o ndmero de associados for inferior a 50 (cinquenta), desde que haja filiados 
residindo a mais de 50 Km lrinnhinntn ni.iiAa 一.,ーt 」一一一  一 	一  
Preparatrias, (Pr'-Assemblpiac PAR'nロACfl, isIlrn 	A 	一  
decis6rio. I - As reuni6es preparat6rias sero convocadas pelo Conselho de Administra戸o corn 
anteced'ncia minima de cinco dias, atrav's de ampla divulga戸o, informando as datas e os locais de 
sua reaIiza戸ュ“ー  Deve"constar na ordem do D白 do edi畑I de convoc町音。 da assem .sua realiza o. II - Dever constar na Ordem do Dia do edital de convoca o da assemIiIrwern item 

especifico para a apresenta戸o do resultado das reuni6es preparatrias. Toda assemb ern品b m 
aprovou a inclus各o 

dos item citados no Estatuto. Eu, Dir. Secretaria Administrativa, Gabfieilv.Eaiap.a 

TIZ o uso Qa palavra e falei sobre outro item para incluso no Estatuto, onde hoje h unta krande 
airiculoaQe que estamos enfrentando nos certames, Pois as empresas concorrentes VlaoaJmit.m 
parucipacao de cooperativas e usam de todas as forma e argumenta‘るes para tentar impedir nona 
participa戸o, diante disso, mesmo sabendo que estamos amparados pelas Leis, tanto por nossa Lei das 
cooperativas de Trabalho, a Lei nQ 12.690/2012, quanto pelas Leis de Licita‘るes, inclusive a Lei ri2 
8.666, colocamos esse item em vota''o desta assembleia para incluirmos nas atribui るes do 
Presidente o poder de nomear e constituir mandatrios para conferir poderes para pr'tica de todos 

os atos pertinentes e necess'rios relativos ao procedimento licitat6rio, assim sendo a aprova o foi 

unanime, portanto atrav's deste ato o nosso Estatuto ficara com a seguinte reda臣o, e oassar a s.r 一→ー～  
transcrito nessa Ata. CAPITULO VI - DA ADMINISTRA"O, Art. SO. Letra kJ nomear e constituir 
mandatrios, atrav's de expedi戸o de procura るes, para leg'tima representa戸o perante aos 6 rg含os 
de poder executivo municipal, estadual e federal, conferindo poderes para prtica de todos os atos, 
procedimentos e dilig'ncias pertinentes 自  Processos Licitatrjos. Seguindo, como toda Assembleia 
aprovou por unanimidade as altera‘ろes do estatuto social, sendo que os demais artigos do Estatuto 

auclal permanecem inalterados e o estatuto vai como parte Integrante desta ata, corn a nova redac旨o. 
seguinロ。 para o prximo比em, (jりDlscjsgsflo・Aprovo.o do Regimento interno; A Vice-oresidenta 
ugiane riovacs Silva pedia a palavra sobre este item e convidou a assessorajuridica, Dra. Jssica Falco. 

que teu, comentou e explicou todos os itens do Regimento Interno, esclarecendo todas as d'vidas, a 

assembleia aprovou por unanimidade o Regimento Interno da CTES, que vai ser redigida somente nara 

aetaines, e Ticara exposto ' todos na sede da cooperativa e em todos os ncr-t'--' -.一． I~. -一一一一  ーーーー、’ー～、’""～、ノ’、”考’しritorios locais para oue 
roaos os cooperados tenham acess。・ E em seguida, no havendo mais nada a tratar t ,1 'lflKc A 
presinente, Elicarla Silva de Queiroz deu como encerrada a Assemblia Geral Extraordinria da 

Looperativa de Trabalho Especializa em Servios - CTES, e eu, Gabrielly Cajaiba de Souza, secretria 

aaministratiw e desta Assembleia, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mini, e 
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pelos membros da Diretoria Administrativa. Essa ata' a transcri戸o fiel do livro registro atas ri2 01 da 

Cooperativa de Trabalho Especializada em Servio - CTES, lavrada por meio eletrnico. 

Vitria da Conquista-Ba., 25 de Julho de 2015. 

を・・ぐ 

紗AaQQM GA (GAg _(I 	(J GABHI認認‘BA da-。  SQUCAJAIBA DE SOUZA 汐-e 
CPF N2 066.255.835-96 	 ' 	' 

Secretria da Assembli。ノDir. Secretrio do Conselho Administrativo':7ド 

乙Lえ工”、に  Aふ」し c,． αぬー  
ELICARLA SILVA DE QUPIROZ 

CPF N' 049.037.545-61 
Diretora Presidente do Conselho Administrativo 

1工ユ，b 6」」uα 
'-' LIDIANE P4OVAES SILVA 

OW NQ 075.753.855-09 
Diretoro 切te-presidente do Conselho Administr吐.ivo 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERAT’陰悲票え然t漂』漂恐！熱？●I器蓋則撃・CTES 
C51U tsratuto e parte Integrante da Ata da Assembl'Iad .Si' Eftricr$in7 rja i. : 

CAPITULO I 

DA DENOMINACO. SEDE. FORO PRAZO DE DURACO. AREA DE MAO E ANO SOCIAL 

Asて・ユ’・ A Cooperativa de丁『abalbo Especializada em Servi“・一 dlES, constitu'da no dia 21 de Agosto de 
2015, rege-se pelos valores e principios do cooperativismo, pe'as disposi戸es legais, pelas diretrizes da 
autogesto e por este Estatuto, tendo: 

"sede admiCandeias,器驚巌器謂濡器器豊念盗総畏ニ器な農ご臨誉 In'。・  

b) ご器』に窓謂二留誌留認器 cooprfihiai1rantes e presta戸o de servi'os , abrangendo todo 

c) prazo de dura o indeterminado e ano social compreendido no periodo de 1
' de 

janeiro a 31 de
dezembro de cada ano. 

0 

CAPITULO II 

DO OBJETO SOCIAL  

Art. V. A Cooperativa, com base na colabora'3o reciproca a qua se obrigam seus cooperados, tem por 

objeto a defesa socio econ6mica dos seus associados, atrav's da organiza戸o do trabalho individual e 

tratando de seus interesses e cuja finalidade, a presta戸o de servios a terceiros, para que com isso 

melhorem sua remunera戸o e as condi'6es de trabalho, de forma autnoma, congregando os 

profissionais autnomos das diversas' reas de servi'o, devidarnente habilitados, sendo profissIonais de 

suporte operacional, administrativo, comercial e infraestrutura, mediante cobran'a de taya 

administrativa para seu sustento, sem qualquer finalidade de lucro, na' rea de presta'5o de seMgos, 
nfl十r.n‘，十『nく H．一  

《ニ＞ 

a)  
b)  

B 	d 
d)  
e)  
り  
g)  
h)  

り  
i)  

Fornecimento de Servi'os Combinados de Apoio e Conserva9o de Pr'dios 
Fornecimento egest'o de recurnく  hIIm.nnc nr，十ーーir,に  
PreparaC5o de canteiro e limoeza de terrenn' 
Cantinas - servi'o de alimenta戸o privativos; 
Servios de pintura de edifcios; 
aleta de res旧uos n旨o-perigosos; 
Instala戸o e Manuten声o el'trica; 
Atividades paisagsticas; 
Servi'os combinados de escritrio e apoio administrativo; 
Atividades de Limpeza 

Art. 32 - No cumprimento do seu objetivo, a Cooperativa se propるe a: 

a) contratar servi'os para seus associados, nas melhores condi'6es e precos; 

也  
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ESTATUTO SOCIAL 
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訟器器

e
em comumento das ativida農器島』器票ご二器鷺黒 e outros bens necess'rios ao 

c) fornecer assistncia aos seus associados para melhorar desempenho de suas atividades; 

d) promover o aprimoramento t'cnico-profissional de seus associados e familiares, atrav's de cursos deespecializa o; 

e) proporcionar, dentro das possibilidades, assist'ncia m dico-social aos seus associados e familiares, de 
acordo corn critrios estabelecidos pelo Conselho de Administra恒o. 

5 12. A cooperativa dever descrever as atribui'6es do Coordenador, uma vez que h' a previs与o na Lei 
12.690/2012. que disp6e no artigo 79,§ 69, o seguinte: "As atividades identificadas com o objetivo social 
da cooperativa de trabalho prevista no inciso II do caput do art. 49 desta Lei, quando prestadas fora do 
estabelecimento da cooperativa, devero ser submetidas a uma coordena戸o com mandato nunca 
superior a 01 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realiza戸o dessas atividades, eleita em reuni旨o 
especifica pelos s6cios que se disponham a realiza-las, em que sero expostos os requisitos para sua 
consecu戸o, os valores contratados e a retribui戸o pecuni'ria de cada s6cio participante". 

ミ  

CAPFflJLO III 

DOS COOPERADOS 

a) ADMISSO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

Art. 42・  Poder' associar-se ' Cooperativa, salvo se houver impossibilidade tcnica de prestaco de 
servi'os, qualquer pessoa que se dedique ' atividade objeto desta sociedade, dentro da rea de admiss盲o aa cooperativa, podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os interesses e obietivos 
aa cooperativa, nem colidir com os mesmos 

こ誌認isso de sclos nadas operaes, cont嵩器】器嵩ar limitada consode servios e congr漂認器slbilidades deobjeto estatuごnib。  

422. 0 quadro de s6cios na Cooperativa de Trabalho n言o poder ser interior a 07 (sete) pessoas fsicas. 

Art. 52. Para associar-se, o interessado preencher a Ficha de Matricula, com a atcinatura dela e de mais 

竺竺estemunhas, bem como a declara戸o de que optou livremente por associar篇『ふform誌詰II;; 
constantes do Estatuto Social da Cooperativa 

器需：濡農誌農誘器農ご器器 veitamento, um curso b』sico de cooperativismo, que
e. 

92'. ConcluIdo o curso, o Conselho de Administra戸o analisar a proposta de admiss'o e, se foro caso, a 
deferir, devendo ent旨o o interessado subscrever quotas-pane do capital, nos termos deste Estatuto, e 
assinar o Livro de Matricula. 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA
Ap 器。  誉悲’認急讐慧ど黒！る,際器監NWO - CTES'S 

"'"csazuro e pane Integrante da Ata da Assembliaし  ear Et4iPdi''iai.: 

撫鰍認窯das quotas-parte do Capital Social ea assinatura no Livro de Matrcula complementamCooperativa. 

Art. 52, Poder o ingressar na Cooperativa, excepcionalmente pessoas 
jurIdicas que satisfa'am ascondi es estabelecidas neste Estatuto

. 

『  

令ノ  

Pargrafo nico. A representa o da pessoa juridica junto さ  Coonerativa se far' por meio de pessoa
natural 	 a., 
二：ととespecialment呼signada, mediante instrumento especfico que,品姦；。に品ご篇ご器I de um representante, identificar' os poderes de cada um. 

An. 72 Cumprido o que disp6e o art. 59 do Estatuto Social, o c000erado ar4n''ra tnd。  ------------ assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e -assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIi .assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIib -assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIibe -assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIibe -assume todos os deveres dec。「rentes dョ「ei,deste Estatuto e das deIibem''e篇晶蒜誌i忘  UI, eos eassume todos os deveres decorrentes da lei, deste Estatuto e das delibera es tomadas pela Cooperativa. 

Art. 32・  S旨o direitos do cooperado, al'm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados; 

b) propor ao Conselho de Administra
戸o, ao Conselho Fiscal ou' s Assembleias Gerais, medidas deinteresse da Cooperativa; 

c) solicitar a sua demisso da Cooperativa quando lhe convier; 

d) solicitar informa戸es sobre seus d'bitos e cr'ditos; 

e) s農lI：二！農【讐aes so黒as atividades da CooperativaA a p artfr da data d - pub ..ca戸。  -o Ediね  I de鴛VOca’撫a Assembleia Gera豊豊 riaFflCIIltar i-.. I器  lia UaIa ae puollcaao do Editals e peas do Balano Geral, que 
devem estar 白  disposi'o do cooperado na sede da Cooperativa 

り器＃えnIr認也】悲ここpiso da categoria profissional e, na aus'ncia deste, n o interiores ao4 S.,--- - 	. - 

3)灘鴛熱］燕superior a撚  horas dirias e 44 (quarende, por sua natureza, demandar a prestao decompensao de horrios. 	 器器ro)por票aslo 

It) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos 

I) Repouso anual remunerado. 

3) Retirada para o trabalho noturno superiora do diurno. 

k) Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas 

I) Seguro acidente de trabalho 

e. 
● g} 

e 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATI 陰  然  。  TRABALHO3. ESPECIALem Assemblia Geral Extraordin！熱農器惹禦望 ’CTES 
Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembl'ia G.rar5(trE9ItIiq4qa 

,1'. A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, referidas na alinea 
"b" deste artigo, devero Ser apresentadas ao Conselho de Administra戸o com a anteced'ncia minima de 
30 (trinta) dias e constar do respectivo Edital de Convoca戸o. 

§2'. N'o se aplica o disposto nas letras "h" e 1" do caput deste artigo nos casos em que as opera戸es 
entre o s6cio e a cooperativa sejam eventuais, salvo decis言o assemblear em contr'rio. 

'3Q. As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados, sero obrigatoriamente 
levadas pelo Conselho de Administra戸o a Assembleia Geral, e, n'o o sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 
podero ser apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes. 

Art. 9Q. S石o deveres do cooperado, al'm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

a) subscrever e integralizar as quotas-parte do capital nos termos deste Estatuto e contribuir com as 
taxas de servi'o e encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) cumprir corn as disposi戸es da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resolu‘るes tomadas pelo 
Conselho de Administra戸o e as delibera"es das Assembleias Gerais; 

c) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar 
ativamente da sua vida societria e empresarial; 

d) realizar corn a Cooperativa as opera'6es econ6micas que constituam sua finalidade; 

e) prestar ' Cooperativa informa96es relacionadas com as atividades que lhe facultaram se associar; 

8) 

h) manter atualizado junto' Cooperativa todos os seus dados cadastrais solicitados na ficha de 
matricula; tais como o endere'o completo, estado civil (inclusive no caso de exist'ncia unio est'vel, 
ou altera戸o no regime de bens casos可a casado), telefone. 

I) levar ao conhecimento do Conselho de Administra貞o ou do Conselho FIscal a exist'ncia de qualquer 
irregularidade que atente contra a lei, o Estatuto; 

ft zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa. 

Art. io. o cooperado responde lirnitadamente pelas obriga6es contra'das pela cooperativa perante 
terceiros e み  parcela de sua contribui戸o ao capital social, correspondente as cotas por ele integralizadas, 
bem como pelos prejuizos porventura verificados na propor 言o das opera'6es que tiver realizado 

ルt 11. Os herdeiros do cooperado falecido t'm direito ao capital integr司izado e demais c唾ditos 
pertenc.ntes ao de c可us 

、 	
I 

A 』，．、h『i,,．  一一rHっ‘H，、一．．ーj．ひi一  ””り”」一 ‘，一』ー ‘一一  一  一  

r餌r paedac dc te,ciCooperativa, se o Fundo d謂e慧器驚需器謂器鷺 opera'6es que realizou com a 

prestar 自  Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 
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ESTATUTO SOCiAL 

COOPERA然薫煮鍛羅I鱗鎧綴鱗羅業。 CTES 

An. 12. A demiss o do cooperado dar-se- a seu pedido, forrnalmente dirigido ao Conselho de
Administra o da Cooperativa, e n o poder ser negado

. 

急霊eadvert農naoias ese忠cooperado ser daria em virtude de infra戸o de lei, deste Estatuto Social, ap6s5. 

1 

* it. A Conselho de Administra''o poder' eliminar o Cooperado que 

a) manter qualquer atividade que confute com o objeto social da Cooperativa; 

b) deixar de cumprir as obrigaFるes por ele contratadas na Cooperativa; 

c) deixar de realizar com a Cooperativa as opera戸es que constituem seu objeto social 

議籍蕪薫難o primeiro deste artigo, o Cooperado que deixar porestao de servios que constituem seu objeto social(cento e vinte) dias intercalados num perodo de 02 

32 Cpia aut ntica da decis o da elimina
戸o ser remetida ao cooperado, por processo que comprove

as datas da remessa e do recebimento 

42 Sea correspondncia, referidaque haja a cincia pelo cooperado elmjornal que abranja a rea de admisso滋afo anterior retornar mais de 03 vezes cooperativa semeferida comunicao poder ser feita por publicao ema dos. 

】柔認器認霊誌deS, dentro do pque ter efeito St器器漂器器：農隷器諸 recebimento 

謂窓器器認需器器篇ご器 obi器需器誤器器器ごssembleia Geral 

Art. 14. A excluso do cooperado ser' feita 

a) por dissolu戸o da pessoa jurIdica; 

b) por morte da pessoa fsica; 

4 por incapacidade civil n言o suprida; 

d) por deixar de atender aos requlsitos estatut'rios de ingresso ou perman'ncia na Cooperativa 

難O ato de excluso do cooperado, nos termos da alnea "t do artigo anterior, ser efetivado pordo Conselho de Administrao, mediante termo firmado pelo Presidente na Ficha de Matrcula,ser aplicado o disposto nos pargrafos terceiro, quarto, quinto e sexto do artigo 13 deste estatuto 	 ” ーーーー一 
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Art. 19・  0 Capital da Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi'oー  CTES, representado por quotas, 
nョo ter limites quanto ao m'ximo, variar' conforme o nmero de quotas-partes subscritas e 
integralizadas, mas n'o poder' ser inferior a R$ 3.500,00 (Tr's mil e quinhentos Reais), sendo que neste 
ato foi integralizado urn capital social de R$ 1.000.000,00 (Hum milh'o de Reais). 

412 0 Capital Social' dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada urna. 

'22 As quotas-parte' indivisvel, intransferivel a n5o cooperados, n'o podendo ser negociada de modo 
algum, nem dada em garantia, e sua subscri9含o, integraliza戸o, transferncia ou restitui戸o ser' sempre 
escriturada no livro de Matriculas. 
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Art. 16. Em qualquer caso de demisso, elimina戸o ou exclus旨o, o cooperado s6 ter' direito ' restitui戸o 
do capital que integralizou, devidarnente corrigido, das sobras e de outros cr'ditos que lhe tiverem sido 
registrados, n'o lhe cabendo nenhum outro direito 

'P. A restitui‘盲o de que trata este artigo somente poder' ser exigido depois de aprovado, pela 
Assembleia Geral, o Balan'o do exercicio em que o cooperado tenha sido desligado da Cooperativa 

'2’・  O Conselho de Administra戸o da Cooperativa poder' determinar que a restitui戸o do capital 
integralizado pelo cooperado seja feita em at' 10 (dez) parcelas, a partir do exercicio financeiro posterior 
ao em que se deu o desligamento. 

'32・  No caso de morte do cooperado, a restitui戸o de que trata o par'grafo anterior ser' efetuada aos 
herdeiros legais em uma s6 parcela, mediante a apresenta戸o do respectivo formal de partilha ou alvar' 
judicial. 

4 42・  Ocorrendo demiss6es, elimina'6es ou exclus6es de cooperados em n"mero tal que as restitut'6es 
das importncias referidas neste artigo possam ameaar a estabilidade econ6mico-financeira da 
Cooperativa, esta poder' restitui-las mediante crit'rios ciue resguardem a sua continuidade. 

'5Q・  No caso de readmiss盲o do cooperado, ele dever' integralizar as quotas-parte de capital social de 
acordo com as disposi'6es previstas no Estatuto vigente'' poca 

Art. 17. Os atos de demiss各o, elimina戸o ou exclus'o acarretam o vencimento e pronta exigibilidade das 
dIvidas do cooperado com a Cooperativa, sabre cuja liquida戸o caber' ao Conselho de Administra戸o 
decidir 

ペ二ニン  

e. 
● 

Art. 18. Os deveres de cooperados demitidos, eliminados ou excluidos perduram at' a data da Assembleia 
Geral que aprovar o balan9o de contas do exercicio em que ocorreu o desligamento. 

CAPITULO IV 

b 
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'32 A transfer'ncia de quotas-pane entre cooperados, total ou parcial, ser' escriturada no Livro de 
Matrculas mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do cession'rio e do Presidente da 
Cooperativa 

'49 0 cooperado poder' integralizar as quotas-partes' vista, ou em at 10 (dez) vezes em parcelas 

総器efeito de mtens, desde q慧器誌器器農器器器；ニ capital social, i a'da Assembleia二器rati va poder' 

Art. 20. 0 n mero mnimo de quotas

-s

partes do Capital Social a ser subscrito pelo associado
, por ocasio

de sua admiss o de 500 (quinhentas
) quotas. 

CAPITULO V 

 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

 

a) DEFINIaO E FUNCIONAMENTO 

  

、  Art. 21. A Assembleia Geral' o6 rg'o supremo da Cooperativa, cabendo・lhe tomar toda e qualquer 

deciso de interesse da entidade. Suas deliberaら6es vinculam a todos, ainda que ausentes ou 

discordantes 

e. 
● 

Art. 22. A Assembleia Geral ser habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente. 

12. Poder tamb'm ser convocada pelo Conselho de Administra戸o, pelo Conselho Fiscal, ou ainda, ap6s 
solicita戸o nao atendida, por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais 

'22. No poder' votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a convoca戸o 

Art. 23. Em qualquer das hip6teses referidas no artigo 22, as Assembleias Gerais sero convocadas corn 
anteced'ncia minima de 10 (dez) dias, com o horrio definido para as tr's convoca戸es, sendo de uma 
hora o intervalo entre elas 

Art. 24. 0 quorum para instala'o da Assembleia Geral' o seguinte 

a) 2/3 (dof 5 teros) do n"mero de cooperados, em primeira convoca戸o; 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda convoca戸o; 

c) 50 (cinquenta) s6cios ou. no minimo. 20% lwint. n'ir ront.',、  s1.- t.'.s..l .1- .A-t--- 一  -一  . 
nロmero, em terceira Convoca貞o. ex汝ida ョロ「espncョ  da 'in 品命．に了こ‘二二ごこごごで竺 I V,J I 
cooperativas que possuam at 19 (dezenovel g u,rjnc rn.atrir.IA 

' 
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,U. Para efeito de verifica戸o do quorum de que trata este artigo, o nロmero de cooperados presentes, 

en cada convoca戸o, ser' contado por suas assinaturas) seguidas do respectivo n"mero de Matrcula, 

apostas no Livro de Presen'a. 

* 2●. Constatada a exist'ncia de quorum no hor'rio estabelecido no Edital da Convoca戸o, o Presidente 

instalar a Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presen'a mediante termo que contenha a declara戸o 

do n mero de cooperados presentes, da hora do encerramento e da convoca戸o correspondente, far' 

transcrever estes dados para a respectiva ata 

Art. 25. Nきo havendo quorum para instala戸o da Assembleia Geral, ser feita nova convoca 言o, corn 

anteced'ncia minima de 10 (dez) dias" teis. 

Pargrafo' nlco. se ainda assim n盲o houver quorum para a sua instala戸o, ser admitida a inten''o de 

dissolver a Cooperativa. 

Art 26. Dos editais de convoca戸o das Assembleias Gerais devero constar: 

a) a denomina戸o da Cooperativa e o nロmero de Cadastro Nacional de Pessoas Jurrdicas - CNPJ, seguidas 
da express旨o "Convoca戸o da Assembleia Geral Ordin'ria ou Extraordin'ria", conforme ocaso; 

b) o dia e a hora da reuni'o, em cada convoca戸o, assim como o local da sua realiza戸o, o qual, salvo 
motivo justificado, ser o da sede social; 

c) a sequ'ncia ordinal das convoca戸es; 

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, corn as devidas especifica'6es; 

e) o n'mero de cooperados existentes na data de sua expedi戸o para efeito do clculo do quorum de 

instala戸o; 

1) data e assinatura do respons'vel pela convoca戸o. 

§ エ●. No caso da convoca戸o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital ser' assinado, no 

mInimo, por 2(dois) signatrios do documento que a solicitou. 

Art.27. A notifica 三o dos s6cios para participa戸o das assembleias ser pessoal e ocorrer' com 

anteced●ncia mInima de 10 (dez) dias de sua realiza戸o. 

,1●. Na impossibilidade de notifica戸o pessoal, a notifica戸o dar-se-' por via postal, respeitada a 
anteced'ncia prevista no caput deste artigo 

,2Q. Na impossibilidade de realiza戸o das notifica'6es pessoal e postal, os s6cios sero notificados 
mediante edital afixado na sede e publicado em jornal de grande circula戸o na regiきo da sede da 
cooperativa ou na regi言o onde ela exer'a suas atividades, respeitada a anteced'ncia prevista no caput 
deste artigo. 
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Art. 28.' da compet'ncia das Assembleias Gerais Ordin'rias ou Extraordin'rias a destitui戸o dos 
membros do Conselho de Administra戸o ou do Conselho Fiscal. 

4 1・. Ocorrendo destitui戸o ou ren'ncia que possa comprometer a regularidade da administra戸o ou 
fiscaliza戸o da Cooperativa, os membros restantes dos 6 rg言os de administra戸o e fiscaliza戸o, em 
conjunto, designar盲o pessoas para ocuparem os cargos vagos, provisoriarnente, pelo perIodo m'ximo de 
30 (trinta) dias. 

4 2'. Nesse mesmo periodo dever ser convocada uma Assembleia Geral para eleger novos 
administradores e/ou conselheiros fiscais, conforme o caso, cujo mandato ser o equivalente ao tempo 
restante do mandato anterior. 

Art. 29. Os trabalhos das Assembleias Gerais ser旨o dirigidos pelo Diretor Presidente, podendo ser 
auxiliado por um Secret'rio ad hoc, que dever ser um cooperado em pleno gozo de seus direitos ou um 
empregado da cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, podendo, tamb'm, ser convidados os 
ocupantes dos cargos sociais para compor a mesa 

Pargrafo O nico. Quando a Assembleia Geral n'o tiver sido convocada pelo Diretor Presidente, os 
trabalhos ser盲o dirigidos por um cooperado escolhido na ocasio, e secretariado por outro, convidado 
por aquele, compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convoca戸o. 

Art. 30. Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, n含o podero votar nas 
decis6es sobre assuntos que a eles se refiram direta ou indiretamente, dentre os quais os de presta戸o 
de contas, mas n各o ficarきo privados de tomar parte nos respectivos debates. 

An. 31. Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balan'os das contas, o Diretor Presidente da 
Cooperativa, logo ap6s a leitura do Relat6rio do Conselho de Administra戸o, das peas contbeis e do 
parecer do Conselho Fiscal, solicitar ao plen'rio que indique uni cooperado para coordenar os debates 
e a vota戸o da mat'ria. 

,it Transmitida a dire戸o dos trabalhos, o Diretor Presidente e demais membros do Conselho de 
Administra'o e os Conselheiros Fiscais, deixaro a mesa, permanecendo no recinto,' disposi戸o da 
Assembleia Geral para os esclarecimentos que lhes forem solicitados. 

§2Qー  O coordenador indicado escolher', dentre os cooperados, um Secretrio ad hoc para auxili'.lo na 
reda戸o das decisるes a serem incluidas na ata pelo Secretrio da Assembleia Geral 

Art 32. As delibera戸es das Assembleias Gerais somente poder旨o versar sobre assuntos constantes do 
Edital de Convoca戸o e os que com eles tiverem imediata rela戸o 

'S 

● 

Ssニ二＝, 

ソx 
勢  

§1'. Os assuntos que n芭o constarem expressamente do Edital de Convoca声o e os que n各o satisfizerem 
as limita‘るes deste artigo, somente poderさo ser discutidos depois de esgotada a Ordem do Dia, sendo 
que sua vota戸o, se a mat'ria for considerada objeto de decis言o, ser obrigatoriamente assunto para 
nova Assembleia Geral. 
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●2'. Para a vota戸o de qualquer assunto na Assembleia dever言o ser averiguados os votos a favor, depois 
os votos contra, e por fim as absten'6es. Caso o n'mero de absten'6es seja superior a 50% (cinquenta 
por cento) dos presentes, dever' o assunto ser melhor esclarecido, antes de ser submetido ' nova vota戸o 
ou ser retirado da pauta, quando n百o for do interesse do quadro social. 

432. As decis6es das assembleias sero consideradas vlidas quando contarem com a aprova'5o da 
maioria absoluta dos s6cios presentes. 

Art. 33. 0 que ocorrer na Assembleia Geral dever' constar de ata circunstanciada, lavrada no livro pr6prio, 
aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e fiscais presentes, e por uma comisso 
de 05 (cinco) cooperados designados pela Assembleia Geral. 

Art. 34. As delibera戸es nas Assembleias Gerais ser'o tomadas por maioria absoluta de votos das 
cooperados presentes com direito de votar, tendo cada cooperado direito a 1 (um) s6 voto, qualquer que 
seja o n"mero de suas quotas-parte. 

* j. Em regra, a vota戸o ser』  a descoberto, mas a Assembleia Geral poder' optar pelo voto secreto 

'22. Caso o voto seja a descoberto, deve-se averiguar os votos a favor, os votos contra e as absten'6es. 

4 32. Quando o n'mero de associados, da presente cooperativa exceder a 50 (cinquenta), os mesmos 
selo representados nas Assembleias Gerais por delegados que tenham a qualidade de associados no 
gozo de seus direitos sociais e n言o exeram cargos eletivos na sociedade. 

4 42 Fica determinada a elei戸o de no minimo 01 (Hum) delegado por cada municpio onde presta os 
servi'os, n'o excedendo uma totalidade somada geral de 40 (Quarenta) delegados, para exercer as 
f.nalidadnc acP hoIaridっe 一一“一ー＋""‘一一 --1一I 

4 52. Admitir-se-', tamb'm, a delega 旨o definida nos pargrafos anteriores quando o n"mero de 
associados for inferior a 50 (cinquenta), desde que haja filiados residindo a mais de 50 Kin (cinquenta 
quil6metros) da sede. 

Art. 35. Prescreve em 4 (quatro) anos a a戸o para anular as delibera戸es da Assembleia Geral viciadas de 
erro, dolo, fraude ou simula戸o, ou tomadas com viola''o de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data 
em que a Assembleia Geral tiver sido realizada 

SUBSEい01 

Reuni6es Preparat6rias 

(Pr-Assembleias) 

ジくこ）  

● 
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PARGRAFO O NICO~ As reunies preparat6rias n冒o tem poder decis6rio. 

I - As reuni6es preparat6rias ser各o convocadas pelo Conselho de Administra戸o com 
anteced邑ncia minima de cinco dias, atrav's de ampla divulga戸o, informando as datas e os locais de sua 
realiza戸o 

II - Dever' constar na Ordem do Dia do edital de convoca戸o da assembleia um item especifico 
para a apresenta戸o do resultado das reuni6es preparat6rias. 

b) ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Art. 36. A Assembleia Geral Ordin'ria ser' realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 
3 (trs) primeiros meses ap6s o t'rmino do exercrcio social, deliberar' sobre os seguintes assuntos, que 
devero constar da Ordem do Dia: 

I - presta戸o de contas dos 6 rg'os de Administra戸o, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal. 
compreendendo: 

×こミ、  a) 	Relat6rio da Gesto; 

I,) 	Balan'o Geral; 

e) 	Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho Fiscal; 

d) 	Plano de atividade da Cooperativa para o exerccio seguinte. 

li - destina戸o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas 
para os fundos obrigatrios; 

111~elei戸o e posse dos componentes do Conselho de Administra'5o, do Conselho Fiscal; 

IV - fixa‘言o dos honor'rios, gratifica'6es e da c'dula de presen'a para os componentes do Conselho de 
Administra戸o e do Conselho Fiscal; 

V~ quaisquer assuntos de interesse social, exclu idos os enumerados no artigo 37 deste Estatuto. 

,1'. Os membros dos 6 rg'os de administra'5o e fiscaliza戸o n'o poder'o participar da vota戸o das 
matrias referidas nos incisos I (excluIda a alinea "d") e IV deste artigo. 

,2Q. A aprova戸o do relat6rio, do balan'o e das contas dos 6 rg'os de administra戸o n芭o desonera seus 
componentes da responsabilidade por erro, dolo, fraude ou simula戸o, bem como por infra戸o da lei ou 

deste Estatuto. 

' 
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c) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 
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Art. 37. A Assembleia Geral Extraordin'ria realizar-se-' sempre que necess'rio, podendo deliberar sobre 
qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convoca戸o 

Art. 38.' da compet'ncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordinria deliberar sobre os seguintes 
assuntos: 

・、  

a) reforma do Estatuto; 

b) fus'o, incorpora戸o ou desmembramento; 

c) mudan'a de objeto da sociedade; 

d) dissolu 戸o voluntria e nomea 旨o de liquidantes; 

e) contas do liquidante 

Par'grafo" nico. S'o necess'rios os votos de 2/3 (dois teros) dos associados presentes, para tornar 
vlidas as delibera戸es de que trata este artigo 

d)ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 	 く  

Art.39. A Assembleia Geral Especial ser realIzada, no mrnimo, uma vez por ano para deliberar, entre 
outros assuntos especificados no edital de convoca戸o: 

a) Gest旨o da Cooperativa; 

b) Disciplina, direitos e deveres dos s6cios; 

o) Planejamento e resultado econ6mico dos projetos e contratos firmados; 

cl) Organiza戸o do trabalho. 

Pargrafo" nico: A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever' ser realizada no segundo 
semestre do ano. 

e) PROCESSO ELEITORAL 

Art. 40. Sempre que for prevista a ocorr'ncia de elei戸es em Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, com a 
anteced芭ncia, pelo menos, id'ntica ao respectivo prazo da convoca戸o, criar um Comit' Eleitoral, 
composto de 3 (tr's) membros, todos n旨o candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, para coordenar 
os trabalhos em geral, relativos ' elei戸o dos membros da Conselho de Administra戸o, e do Conselho 
Fiscal. 

§ユ1: Logo ap6s a designa戸o dos membros que comporo o Comit' Eleitoral; estes dever5o se reunir corn 
a finalidade de elegerem qual membro ser' o Coordenador do referido comit. 

' 
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,22; o coordenador a que se refere o par'grafo primeiro deste artigo, ser o representante oficial do 
Comit' Eleitoral, lhe competindo a fun‘言o de representar e proferir as decis6es do citado Comite. 

Art. 41. No exercicio de suas fun96es, compete ao comit Eleitoral: 

a) certificar-se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos conselheiros em exerccio e do nロmero de 
vagas existentes; 

b) divulgar entre os cooperados, atrav's de circulares e outros meios adequados, o n mero e a natureza 
das vagas a preencher; 

c) registrar os nomes dos candidatos pela ordem de inscri戸o, verificando se est'o no gozo de seus 
direitos sociais; 

6) verificar, por ocasio da inscri戸o, se existem candidatos sujeitos as incompatibIlIdades previstas no 
art. 44 deste Estatuto, fazendo com que assinem declara戸o negativa a respeito; 

e) organizar fichas contendo o curriculo dos candidatos, nas quais constem, al'm da individualiza'5o e 
dados profissionais, as suas experi'ncias e pr'ticas cooperativistas, sua atua戸o e tempo de 
cooperado na Cooperativa e outros elementos que os distingam; 

I) divulgar aos demais cooperados as informa'6es constantes na alInea "e" deste artigo; 

realizar consultas e promover entendimentos para a composi戸o de chapas ou unifica戸o de 
candidaturas, se for o caso; 

h) estudar as impugnac6es, pr'via ou posteriormente formuladas por cooperados no gozo de seus 
direitos sociais, bem como as den"ncias de irregularidades nas elei戸es, encaminhando suas 
conclusるes ' Conselho de Administra‘言o, para que sejam tomadas as provid'ncias legais cabveis. 

I) conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de elei戸o, proclama戸o e posse dos eleitos, 
fiscalizando, tamb'm, o cumprimento do Estatuto Social e decises de Assembleias Gerais; 

J)  tomar toda e qualquer decis盲o referente ao procedimento eleitoral, incluindo os casos omissos 
relativos a esse assunto. 

,i. o comit' Eleitoral fixar' prazo para a inscri戸o dos candidatos, de modo que os nomes dos 
candidatos possam ser conhecidos e divulgados, no prazo minimo de S (cinco) dias antes da Assembleia 
Geral em que sero procedidas ' s elei戸es. 

,2!. Nョo se apresentando candidatos ou havendo nmero insuficiente de candidatos, caber' ao Comitさ  
Eleitoral proceder 古  sele師o entre os interessados que atendam' s condi'6es exigidas, e que concordem 
com as normas e formalidades neste Estatuto. 

Art. 42. 0 Diretor Presidente da Assembleia Geral suspender o trabalho desta para que o Coordenador 
do Comit' Eleitoral dirija o processo das eleiCるes e a proclama戸o dos eleitos 

,12. 0 transcurso das elei戸es e os nomes dos eleitos constar言o da ata da Assembleia Geral. 
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●ze. Os eleitos para suprirem vac含ncia no Conselho de Administra戸o ou no Conselho Fiscal exercero os 
cargos somente ate o final do mandato dos respectivos antecessores 

4 3*, A posse ocorrer' sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as elei6es depois de encerrada 
a Ordem do Dia. 

Art. 43. N言o se efetivando nas' pocas devidas a elei戸o de sucessores, por motivo de forca maior, os 
prazos dos mandatos dos membros dos 6 rgos de administra戸o e fiscaliza戸o em exerccio sero 
considerados automaticamente prorrogados, pelo tempo necess'rio, at' que se efetive a sucess言o, nunca 
al'm de 90 (noventa) dias. 

Art. 44. Sミo inelegiveis, alm das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos p"blicos; ou por crime falimentar, prevarica戸o, peita ou suborno, 
concuss旨o, peculato, ou contra a economia popular, a f p blica ou a propriedade 

CAPITULovl 

 

DA ADMINISTRACO 「にフ  
a) CONSELHO DE ADMINISTRA O 

  

Nt. 45. 0 Conselho de Administra声o ' o 6 rg'o superior na hierarquia administrativa, sendo de sua 
competencia privativa e exclusiva a responsabilidade pela decis'o sobre todo e qualquer assunto de 
ordem econ6mica ou social, de interesse da Cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da lei, deste 
Estatuto e das recomenda6es da Assembleia Geral. 

, 
● 

Art. 46.0 Conselho de Administra戸o ser' composto por 03 membros, todos cooperados no gozo de seus 
direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo obrigatria 

ao t'rmino de cada mandato, a renova戸o de, no minimo, 1/3 (um tero) dos seus componentes 

085: Preconiza a art. IS, da厄i 1269q/12 que o Conselho de Administra戸o ser composto por, no mnimo1 
3 (trs) s6cios, eleitos peルAssem biela Geral, para um prazo de gestうo ndo superior a 4 (quatro) anos, 

sendo obrigatria o renova戸  o deン no mnimo, ユノ3ルm tero) do colegiロdoン ressal・iada a liい6tese do art・  
1'da legislado supra citada, segundo o qual, a Cooperativa de Trabalho constituda加r at 19 

(dezenove) sdcios poder estabelecer, em Estatuto Soei叱 composido para o Conselho de Administrado 

e para o Conselho Fiscal distinta cia prevista nesta Lei e no art. 56 da Lei nQ 5.764. de 16 de dezembro de 

』2ZI/ assegurados, no mnimo, 3 (trsJconselheiros fiscais. 

￥  

Pargrafo nico. N'o podem fazer parte do Conselho de Administra戸o, al'm das inelegveis enumerados 

no art. 44 deste Estatuto, os parentes entre si at' 2' (segundo) grau em linha reta ou colateral. 

Art 47. Os membros do Conselho de Administra戸o sero eleitos pela Assembleia Geral tomando posse 
automaticamente quando for divulgado o resultado pela referida Assembleia. 
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●3$. O Conselho de Administra戸o ser composto de 03 membros sendo um Diretor Presidente, um 

Diretor vice-presidente e um Diretor Secret'rio. 

Art. 48. 0 Conselho de Administra 旨o rege-se pelas seguintes normas 

a) re"ne-se ordinariamente uma vez por m巨s, e extraordinariamente sempre que necessrio, por 
convoca'5o do Presidente, da maioria do pr6prio Conselho de Administra戸o, ou, ainda, por 
solicita"o do Conselho Fiscal; 

b) delibera validamente com a presen'a da maioria dos seus membros, estando proibida a 
representa戸o, sendo as decis6es tomadas pela maioria simples de votos dos presentes, reservado 
ao Presidente o voto de desempate; 

c) as deliberaF6es serきo consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro pr6prio, lidas, 
aprovadas e assinadas ao fim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administra戸o presentes. 

Pargrafo" nico. Perder' automaticamente o cargo o membro do Conselho de Administra戸o que, sem 

justificativa, faltar a 03 (trs) reuni6es ordin'rias consecutivas ou a 06 (seis) reuni6es durante o ano. 

Art. 49. Cabem ao Conselho de Administra戸o, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, as seguin二；電ミN 

atribuiCるes 

a) propor ' Assembleia Geral as politicas e metas para orienta戸o geral das atividades da Cooperativa1 
apresentando programas de trabalho e or'amento, alm de sugerir as medidas a serem tomadas; 

b} avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necess'rios ao atendimento 
das opera戸es e servi'os; 

c) estimar previamente a rentabilidade das opera戸es e servi'os, bem como a sua viabilidade; 

d) estabelecer normas para funcionamento da Cooperativa; 

e) estabelecer san戸es ou penalidades a serem aplicadas nos casos de viola戸o ou abuso cometidos 
contra disposi"es de lei, deste Estatuto, ou das regras de relacionamento com a entidade que 
venham a ser estabelecidas; 

fi deliberar sobre a admiss含o, elimina戸o e exclus旨o de cooperados e suas implica戸es, bem como sobre 
a aplica‘旨o ou eleva戸o de multas; 

g)  estabelecer a Ordem do Dia das Assembleias Gerais, quando for o respons'vel pela sua convoca戸o, 
considerando as propostas dos cooperados nos termos dos par'grafos 12 e 32 do art. 82 deste 
Estatuto Social; 

h) estabelecer a estrutura operacional da administra戸o executiva dos negcios, criando cargos, 
atribuindo fun'6es, e fixando normas para a admiss言o e demiss'o dos empregados; 

I) fixar as normas disciplinares; 

0 

S 
' 

s empregados contra decis6es disciplinares; 
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Ic) avaliar a convenincia e fixar o limite de fian'a ou seguro de fidelidade para os empregados que 
manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa; 

I) fixar as despesas de administra95o em or'amento anual que indique a fonte dos recursos para a sua 
cobertura; 

m} contratar, quando se fizer necess'rio, um servi'o independente de auditoria, conforme disposto no 
artigo 112, da Lei n9 5.764, de 16/12/1971; 

ti) indicar banco ou bancos nos quais ser'o feitos negcios e dep6sitos de numerrio, e fixar limite 
m'ximo que poder ser mantido no caixa da Cooperativa; 

o) estabelecer as normas de controle das opera'6es e servi'os, verificando, no minimo, mensalmente o 
estado econ6mico-financeiro da Cooperativa, bem como o desenvolvimento das opera'6es e 
servi'os, atrav's de balancetes e demonstrativos especificos; 

p) adquirir, alienar ou onerar bens im6veis da sociedade, com expressa autoriza戸o da Assembleia Geral; 

q) contrair obriga'6es, transigir, adquirir, alienar e onerar bens m6veis, ceder direitos e constituir 
mandatrios; 

r) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir deprecia戸o ou desgaste dos valores que compろem o ativo 
permanente da entidade; 

s) zelar pelo cumprimento da legisla戸o cooperativista e de outras aplic'veis, pelo atendimento da 
legisla戸o trabalhista perante seus empregados, bem como da legisla戸o fiscal 

,it. O Diretor Presidente da Cooperativa providenciar' para que os demais membros do Conselho de 
Administrac5o recebam, com a anteced'ncia minima de 03 (tres) dias, c6pias dos balancetes e 
demonstrativos, planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que se pronunciar, sendo- 
lhes facultado, ainda, anteriormente 白  reunio correspondente, inquirir empregados ou cooperados, 
pesquisar documentos, a fim de dirimir as d"vidas eventualmente existentes 

,2e. O Conselho de Administra5o solicitar', sempre que julgar conveniente, o assessoramento de 
quaisquer funcion'rios graduados para auxili'-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo 
determinar que qualquer deles apresente, previamente, projetos sobre questes especficas. 

,3Q. As normas estabelecidas pelo Conselho de Administra戸o sero baixadas em forma di Resolu"es, 
Regulamentos ou Instru96es 

Art. 50. Ao Diretor Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribui'6es: 

a) dirigir e supervisionar todas as atividades da Cooperativa; 

b) baixar os atos de execu戸o das decisるes da Conselho de Administra戸o; 

c) assinar isoladamente ou se achar necess'rio juntamente como Diretor secretario, cheques, contrat 
e demais documentos constitutivos de obriga'6es; 	／、  

' 
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d) convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Administra戸o, bem como as Assembleias Gerais dos 
cooperados; 

e) apresentar ' assembleia Geral Ordin'ria 

I. Relat6rio da Gest言o; 

II. Balan'o Geral; 

Ill. Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exerccio e o Parecer do 
Conselho Fiscal 

f} representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juizo e fora dele; 

g)  representar os cooperados, corno solid'rio com os financiamentos efetuados por interm'dio da 
Cooperativa, realizados nas limita96es da lei e deste Estatuto; 

h) elaborar o plano anual de atividades da Cooperativa; 

I) verificar periodicamente o saldo de caixa; 

J) acompanhar, juntamente corn a Administra戸o Financeira, as finan'as da Cooperativa. 	ーベミニ、  
li) nomear e constituir mandatrios, atrav's de expedi戸o de procura6es, para legtima representa‘旨o 

perante aos 6 rg言os de poder executivo municipal, estadual e federal conferindo poderes para prtica 
de todos os atos, procedimentos e diligencias pertinentes' Processos Licitatrios. 

Art. Si. Compete ao Diretor vice-presidente, entre outras, as seguintes atribui'6es: 

a) substituir o Diretor Presidente em caso de aus'ncia ou afastamento, tempor'rio ou n'o. 

b) secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuniろes da Conselho de Administra戸o e 
da Assembleia Geral, responsabilizando-se pela guarda de livros, documentos e arquivos pertinentes; 

c) interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente. 

Art. 52. Compete ao Diretor Secret'rio as seguinte fun'6es: 

a) superintender todos os servi'os de Tesouraria; 

I,) organizar a escritura戸o contbil e financeira da Cooperativa, elaborando o Plano de Contas; 

c) na aus己ncia do Diretor Presidente, assinar isoladamente cheques, procura'6es, contratos e demais 
documentos constitutivos de obriga戸es, como tamb'm as demonstra‘るes das contas de Receitas e 
Despesas, e os balancetes mensais; 

d) prestar informa'6es verbais ou escritas aos conselhos sobre o estado financeiro da cooperativa e 
permitir-lhe o livre exame dos livros e haveres; 

e) apresentar os balan'os e balancetes mensais aos conselhos para aprecia戸o; 
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E) guardar sob sua responsabilidade os valores e titulos de qualquer natureza pertencentes 自  
cooperativa e responder por eles; 

司  desempenhar outras atividades compatveis e as que lhe forem atribuidas pelo Diretor Presidente; 

fl) quando solicitado, assinar cheques ou outros documentos juntamente corn o Diretor Presidente ou 
corn o Diretor Vice-Presidente, no caso de impedimento de qualquer natureza do Presidente 

I) secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuni6es do Conselho de Administra戸o e 
das Assembleias Gerais. 

Art. 53. Os administradores, eleitos ou contratados, n首o sero pessoalmente respons'veis pelas 
obriga'6es que contrairem em nome da Cooperativa, mas respondero solidarlamente pelos prejuzos 
resultantes de desidia e omiss言o ou se agiram corn culpa, dolo ou m f. 

'12. A Cooperativa responder』  pelos atos a que se refere este artigo, se os houver ratificado ou deles 
logrado proveito. 

'20. Os que participarem de ato ou opera戸o social em que se oculte a natureza da sociedade, podem 
ser declarados pessoalmente respons'veis pelas obriga'6es em nome dela contraidas, sem prejuizo das 
san"es penais cabveis. 

* 32. 0 membro do Conselho de Administra戸o que em qualquer momento referente a essa opera戸o, 
tiver interesse oposto ao da Cooperativa, n言o poder' participar das delibera6es relacionadas com essa 
opera戸o, cumprindo-lhe declarar seu impedimento. 

* 49. Os componentes do Conselho de Administra戸o, do Conselho Fiscal ou outros, assim como os 
liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades an6nimas para efeito de responsabilidade 
criminal 

* 52. Sem prejuizo da a戸o que possa caber a qualquer cooperado, a Cooperativa, por seus dirigentes, ou 
representada por cooperados escolhidos em Assembleia Geral, ter' direito de a戸o contra os 
administradores, para promover a sua responsabilidade 

Art. 54. Poder o Conselho de Administra戸o criar comit's especiais, transitrios ou n旨o, para estudar, 
planejar e coordenar a solu戸o de quest6es especficas, relativas ao funcionamento da Cooperativa. 

CAPITULO VII 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 55. A Cooperativa de trabalho constituida por 19 (dezenove) s6cios, poder' estabelecer, em Estatuto 
Social, composi''o para o Conselho de Administra戸o e para o Conselho Fiscal distinta da prevista na lei, 
assegurados, no minimo 03 (tr巨s) conselheiros fiscais, todos, cooperados, eleitos a cada 01 (um) ano pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reelei"o de apenas 1/3 (um terCo) dos seus componentes 

ミ  
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,lI. Os negcios e atividades da Cooperativa ser旨o fiscalizados assidua e minuciosamente por um 
Conselho Fiscal, constituIdo de 03 (tr's) membros efetivos e 03 (trs) membros suplentes, todos 
cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida a reelei戸o de apenas 1/3 (um 
tero) dos seus componentes, quando superior a 20 (vinte) s6cios, conforme disposi戸o legal 

I 2●. Para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal, o associado dever estar em pleno gozo de seus 
direitos e deveres, de acordo com os requisitos legais e estatut自rios. 

,32. Os cooperados nきo podem exercer cumulativamente cargos no Conselho de Administra戸o e 
Conselho Fiscal 

,41, N●o podem fazer parte do Conselho Fiscal, al'm dos inelegveis enumerados no art. 43 deste 
Estatuto, os parentes dos membros do Conselho de Administra戸o at' 2' (segundo) grau, em linha reta 
ou colateral, bem como os parentes entre si at' este grau 

Art. 56. Na primeira reuni5o do Conselho Fiscal de cada ano civil dever' ser eleito, dentre seus membros, 
um Presidente incumbido de convocar e dirigir as reuni6es e um secret'rio para a lavratura de atas deste 
Conselho Fiscal, os quais exercero o mandato at' a pr うxima Assembleia Geral. 

Pargrafoり  nico. O Presidente do Conselho Fiscal dever ser substituido, em suas faltas ou impedimentos, 
pelo Conselheiro que venha a ser escolhido pelos seus pares 

Art. 57.0 membro do Conselho Fiscal que, por motivojustificado n各o puder comparecer き  sess'o, dever' 
comunicar o fato ao Presidente, corn anteced'ncia minima de 72 (setenta e duas) horas, para efeito de 
convoca戸o do respectivo suplente 

，ユ●. A comunica戸o dever ser dispensada quando o suplente, devidamente notificado pelo membro 
efetivo, comparecer' sess'o. 

§2・. Quando a comunica''o n旨o ocorrer nos moldes do eaput deste artigo, o Conselheiro Fiscal ter' 10 
(dez) dias, a contar da data em que sua aus'ncia foi registrada, para se justificar, mediante exposi 言o em 
reuni'o, ou em expediente do interessado ao Presidente do Conselho Fiscal. 

,31. O Conselheiro Fiscal que faltar, n各o poder fazer jus ao recebimento de c'dula de presen9a, 
rinstitulda em Assembleia Geral, mesmo que a aus'ncia seja justificada. 

Art. St Dever perder o mandato o membro que faltar, injustificadamente, a 03 (trs) reuni6es 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, durante o ano civil. 

Art. 59. No caso de ocorrerem tr's ou mais vagas no Conselho fiscal, dever' haver imediata comunica戸o 
自 Conselho de Administra戸o da Cooperativa, para as provid'ncias de convoca戸o de Assembleia Geral 
para o devido preenchimento das vagas, respeitado o disposto nos pargrafos primeiro e segundo do 
artigo 28 deste estatuto. 

Art. 60. 0 Conselho Fiscal re"ne-se, ordinariamente, uma vez por m色s e, extraordinariamente, sempre 
que necess'rio, com a participa戸o de 03 (tr色s) dos seus membros 
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a) examinar se o montante aas aespesas e inversoes reauizaaas estao aeconrormiaaae cornos pianos e 
decises da Conselho de Administra戸o; 

り  venhcar se os e×t「●tos de conta5 banc計Ias conferem com a escritum戸o da cooperativa; c) verificar se os extratos de contas bancarias conferem com a escritura‘ョo da Cooperativa; 

S.' 	 -) 

ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO ・  CTES 
Aprovado em Assemblia Geral Extraordin'ria, n;di 5/O ノ2424 

Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembl'iat$4 EtttSo$dintICe 
'. . e.' - e ." :, e
. 	a 	 -. 	e e. * 

0 

,12. As reuni6es do Conselho Fiscal poder'o ser convocadas, ainda, por qualquer de seus membros) por 
solicita戸o do Conselho de Administra戸o ou da Assembleia Geral. 

,72. Na aus'ncia do Presidente ser escolhido um substituto, na ocasio, para dirigir os trabalhos. 

,32. As delibera'6es ser言o tomadas por maioria simples de votos e constaro de ata, lavrada em livro 
prprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos de cada reuni旨o, por 03 (tr's) membros do 
Conselho Fiscal presentes, indicados pela Assembleia Geral. 

Art. 61. Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua fiscaliza戸o sobre as opera'6es, atividades e servi'os 
da Cooperativa, examinando livros, contas e documentos, cabendo-lhe entre outras, as seguintes 
atribui戸es: 

a) elaborar o seu Regimento Interno, caso seus membros julguem necess'rio; 

b) conferir, mensalmente, o saldo do numerrio existente em caixa, verificando, inclusive, se o mesmo' 
est dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administra戸o; 

J) 

e) verificar seas opera9るes realizadas e servi'os prestados correspondem em volume, qualidade e valor 
' s conveni'ncias econ6mico-financeiras da Cooperativa; 

examinar e emitir pareceres sobre o balan'o geral e demais demonstra'6es financeiras; 

examinar e emitir pareceres sobre as propostas de oramentos anuais e plurianuais, o balan'o geral 
e demais demonstra'6es financeiras; 

h) propor o estabelecimento de rotinas e prazos de apresenta 旨o de balancetes, balan'os, 
demonstrativos financeiros e presta戸o de contas; 

I) recomendar ao Conselho de Administra戸o da cooperativa o aprimoramento e corre'6es necess'rias 
ao bom desempenho nos setores contbil, financeiro e or'ament'rio; 

」）  verificar se a cooperativa estabelece privilgios financeiros a detentores de cargos eletivos, 
funcion'rios e terceiros; 

k) verificar se os associados est旨o regularizando os compromissos assumidos na cooperativa nos prazos 
convencionados; 

I) averiguar se existem reclama'6es dos cooperados quanto aos servi'os prestados; 

m) certificar-se se o Conselho de Administra'o se reUne regularmente, e se existem cargos vagos na sua 
composi3o; 	 （レー  

S 
● 

り  

g, 

レ  
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也  
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c*Pfruio VIII 

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

Art. 62. A Cooperativa dever, al'm de outros, ter os seguintes livros: 

a) Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

I. matricula; 

li・  presena de cooperados nas Assembleias Gerais; 

川・ ●切s das Assembleias; 

IV. atas da Conselho de Administra戸o; 

V. atas do Conselho Fiscal 

b) autenticados pela autoridade competente: 

L 	livros fiscais; 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO ・  CTES 
Aprovado ・rn Assembl'ia G・『司 Extraordin'ria, no dl・ 2中シやr・じ’ 三：・  

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assemblia Gerlf nrayd4nria -. 	. 	. ..... 1 
n) Inteirar-se se o recebimento dos crditos ' feito com regularidade e se os compromissos sociais so 

atendidos com pontualidade; 

o) averiguar se h' problemas com empregados; 

p) certificar-se se h' ex鳴‘ncias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou 
administrativas, e, inclusive, quanto aos 6 rg旨os do cooperativismo; 

q) averiguar Se os estoques de materiais, equipamentos e outros est含o corretos, bem como se os 
inventrios perl6dicos ou anuais s盲o feitos com observncia das regras prprias; 

r) examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balan'o e o relat6rio anual do Conselho 
de Administra戸o, emitindo Parecer sobre estes para a Assembleia Geral; 

s) dar conhecimento ao Conselho de Administra戸o das conclus6es dos seus trabalhos, denunciando 
' quele 6 rg含o e' Assembleia Geral as irregularidades constatadas, convocando Assembleia Geral; 

t) convocar Assembleia Gent; 

'12. Para o desempenho de suas fun声es, ter' o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, contas e 

documentos, a empregados, a cooperados e outros, independente de autoriza戸o pr'via do Conselho de 

Administra声o. 

5 2●. O Conselho Fiscal, quando necess'rio, poder' requerer assessoramente tcnico especializado, cuja 

autoriza戸o e contrata戸o caber ao Conselho de Administra戸o. Em caso de negativa, poder a 

solicita戸o ser encaminhada a delibera戸o da Assembleia Geral 

べこ雫さ、  

e. 
● 
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I,) os auxilios e doa'6es sem destina戸o especial. 

'2. As sobras liquidas nos termos deste artigo, ser5o distribuidos da seguinte forma: 

a) 10% (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 

b) 5% (cinco por cento) ao Fundo de Assist・ncia Tcnica, Educacional e Social - FATES; 

'39・  0 destino das sobras liquidas apuradas no exercicio, depois de deduzidas as taxas nas alIneas "a" e 
"if do pargrafo 2' deste artigo, ser decidido em Assembleia Geral 

'49・  O rateio dos resultados negativos ser' decidido pela Assembleia Geral. 

Art. 66. 0 Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exerccio e atender ao desenvolvimento 
das atividades, revertendo em seu favor, al'm da taxa de 10% (dez por cento) das sobras: 

a) os crditos n盲o reclamados pelos cooperados, decorridos 05 (cinco) anos: 	 / 

川。sau×II'"edoa‘。es sem destina‘言。 especiaI 	 (t 	 入  
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 

Apro・・do em Assemblia Geral Extraordin細‘no dia 2401ゆぜ・ごお・  
este Estatuto' parte integrante da Ata da Assemblia Caril xe 町*rlin*rile eec ジ  I 

、  

II. livros cont'beis. 

Pargiafo" nico. facultada a ado戸o de livros de folhas soltas ou fichas, devidamente numeradas 

Art. 63. No Livro de Matricula os cooperados sero inscritos por ordem cronolgica de admiss o dele
constando: 

a) o nome, idade, estado civil, nacionalidade, profisso e resid'ncia dos cooperados; 

b) a data de sua admiss'o, e quando for o caso, de sua demiss言o, elimina戸o ou excluso; 

c) a conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social; 

d) assinatura de duas testemunhas. 

CAPITULO IX 

no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. 

Art. 6 5. Os resultados sero apurados segundo a natureza das opera'6es ou servi'os, pelo confronto das 
respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas 

'1. As despesas administrativas sero rateadas na propor戸o das opera'6es, sendo os respectivos 
montantes computados nas apura'6es referidas neste artigo. 

、  

DO BALANCO GERAL. DESPESAS. SOBRAS, PERpAs E F UNDOS 

Art. 64. A apura''o dos「二鴛鴛鴛業ご鴛nPERQAS E Fnto do balan器ser o realizados 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO ・  CTES 

Este Estatuto 4 parte Integrante da Ata da Assembl'ia Geral IxtgaQlx5nari 】．  ~ .
. .o 	. . 	 t eS 	e 	e e. 

§ 

S 

, 

Art. 67. 0 Fundo de Assistencia Tcnica, Educacional e Social - FATES, destina-se' presta戸o de servios 
aos cooperados e seus familiares, assim como aos empregados da prpria Cooperativa, podendo Ser 
prestados mediante conv'nio corn entidades especializadas. 

,la. Ficando sem utiliza戸o mais de 50% (cinquenta por cento) dos recursos anuais deste Fundo, durante 
dois anos consecutivos, ser' procedida a revis盲o dos planos de aplica戸o, devendo a Assembleia Geral 
seguinte ser informada e fazer as recomenda6es necess'rias ao cumprimento das finalidades 
objetivadas. 

,2●. Revertem em favor do FATES, alm da percentagem referida na alinea "b" do§ 2' do an. 65, as 
rendas eventuais de qualquer natureza, resultantes de opera6es ou atividades nas quais os cooperados 
n'o tenham tido interven戸o. 

3Q. Os Fundos de Reserva e de Assistncia T'cnica, Educacional e Social, s'o indivisIveis. 

Art.68. A Cooperativa constituir' urn Fundo de Descanso Semanal, previsto no artigo 72, alnea "Ii", de Q-~ tstatuto social, para os cooperaoos que tera por oojeiivo provisionar recursos rirlanceiros para serem c 	-' 
utilizados pelos mesmos no repouso semanal remunerado. 

Art. 69. A Cooperativa constituir um Fundo de Descanso Anual, no artigo 72, alinea "I", deste Estatuto 
Social para os cooperados que ter' por objetivo provisionar recursos financeiros para serem utilizados 
pelos mesmos no repouso anual remunerado 

AztlO. Al'm do Fundo de Reserva, FATES, Fundo de Descanso Semanal, Fundo de Descanso Anual a 
Assembleia poder criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins especficos, tais 
como os previstos no artigo 89, alineas "1", "i"1 "fr' e "1", deste Estatuto, fixando o modo de forma戸o 

aplica戸o e liquida戸o 

CAPITULO X 

DADISSOLUCAOE LIQUIDACO 

Art. 71. A Cooperativa se dissolver' de pleno direito: 

a) quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os cooperados, totalizando o n"mero minimo 
de 07 (sete) dos cooperados n'o se disponham a assegurar a continuidade da Cooperativa; 

b) devido' altera'5o de sua forma juridica; 

c} pela redu戸o do n"mero de cooperados a menos de sete ou do capital social em patamar inferior ao 
minimo, se at' a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo n'o inferior a 6 (seis) meses, 
esses quantitativos n'o forem restabelecidos; 

d) pela paralisa戸o de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias. 
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ESTATUTO SOCIAL 

/ COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIcO - CTES 

Este Estatuto e parte Integrante da Ata da Assenlb!'ia tieral txVate.S讐讐】．  
:'S 

. S
S 

六  

I 

1I 
I鍵

苦鯵 

議  

臣  u」  

,I 
§層 コ ‘" 

' 
Y。，小m、。 、1叔、っ，入 6slUQ' 

LIDI買NE NOvAES SILvA LIDI*NE NOVAES SILVA 
CPF NQ 075.753.855-09 

Diretor切Ce presidente da Canseめo Administro加o 

Art. 12. Quando a dissolu‘盲o for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomear um ou mais liquidantes,' 
e um Conselho Fiscal composto por 03 (tr邑s) membros para proceder' liquida戸o 

,jQ. A Assembleia Geral, nos limites de suas atribui戸es, pode, em qualquer' poca, destituir os 
liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos; 

§29. 0 liquidante deve proceder a liquida戸o de conformidade com os dispositivos da Legisla戸o 
Cooperativista. 

Art 73. Quando a dissolu戸o da Cooperativa n旨o for promovida voluntariamente, nas hip6teses previstas 
no art 71, essa medida poder ser tomada judicialmente. 

CAPITULO Xl 

 

DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSIT6RIAS 

 

とフ  Art 14. Fica inelegivel para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo periodo de at' 5 
(cinco)anos, contado a partir da senten'a transitada em julgado, o s6cio, dirigente ou administrador 
condenado pela pr'tica das fraudes elencadas no artigo 18, da lei 12.690/12 

Art. 75. Os casos omissos serio resolvidos pela Assembleia Geral desta Cooperativa de acordo com os 
principios doutrinrios e legais. 

Estatuto aprovado em Assembleia Geral Extraordin'ria, realizada em 25 de Julho de 2017. 

也  
ルCEB 

Vit6ria da Conquista-Ba., 25 de Julho de 2017 

8しか」し反ヌ、‘くsA 。凡し  反ヌ、‘ さA , 

紗 G議  RIELdAJAIBA DE SOUかか  

αm。  CPF N 066.255.83Diretora Secretria do Conselho漂Aistrativo 
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ATA DE ASSEMBLIA GERAL ESPECIAL - AGESP 
紛  

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO - CTES 
CNPJ N' 23.641.510/0001・43 

NIRE N' 29400041639 

、  

' ’●．. 

Aos 18 (dezoito) dias do m's de dezembro do ano de dois mii e dezessete reunjrarnts;; 

一 	na sala de reuni誉o da sede administrativa da Cooperativa, situada na cidade de VitdrijS 
' 	aa conquista, Estado da Bahia,' Rua B, n2 04, ConJ. BNH, Bairro Candeias, CEP: 45.OS".' 

140, em Assembleia Geral Especial, em terceira e ltima convoca弾o as 10:OOhs, os 

assodados da COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA. EM SERVIO - crs, com a 

一 	presena de 04 (quatro} associados fundadores, conforme registro dos nomes na Lista 
w 	oe rresena, sendo a comunica戸o feita atrav's do Edital de Convoca‘昏o de Assembl'ia 

Geral Especial publicado no Jornal Correio da Bahia, pagina 06, do dia 07 de Dezembro 

de 2017. A Presidente da Cooperativa, Srta. Elicarla Silva de Queiroz, que neste ato' 

tamb'm a Presidente da Assembleia, iniciou a reuni含o agradecendo a presena de todos 

e convidou os demais presentes para fazerem parte da mesa e escolheu a Srta. Grabrielly 

Cajaiba Souza, cooperada e Diretora Secretaria, para secretariar a Assembl'ia e redigir 

a Ata. Em seguida, a Presidente da Assembl'ia solicitou que fosse lido o Edital de 

Convoca'o, o qual vai transcrito nesta presente Ata: COOPERATIVA DE TRABAlHO 

ESPECIAUZADA EM SERVIO - CTES, ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL. Edital de 

Convoca9o A Srta. Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADAS EM 

● SERVIO- CTES, no uso de suas atribui9 es estatut』rias, convoca os Srs. Associados a 

a 	reunirem-se em Assembleia Geral Especial conforme determina a lei 12.690/12 aue ser』  
realizada no dIa 18 (dezoito) de dezembro de 2017, na Rua Chile, ti9 04, Conj. BNH, CEP: 

45.050-490, Vitria da Conquista, Bahia' s 08:OOhs, em ユ・  convoca戸o, com a presena 
de 2/3(dois teros) dos associados, as 09・OOhs em 2・  convoca戸o com presenca de 

metade mais um dos associados, e as 10:OQhs em terceira a d ltima convoca戸o, corn 

nmero mrnimo de 50 (cinquenta) associados, para deliberar sobre a seguinte Ordem 

do Dia: 1) Deliberar sobre Gest含o, disciplina, direito e deveres dos s6clos, planejamento 

e resultados econ 6micos dos projetos e contratos firmados e organiza戸o dos trabalhos. 

ーで＝ーっ  

、  

 

gメ）  
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撫蕊a蕊.- . tw0,,nEdinlia Feriu de Siza 
CPF: 026.910.805-01 ● 

● 
I 

.'“証ふ之“I網LLl露必峨‘級ji」  

A cooperativa atualmente possui em seu quadra social 2.703 (dois mil setecentos e tr色s) 

associados. Vit6ria da Conquista. 07 de Dezembro de 2017. Elicarla Silva de Queiroz ー  

Presidente. Em seguida, a Presidente da Assemblia informou aos presentes que, devido 

a falta de presena para qu6rum minimo, a assembleia n'o pode ser realizada, ' cando 

os assuntos da ordem do dia para serem discutidos em outra oportunidade. ' nrath 

continuo, a Srta. Presidente da Assembleia perguntou aos presentes se aIgu'r?tinta 

aIguma observa弾。ョ ser apresentョda,que se manikstasse,como n百。 h。礎  -aIguma observa弾。ョ ser apresentョda,que se manikstasse,como n百。 h。礎  A -alguma observao a ser apresentada, que se manifestasse. Como no houv riials 

argui戸es eノ。u sUgest6es,a sna Elicada agradeceu a presteza e a 5erieda .__. _.- - '4argui es e/ou sugestes, a Srta. E l icarla agradeceu a presteza e a seriedade ds 

, 	presentes e deu por encerrada esta Assembleia. Eu, Grabrielly Cajaiba Souza, Diretora 
Secretaria e secret白ria dessa Assembleia, lavro a presente ata, que vai assinada por mim, 

pela Presidente da Assembleia e pelos demais presentes. Vit6ria da ConquIsta, 18 de 

一 	Dezembro de 2017. Esta ATA' cpia fiel e autentica da que se encontra lavrada no Livro 

ー 	ae itas ae Assembleias cerais da COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 

SERVICO - CrES. 

4 

×＝  
Vit6ria da Conquista-Ba., 18 de Dezembro de 2017. 

ムLI。司r rtl。‘ rL過  
titcarja Silva. eQuelror 
Presidente da Assemblia 
CPF: 049.037.545-61 

osCalo A蕊蕊rvalho 

CPF: 060.669.965-17 

(iaコ八J』ILー（ム，“ニ“奴ュ d又   ＆5ユくt 
wraoneluy'(aJasDa Souza 
Secretaria da Assemble/a 
CPF: 066.255.835-96 
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ERVICO 一  CTES NIRE 29400041639 	、  
CA000C U M E N TOS/AU T E N T iC ACAO asp× 

CAO.asax 冬  

4Bg 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E 
GERAL EXT.RAQRWN RIA DA COOPERATIVA DE 
TRABAL"p三  津P声乎いZADA EM SERVICO ー  
CTES, R ALIZAbAEM 24 DE MARCO DE 2018. 

」  

InscAta no NIRE sob ono 29400041639 e no CNPJ sob ono 23.641.510/0001-43. 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mes de Maro de 2017, na Rua Braulino Santos, no 677, Bairro 

Candeias, CEP - 45.028-170 na cidade de Vit6ria da Conquista, Estado da Bahia, 自  s 09:00 

horas, em primeira convoca"o, com a presen9a de 43 (quarenta trs) pessoas, entre 

delegados eleitos nos municipios onde prestam os servios aptos' votarem, cooperados 

ouvintes e colaboradores, conforme assinatura na ficha de presenca, reuniram-se, para a 

realiza"o da Assembleia Geral Ordin白ria e Assembleia Geral Extraordin白ria da Cooperativa 

de Trabalho Especializada em servio - CTES, inscrita no NIRE sob o n. 29400041639 e no 

CNPJ sob o n 23-641.510/0001-43, convocada pelo Conselho de Administra9'o, conforme 

Edital de Convoca"o publicado no Jornal A Tarde, no dia 14 de Maro de 2018, na forma 

transcrita a seguir: A Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 

SERVI CO - CTES, no uso de suas atribui"es estatut自rias, convoca todos os seus 3.714 (Trs 

mil, setecentos quatorze) cooperados ativos aptos a votar, para reunirem-se em Assembleia 

Geral Ordin白ria e Assembleia Geral Extraordinria a serem realnidas cumulativamente no 

prximo dia 24 de MarCo de 2018, na Avenida Braulino Santos, n. 677一  Bairro: Candeias, CEP 

- 45.028-170, na cidade de Vitria da Conquista, Estado da Bahia, obedecendo os seguinte 

horrios e "qurum" para sua instala9各o, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina 

a Lei no 12.690 e o Estatuto Social: 1) Em primeira convocaCao 自  s 9:00 horas, com a presen9a 

de 2/3 (dois teros) dos cooperados; 2) Em segunda convoca9o 自  s 10:00 horas, com a 

presen9a de metade mais um do nロmero de cooperados; 3) Em terceira e 自  ltima convoca"o 

. 

	

	as 11:00 horas, com a presen9a minima de 50 (cinquenta) cooperados, a fim de deliberar sobre 

a seguinte ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordin'ria (AGO) ー  I) Presta"o de contas dos 

6 rg"os da administra"o, compreendendo: Relatrio de Gest"o; Balan9o; Demonstrativos de 

sobras ou perdas decorrentes, do exercicio 2017; II) Plano de atividades da sociedade para o 

exercicio 2016; III) Elei"o e Posse dos membros do Conselho de Administra9白o e do Conselho 

Fiscal; IV) Fixar valores de honor白rios e di白rias para Diretoria Administrativa e C白dulas de 

presena para Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal; V) Delibera9'o sobre ado"o ou n昌o 

de diferentes faixas de retirada dos s6cios. Em Assembleia Geral Extraordin'ria (AGE) - I) 

Reforma Estatut自ria, com altera"o do endere9o da sede administrativa, no mesmo municipio, 

no prprio estado; II) Ordens referente a AGESP: Deliberar sobre Gest'o, Disciplina, Direito e 

deveres dos cooperados, Planejamento e resuftados econ6micos dos projetos e Contratos 

firmados e organizaCao dos trabalhos. VitOria da ConquistaーBa.. 14 de Maro de 2018. Elicarla 

Silva de Queiroz - Dir. Presidente Administrativa. A Assessora de Comunica9ao, Srr Luciana 

ノ  各  ◇乞じ i 
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Flores, deu inicio aos trabalhos, convocando o Conselho Administrativo, neste ato representado 

pela Presidente, Sta. Elicarla Silva de Queiroz e a Secretria, Sta. Gabrielly Cajalba de Souza 

a Assessoria Jurdica, representada pela Dra. J白ssica Falc白o, a Assessoria Cont●bil da 

Connect, representada pela Sta. Eliane Souza e 自  cooperada alocada no municipio de S白o 

Felix, a Sta. Cleidiane dos Santos Mendes, todos a compor da mesa. Iniciando, a Presidente, 

Elicarla Queiroz deu as boas vindas a todos os presentes e iniciando os trabalhos, solicitou a 

Assessora de Comunica9'o, Luciana Flores que fizesse ' leitura do Edital de ConvocaC百o, na 

Integra. Logo ap6s, solicitou a mim, Secret白ria desta assembleia, Gabrielly Cajaiba que fizesse 

a leitura da primeira ordem do dia em Assembleia Geral Ordin白ria (AGO), do edital de 

convoca"o. I) PrestaC'o de contas dos 6 rg旨os da administra"o, compreendendo: Relat6rio 

de Gest'o; Balan9o; Demonstrativos de sobras ou perdas decorrentes, do exercicio 2017] a 

presidente, St. Bicada Queiroz, distribuiu cpias' todos os presentes do Relatrio de Gestao 

e solicitou 白  Assessora Jurdica, 0r. J白ssica Falc'o que fizesse a leitura do mesmo, seguindo 

dos esclarecimentos. Todos os aptos' votarem nesta assembleia, aprovaram o relatrio do 

Conselho de Administra9'o. A presidente deu prosseguimento e convidou a Assessora Cont白bil 

da Connect que presta servi9os contbeis 白  cooperativa, a Contadora, Sre Eliane Souza, para 

fazer a explana9自o e explica96es do Balan9o Patrimonial e seus respectivos demonstrativos. A 

contadora Eliane, esclareceu a todos os presentes o passo a passo do balano, com grficos. 

mostrou os dados estatlsticos da cooperativa no exercido 2017, com as evolu"es: do quadro 

, 

	

	social, do quadro de colaboradores, do capital social, do patrim6nio lquido, do faturamento e a 

evolu9ao da Sobras, onde nesse exercIcio de 2017, as Sobras foram de R$ 9.617,65 (nove mil, 

seiscentos dezessete reais e sessenta cinco centavos). Ap6s, das explica6es, a contadora, 

● Eliane convidou ao cooperado Sr. Kaio Ramos Oliveira, da cidade de Brotas de Macaロbas・Ba 

escolhido pelo Conselho Fiscal para fazer a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, que, em 

totalidade, aprovou o balano patrimonial, as notas explicativas e as demonstraCes cont白beis 

Logo ap6s da explana"o da contadora Eliane Sousa e a leitura do parecer do conselho fiscal, 

a presidente ainda deixou a palavra com a cooperado Kaio Ramos onde ele p6s em vota9ao 

aos aptos a votar, os relat6rios, o Balan9o Patrimonial e o Demonstrativo de Sobras, neste 

momento, toda a diretoria administrativa se retirou da mesa e se absteve juntamente com o 

conselho fiscal de participar da vota"o, conforme § 1., artigo 44 da Lei 5.764/1971. As sobras 

liquidas foram distribuidas conforme alineas 'a" e 'b" do pargrafo 2。  do Art. 65 do Estatuto 

Social, ficando o restante para a assembleia presente, com os cooperados aptos a votar. Neste 
- 	Th 	 I、 	 I 	‘、 	 2 
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momento a Assessora Cont'bil, a contadora Eliane Souza novamente fez uso da palavra e deu 

duas possIveis op9るes para 自  assembleia, em ratear e dividir o valor das sobras por todos os 

3.714 (trs mil, setecentos e quatorze) cooperados ou fazer a cria"o de um fundo para que 

depositasse esse valor, para que seja usufruido posteriormente, juntado a sobras que por 

ventura vier a acorrer no finda do exercicio de 2018 ou tambm descontar nas perdas que por 

ventura vierem a ocorrer, explicou claramente que somente s百o possibilidade, para explicar a 

todos as op96es que a assembleia tem. Os delegados que estavam representando toda maioria 

dos cooperados, fizeram indaga'6es sobre a vota"o deles, ficando com certo receio dos 

cooperados da localidade que eles estavam representando n言o gostarem do voto, neste 

momento a Assessora Juridica, D~. J6ssica Falc'o, pediu a palavra e explicou a todos sobre 

o§ 3. do Art. 34 do Edital Social, onde fala da representa"o em assembleias pelo delegado 

eleito, o delegado s6 tem direito a um voto, no caso o seu prprio voto, mas ele representa os やここさ、  
cooperados que o delegaram. Falou tambm da responsabilidade de cada delegado, em chegar 

na sua localidade e transmitir a todos o que dito, explanado, resolvido e votado na assembleia 

geral. Depois de todas as d"vidas serem esclarecidas,a assembleia decidiu por unanimidade 

em criar um fundo para guardar o valor das sobras finais do exercicio 2017, a fim de utiliz自-las 

futuramente, pois o rateio ficaria um valor de centavos para cada cooperado, n白o compensaria 

Logo ap6s a presidente fez uso da palavra, e falou 自  todos que o intuito da cooperativa' 

trabalhar para alcan9ar Sobras no findo do exercicio, que nesse pr6ximo exercicio devemos 

● nos emprenhar, para na pr xima AGO estarmos aqui distribuindo os frutos do trabalho no rateio 

das possIveis Sobras. Prosseguindo, foi solicitado a mim secret自ria da assembleia, que fizesse 

a leitura da pr6xima ordem do dia do edital de convoca9白o: Iり  Plano de atividades da sociedade 

● para o exercIcio 2018. Neste momento a presidente solicitou 白  Gerente Administrativa, Sr 

Rose Mary Moreira que explanasse sobre o assunto, onde explicou sobre todos os t6picos do 

Plano de Atividades para o exercicio 2018, tendo a aprova9白o de todos os presentes aptos 

votarem. Ap6s, fez-se a leitura da prxima ordem do dia do edital de convocacao, Ill) Elei9●o e 

Posse dos membros do Conselho de Administra"o e do Conselho Fiscal. A presidente, Elicarla 

Queiroz, pediu a palavra e falou sobre essa ordem do dia, onde a elei9'o do conselho de 

administra9ョo se faz referncia a apenas um componente, a vice-presidente Lidiane Novaes 

Silva, que teve que se afastar de suas fun"es do cargo, por motivos pessoais, nos solicitou 

esse afastamento das fun96es da vice-presidncia, pois est白  residindo em outro municipio o 

Q que dificulta一ー讐巳ぞ賞。 ca讐vi”ーpresidente est 了ago e se32sハ  
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colocado em vota9'o. Diante da apresenta9"o de candidato O nico para complementa9自o do 

Conselho de Administra"o, por vota9'o un自nime, foi eleito e empossado para dar continuidade 

do mandato do Conselho de Administra9ao, at' o dia 20 de agosto de 2019, exercendo o cargo 

de Vice-presidente, o cooperado: VAGO BRITTO SOUZA, brasileiro, maior, solteiro, assistente 

administrativo, nascido em Vitria da Conquista-Ba., em 17/05)1992, portador da cdula de 

identidade no1340787130 SSP/BA, CPF no058.071.285・08, residente e domiciliado na Rua A, 

n. 54 (Morada Candeias), Bairro: Candeias, CEP - 45.028-606, na cidade de Vit6ria da 

Conquista-Ba., ressalvando a todos que n白o houve mudan9a do cargo de Presidente e de 

Secret白ria, continuando inalterado. E para compor o Conselho Fiscal, para mandato de 01 (uni) 

ano, tamb'm em chapa ロ  nica, foram eleitos empossados para cargo efetivo, os cooperados: 

CRISTIELE JESUS COSTA, brasileira, maior, solteira, auxiliar administrativo, nascida em S白o 

Paulo-SP., em 22/05/1999, portadora da cdula de identidade n 16687400-01 SSP/BA, CPF 

n. 086.266.415-24, residente e domiciliada no Loteamento Morada dos P白ssaros Ill, no 9999, 

Apt。  304. Bairro: Morada dos Passaros Ill, CEP - 45.000-000, na cidade de Vit6ria da 

Conquista-Ba., CIRLENE SOUSA SANTOS, brasileira, maior, solteira, auxiliar de servi9os 

gerais, nascida em Encruzilhada-Ba., em 14/02/1971, portadora da cdula de identidade n。  

05669395-84 SSP/BA, CPF n。016.932.695-03, residente e domiciliada na Travessa Santa Rita, 

n. 9993, Casa 01, Bairro: Centro, CEP1 45.150-000, na cidade de Encruzilhada-Ba.; GILSON 

SANTOS SOUZA, brasileiro, maior, casado, auxiliar de faturamento, nascido em Encruzilhada- 

Ba.! em 0610311975, podador da cdula de identidade n。  07240942・88 SSP/BA e CPF n。  
970.309.105-91, residente e domiciliado a Rua Manoel Granadeiro, n。 49, Bairro: Centro, CEP 

- 45.150-000, na cidade de Encruzilhada-Ba., e para suplentes, os cooperados: ANGELA 

● MARIA DOS SANTOS MOREIRA SOUSA, brasileira, maior, casada, auxiliar de recep o 

nascida em Encruzilhada-Ba., em 14/06/1979, portadora da c'dula de identidade no08929201ー  
49 SSP/BA, CPF no024.265.025-25, residente e domiciliada a Rua Manoel Granadeiro, n 18, 

Bairro: Centro, CEP - 45.150-000, na cidade de Encruzilhada-Ba; ELANDIA SILVA DE 

QUEIROZ. brasileira, maior, solteira, recepcionista, nascida em Itamb'-Ba, em 12105/1981, 

portadora da cdula de identidade n' 11492422-80 SSP/BA, CPF n。 835.436.945-53, residente 

e domiciliada na Rua Santa Rita, n.56, Bairro: Nossa Senhora Aparecida, CEP - 45.085-1 50, 

na cidade de Vit6ria da Conquista-Ba., DAISE PEREIRA DA SILVA, brasileira, maior, solteira, 

auxiliar administrativo, nascida em Encruzilhada・Ba., em 07/08/1 965, portadora da cdula de 

identidade n.37656892-6 SSP/BA, CPF n.325.524.118-94, residente e domiciliada na Rua C, 
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n' '13, Bairro: Zeferino Mares, CEP - 45.150・000, na cidade de Encruzithada-Ba,. Todos os 

cooperados eleitos declaram sob as penas da Lei, n白o estarem impedidos de exercer a 

administra"o e fiscalizaC'o da cooperativa, por lei especial ou em virtude de condena9o 

criminal, apenas que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos pOblicos, por crime 

falimentar, de prevarica戸o (faltar ao dever de seu cargo) peita ou suborno, concurso, peculato 

(desvio ou furto de dinheiro) ou contra a economia popular e contra o sistema financeiro 

nacional, contra as normas de defesa da concorrncia, contra as rela9es de consumo! f 

pロblica, ou a propriedade (art. 1.011,§ 1。, CC/2002), bem como que n'o existe entre eles, 

laos de parentesco at 2 grau, em linha reta ou colateral, conforme disciplina os artigos 51 e 

56 da Lei 5.764/71. Firmam a presente declara9'o para que produzam os efeitos legais, ciente 

de que, no caso de comprova9'o de sua falsidade, ser nulo de pleno direito perante o registro 

do com'rcio o ato a que se integra esta declara"o, sem prejuizo das san96es penais a que 

estiver sujeito. Logo aps, passou para as duas" ltimas ordens do dia em Assembleia Geral 	采＝ニニュ  

Ordin'ria, IV) Fixar valores de honorrios e di自rias para Diretoria Administrativa e C'dulas de 

presen9a para Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal; V) Delibera9首o sobre ado9自o ou n白o 

de diferentes faixas de retirada dos s6cios. A Gerente administrativa, S~ Rose Mary Moreira 

pediu a palavra e falou da importancia do reajuste dos honorrios da diretoria administrativa, 

pois desde a constitui9●o da cooperativa o valor' o mesmo, e hoje vimos t・n empenho dobrado 

de toda diretoria por conta do aumento dos contratos que constituimos neste ano de 2017 ・  e 

● n白o saindo do mesmo contexto precisamos tambm da aprova9o da assembleia para a 

ado9ao da diferencia"o de honor白rios para os trs membros do conselho de administra9自o, 

obedecendo assim a hierarquia. Colocamos os valores para aprecia"o e aprova9o da 	 4 

assembleia, sendo: Presidente, o valor de R$ 3.000,00 (trs mil reais). Vice-Presidente, o valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e Secretrio, o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais). Destacou tamb'm sobre o valor de R$ 500,00 quinhentos reais) de cdula de presen9a 

para a Diretoria Administrativa e Conselho Fiscal, incentivando assim a participa"o mensal 

nas reunies obrigat6rias por lei. Neste momento, a diretoria administrativa se retirou da mesa 

e se absteve juntamente com o conselho fiscal de participar da vota"o, conforme § 1。・  artigo 

44 da Lei 5.764/1971. Todos os aptos 白  votarem em assembleia, aprovou por unanimidade os 

valores expostos das retiradas de honorrios da diretoria administrativa e dos valores das 

cdulas de oresenca para diretoria administrativa e conselho fiscal. Nada mais a ser tratado em 	、ノ／  

Assembleia Geral Ordin白ria, a presidente Elicarla Queiroz deu-se como encerraoa, as -i i :zu
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horas. Ap6s, a assessora de comunica"o, Srr Luciana Flores, convidou a todos para participar 
de um coffee break, para depois dar inicio a Assembleia Geral Extraordin白ria. Ao retorno, 白  s 
11:40 horas deu inicio 白  Assembleia Geral Extraordin'ria, corn a leitura da primeira ordem do 
dia, I) Reforma Estatut白ria, com altera9'o do endere9o da sede administrativa, no mesmo 
municipio, no prprio estado. A presidente, Sc? Elicarla Queiroz falou que houve uma grande 
necessidade de mudan9a de endere9o da sede administrativa, pois nosso espa9o n昌o estava 
mais suportando a nossa necessidade, se tomou pequeno para nossos colaboradores 
trabalharem em setores, foi nesse intuito, que decidimos realizar as assembleias no prov自vel 
novo endereo da sede administrativa, para que todos os cooperados, vindos de todas as 
localidades onde a cooperativa presta os servi9os conhecerem o espa9o, para assim 
colocarmos em vota9'o. E por unanimidade dos aptos 自  votarem em assembleia, aprovaram 
a mudan9a da sede administrativa, situada 白  Avenida Braulino Santos, no 677, Bairro: Candeias, 
CEP - 45.028-170, na cidade de Vit6ria da Conquista-Ba. Ficando conl a seguinte reda9言o no 
Capitulo t Art. 1, letra り sede administrativa na cidade de Vitria da Conquista, Estado da 
Bahia, na Avenida Braulino Santos, no 677, Bairro: Candeias, CEP - 45.02g170, foroルridico 
na Comarca de Vit6ria de Conquista, Estado da Bali泊  NoA元 47 §1. 0 Conselho de 
Administra"o ser composto ‘拍03 membros sendo um Ptesiおnte, um Vice-Presiden加  e um 
Diretor Superintendente, No Art 50, letraりAssinarjuntamente com o Diretor Superintendente, 
cheques, procura96es, contratos e demais documentos constitutivos‘拍 obnりa6es. Art 52. 

. 	letra c) Assinar juntamente com o Presidente, cheques, procura96es, contratos e demais 
documentos constitutivos de obhりa96es, como tambm as demonstra96es das contas de 
Receita e Despesa, e os balancetes mensais. Os aptos a votarem nesta assembleia, aprovaram 

● as altera96es do Estatuto Social, sendo que os demais artigos do Estatuto Social permanecem 
inalterados e o estatuto vai como parte integrante desta ata, com a nova reda9'o. Seguindo 
para prxima e ltima ordem do dia em Assembleia Geral Extraordin'ria, II) Ordens referente 
a AGESP: Deliberar sobre Gest百o, Disciplina, Direito e deveres dos cooperados, Planejamento 
e resultados econ6micos dos projetos e Contratos firmados e organiza9白o dos trabalhos. A 
presidente, sr Elicarla Queiroz, sobre essa ordem do dia falou do motivo de ser uma ordem 
em Assembleia Extraordin自ria, pois a epoca correta em se realizar a AGESP - Assembleia 
Geral Especial' no segundo semestre do ano, e infelizmente na' poca correta, n首o tivemos 
qu6rum para sua realiza9'o, neste momento a presidente, Elicarla passou a palavra para 
assessora juridica, Dr J'ssica Falco que explicou detalhadamente a todos os presente sobre 
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織  ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E 
GERAL EXTIRAQRDINARIA DA COOPERATIVA DE 
TRABALtIIn $BPSC14IIZADA EM SERVICO - 
CTES, REALIZADA EM 24 DE MARCO DE 2018. 

A 

Inscrita no N/RE sob ono 29400041639 e no CNPJ sob o no 23.641.510/0001-43 

os pontos dessa ordem do dia, reprisou tambm que nas reuniaes peri6dicas em todas as 

localidades tambm passa todos as explica96es, inclusive com cartilhas informativas e 

explicativas da gest白o, disciplina, direito e deveres dos cooperados. E detalhou a todos com 

auxIlio da Assessora cont'bil, Eliana Sousa e da Gerente Administrativa, sr Rose Mary 

Moreira, do resultado econ6mico, contrato firmados e a organizac'o dos trabalhos, e 

principalmente sobre os projetos sociais, tcnicos e de sa"de que est' em processo de 

elaboraC百o para ser realizado no exercicio de 2018, com a indica"o da necessidade dos 

cooperados de cada localidade. Todos ficaram satisfeitos com o que fora exposto, encerrando 

a Dr Jessica Falc'o colocou um video sobre cooperativismo para que todos apreciassem e 

levassem consigo a mensagem passada. A presidente, Srta Elicarla Silva de Queiroz, 

agradeceu a presen9a e o apoio de todos os presentes. E assim, as 12:30 horas encerrou-se 

'Assembleia Geral Extraordin'ria. E n'o havendo mais nada a tratar, eu, Gabrielly Cajaiba de 

Souza, secret自ria das Assembleias, lavei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por 

mim, pela presidente e pelo novo membro da diretoria administrativa, empossado nesta data 

Essa ata 白  a transcri9'o fiel do livro registro de atas n。  02, da Cooperativa de Trabalho 

Especializada em Servi9o - CTES, lavrada por meio eletrnico 

S 

Vit6ria da Conquista-Ba., 24 de Maro de 2018. 

&u,.otto. &IL)c cL 
ELICARLA SILVA DE QUEIROZ 

CPF n.049.037」 545-61 
Presidente do Conselho Administrativo 

VA BRUTO SOUSA 
CPF no058.071.285-OS 

Vice-Presidente do Conselho Administrativo 
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ESTATUTO SOCIAL 	 I 
' ’ ● ● ． .. .. 

COOPERATAp！器Dlo緊麗器Lile票馬PE覧器需鷲ご購認r~CTES 
Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

CAPITULO I 

DA DENOMINA AO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURACAO, ARa DE ACAO E ANO 
SOCIAL 

Art. 1。. A Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi90 - CTES, constituIda no dia 21 de 
Agosto de 2015, rege-se pelos valores e principios do cooperativismo, pelas disposi96es legais, pelas 
diretrizes da autogest百o e por este Estatuto, tendo 

b a) sede administrativa na cidade de Vit6ria da Conquista, Estado cia Bahia, na Avenida Braulino 
Santos, n677, Bairro: Candeias, CEP - 45.028-170, foro juridico na Comarca de Vitria da 
Conquista, Estado da Bahia; 

b) rea d・ a9‘。・ para fin・ d・。dmias'o d・。oop・rentes a prosta9o d・・・rvi9os, abrangendo 
toco temtOiio nacional, pocenco Inclusive abrir filiaIs; 

c) prazo de dura9白o indeterminado e ano social compreendido no periodo de 1ode janeiro a 31 
ria Ma,omhrn la r,e1,. n, 

更ン＞  
CAPITULO II 

DO OBJETO SOCIAL 

Art. 2。. A Cooperativa, com base na colabora"o reciproca a que se obrigam seus cooperados, 

. 	'T叩  r?q讐o a ansa socio economica dos seus associados, atravs da organiza,o do trabalho 
w 	riu,vluuai e tratanao ce seus interesses, cuja Unalidade a presta9ao de servios a terceiros, para 

qua corn isso rneinarem sua remunera9ao e as condi9うes de trabalho, de forma autnoma, 
- curigreganuo os proTissionaus autonomos das diversas areas de servi9o, devidamente habilitados 

. senoc pronssuonaus tie supnrte operacuonal・  administrativo, comercial e infraegtrutura, mediante 
w coorana cc taxa aamunistratuva para seu sustento, sem qualquer finalidade de lucro, na 自  rea de 

presta9ao ae servi9os entre outros de: 

Fornecimento de Servios Combinados de Apoio e Conserva"o de Prdios; 
Fornecimento e gest白o de recursos humanos para terceiros; 
Preparaao de canteiro e limpeza de terreno; 
Cantinas - servi9o de alimenta9ao privativos; 
Servios de pintura de edificios; 
ServiCos dom白sticos; 
Coleta de residuos n白o-perigosos; 
Instala9'o e Manuten9与o el白trica; 	 n 	' 	C 

声  

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
d)  
e)  
f)  

a 
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ESTATUTO SOCIAL 
、  

coop・RAT・ー‘TRA・AIM9 ESPEC“捧鼻F曇熱竺9。 CTES 
#provaao em A ssemoieia cieral ヒxtraorainaria, no ara A'WUiILUlb 

Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

g} Atividades paisagisticas; 
h) Servi9os combinados de escritrio e apoio administrativo; 
O Atividades de Limpeza. 

Art. 30. No cumprimento do seu objetivo, a Cooperativa se prop6e a: 

a)contratar servi9os para seus associados, nas melhores condi96es e pre9os; 

b)comprar em comum m白quinas, equipamentos, utensilios e outros bens necess自rios ao 
desenvolvimento das atividades da Cooperativa e de seus associados; 

c)fornecer assistncia aos seus associados para melhorar desempenho de suas atividades; 

d) promover o aprimoramento tcnico-profissional de seus associados e familiares, atraves deどてニフ  
cursos de especializa9昏o; 

e) proporcionar, dentro das possibilidades, assistencia m●dico-social aos seus associados e 
柏mili・「es, de acordo com crit'rio・・・t・belecido・  pelo Conselho くLo Administra"o 

§ 1。・  A cooperativa dever白  descrever as atribui96es do Coordenador, uma vez que h白  a previsao na 
Lei 12.690/2012, que disp6e no artigo 7,§ 6。, o seguinte: "As atividades identificadas com o objetivo 
social da cooperativa de trabalho prevista no inciso li do caput do art. 4。  desta Lei, quando prestadas 
fora do estabelecimento da cooperativa, devero ser submetidas a uma coordena9ao corn mandato 
nunca superiora 01 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realiza9●o dessas atividades, eleita em 

血 	reuniao especmca pelos sodas que se olsponrlam a realiza-las, em que sero expostos os requisitos 
w 	para sua consecu9ao・  os vaiores contrataaos e a retnbui9ao pecuniaria de cada s6cio participante" ' 

CAPiTULO Ill 

DOS COOPERADOS 

a) ADMISSAO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

Art. 40・  Poder associar-se a Cooperativa, salvo se houver impossibilidade t'cnica de presta9白o 
de servi9os, qualquer pessoa que se dedique 自  atividade objeto desta sociedade, dentro da 白  rea 
de admiss"o da Cooperativa, podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os 
intereSSeSa O垣etIvoS A&.. COOOeratIva neIll ._.,j;_J;_ α，nl -- nl．雪mng 
"ltdv oaca c tnJJdtuv'Ja uo tUUpdl aLiva, lidou しUIIUII しJIII US IJleSmOS 	 し  
9'1竺 Aaarnlssao ae sodas na cooPeratIva estara limitada consoante as posslbllldaaes ae reuni自、  
aurangencia cas opera9oes, coniroie e presta9ao ce servi9os e congruente com o objeto estatuido 

S 

S 

IU'" 
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I ESTATUTO SOCIAL 

…・ER鷲思篤緊鷺器思讐翼紫需鷹,撫蛙鷲紗CTES 
Este Estatuto ' parte integrante cia Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

§7。.。  0 quadro de sOclos na cooperativa de Trabalho nao podera ser Inferior a 07 (sete) pessoas 
fisicas 

Art. 50 Para associar-se, o interessado preencher a Ficha de Matricula, corn a assinatura dele 
e de mais duas testemunhas, bem como a declara"o de que optou livremente por associar-se, 
conforme normas constantes do Estatuto Social da Cooperativa 

S 1ロ. 0 interntQ2do daver frequentar, com aproveitamento, um curse basico de cooperativismo, 
que ser ministrado pela Cooperativa ou outra entidade 

、  

§2. Concluido o curso, o Conselho de Administra,o analisar a proposta de admiss白o e. se for 
o caso, a deferir, devendo ent昌o o interessado subscrever quotas-parte do capital, nos termos 
deste Estatuto, e assinar o Livro de Matricula. 

§ 3O A subccriao das quotas-parte do Capital Social e a assinatura no Livro de Matricula 
complementam a sua admiss自o na Cooperativa 

Art. 60. Podero ingressar na Cooperativa, excepcionalmente1 pessoas juridicas que satisfa9am 
as condi96es estabelecidas neste Estatuto 

Par白grafo" nico. A representa"o da pessoa juridica junto 白  Cooperativa se far por meio de pessoa 
natural especialmente designada, mediante instrumento especifico que, nos casos em que houver 
mais de um representante, identificar os poderes de cada um. 

Art. 7'O・  Cumprido o que disp凸e o art. 5ロdo Estatuto Social, o cooperado adquire todos os direitos 
a 	e assume todos os deveres decorrentes da lei, deste Estatuto e das delibera"es tomadas pela 
，  しooperanva 

Art. 8'. S百o direitos do cooperado, alm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados 
b) propor ao Conselho de Administra9自o, ao Conselho Fiscal ou自  s Assembleias Gerais, medidas 

de interesse da Cooperativa; 

c) solicitar a sua demissao da Cooperativa quando lhe convier; 
d) solicitar informa96es sobre seus d白bitos e cr白ditos; 
e) solicitar informa"es sobro as atividades da Cooperativa, e, a pedir da data de publica9ao do 

Edital de Convoca貞o da Assembleia Geral Ordin自ria, consultar os livros e pecas do Balance 
uerai, que aevem estar a aisposi9ao do cooperado na sede da Cooperativa 

f) Retiradas n白o inferiores ao piso da categoria profissional e, na aus.ncia deste, nao inferiores 
ao sal白rio mInimo, calculadas de forma proporcional 白  s horas trabalhadas ou 白  s atividades 
desenvolvidas 

き二二、  

田  各  ノ  
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO rsPECIa泳ioh .. oo .. 4遥RVI 。一CTES 
Aprovado em Assembleia QeralE xtrac1tdin6ria, 'no ata Z40.MzuiO 

Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria. 

g} Dura"o do trabalho normal n昌o superior a 8 (oito) horas dirias e 44 (quarenta e quatro) horas 
senianais; exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a presta9含o de trabalho por 
meio de plantes ou esca'as, facultada a compensac白o de hor自rios 
Repouso semanal remunerado, preferentialmonte 205 domingoc 

Repouso anual remunerado 

Retirada para o trabalho noturno superior自  do diurno 

Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas 

Seguro acidente de trabalho. 

§10. A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, referidas na 
alnea "b'' deste artigo, deverao ser apresentadas ao Conselho ae Admlnlstra9ao com a 
anteced6ncia minima de 30 (trinta) dias e constar do respectivo Edital de Convoca o 

§20. N自o se aplica o disposto nas letras 'h" e "i'' do caput deste artino nos casos em aue as 
opera9oes entre o socio e a cooperatIva sejam eventuais, salvo ciecisao assemblear em contr自rio. ハ、～ノ  
S 30. As pt'opostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados, serきo 
obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administracるo A Assembleia Geral, e. n5o o sendo, no 
prezo de 30 (trinta) dias, poder'o ser apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes 

Art. 90, S'o deveres do cooperado, al白m de outros que a Assembleia Geral venha a instituir 

S 
● 

9 

也  
IUC冨B 

p 

a) subscrever e integralizar as quotas-parte do capital nos termos deste Estatuto e contribuir 
com as taxas de serviCo e encargos operacionais que forem estabelecidos 

b) cumprir com as disposi9oes da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resolu9oes tomadas 
pelo Conselho de Administra9白o e as delibera96es das Assembleias Gerais; 

c) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de 
participar ativamente da sua vida societ白na e empresarial; 

d) realizar com a Cooperativa as opera"es econ6micas que constituam sua finalidade; 
e) prestar a Cooperativa informa96es relacionadas com as atividades que lhe facultaram se 

associar; 

f) cobrir as perdas do exercicio, quando houver, proporcionalmente 自  s opera96es que realizou 
com a Cooperativa, se o Fundo de Reserva nao for suficiente para cobri-las; 

g) prestar自  Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 
h) manter atualizado junto 自  Cooperativa todos os seus dados cadastrais solicitados na ficha de 

matricula; tais como o endere9o completo, estado civil (inclusive no caso de existencia uni言o 
estvel, ou altera戸o no regime de bens caso seja casado), telefone 

i) lever ao conheoiniento do Conselho de Administra9'o ou do Conselho Fiscal a existncia de 
qualquer irregularidade que atente contra a lei, o Estatuto 

り  zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa. 	n 
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ミ  ESTATUTO SOCIAL 

COOPER鷲盟ご緊麗灘上票馬悲欝島燕鳶撫器。ー CTES 
Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

5 

S 

Art. 10.0 cooperado responde limitadamente pelas obriga9るes contra idas pela cooperativa perante 
terceiros e 白  parcela de sua contribui9白o ao capital social, correspondente as cotas por ele 
integralizadas, bem como pelos prejuizos porventura verificados na propor'o das opera"es que 
tiver realizado 

Art. 11. Os herdeiros do cooperado falecido tem direito ao capital integralizado e demais crditos 
pertoncente, ao de cujue 

b) DEMISSO, ELIMINA AO E EXCLUSAO 

Art. 12. A demiss自o do cooperado dar-seー自  a seu pedido, formalmente dirigido ao Conselho de 
Administra9含o da Cooperativa, e nao poder白  ser negado 

Art. 13. A eliminac白o do cooperado ser白  dada em virtude de infra"o de lei, deste Estatuto Social, 
ap6s du・．日dv．・ tncia・・・crit・・  

§j0. O Conselho de Administra"o poder eliminar o cooperado que: 

a) manter qualquer atividade que conflite com o objeto social da Cooperativa; 

b) deixar de cumprir as obriga96es por ele contratadas na Cooperativa; 
c) deixar de realizar com a Cooperativa as opera"es que constituem seu objeto social 

§2。. No caso do disposto na alinea "c'' do paragrafo primeiro deste artigo, o cooperado que deixar 
por vontade prpria, de realizarjunto a cooperativa a presta"o de servi9os que constituem seu objeto 
social por mais de 60 (sessenta) dias consecutivos ou 120 (cento e vinte) dias intercalados num 
perodo de 02 (dois) anos, ser automaticamente eliminado. 

§3。. C6pia aut'ntica da decis"o da elimina9白o ser白  remetida ao cooperado, por processo que 
comorove as aatas da remessa e do recebImento 

§4。. Se a correspondencia, referida no par白grafo anterior retomar mais de 03 vezes 自  cooperativa 
sem que haja a ciencia pelo cooperado eliminado, a referida comunica"o poder ser feita por 
publica"o em jornal que abranja a 白  rea de admiss白o de cooperados. 

§50・  o cooperado eliminado poder, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do 
recebimento da notifica"o, interpor recurso que ter efeito suspensivo ate a primeira Assembleia 
口A『コI 

§6。. No caso do pargrafo quarto deste artigo, o prazo de 30 (trinta) dias para recurso a Assembleia 
Geral pelo cooperado eliminado iniciar no dia da publica9ao em jornal da referida eliminac白o 

」そプ  
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPER標思器緊農器七認器哲驚」鷺驚ミ離器秒 CTES 
Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

Art. 14. A exclus白o do cooperado ser白  feita 

a) por aissoiu9ao da pessoa jurtcilca; 

b) por morte da pessoa fisica; 

c) por incapacidade civil nao suprida; 

d) por deixar de atender aos requisitos estatut自rios de ingresso ou permanencia na Cooperativa 

I 
Art・ 1．・ O ato dc cxluoaロ do cロロperado, noo tcrmoo da allnca "U'' do artigo anterior, ocr白 efetivado 
por decis'o do Conselho de Administra"o, mQdiante termo firmado pelo Presidente na Ficha de 
Matricula, devendo ser aplicado o disposto nos pargrafos terceiro, quarto, quinto e sexto do artigo 
13 deste estatuto 

Ait 16・  Em qualquer caso de demiss白o, elimina"o ou exclus'o, o cooperado s6 ter direito 
restitui9'o do capital que integralizou, devidamente corrigido, das sobras e de outros crditos que lhe 
tiverem sido registrados, n"o lhe cabendo nenhum outro direito 

§1。.。  A restitui"o de que trata este artigo somente poder ser exigido depois de aprovado, pela 
Assembleia Geral, o Balan9o do exercicio em que o cooperado tenha sido desligado da Cooperativa 

§2. 0 Conselho de Administra"o da Cooperativa poder determinar que a restitui"o do capital 
integralizado pelo cooperado seja feita em ate 10 (dez) parcelas, a partir do exercicio financeiro 
posterior ao em que se deu o desligamento 

§ 30・  No caso de morte do cooperado, a restitui"o de que trata o par古grafo anterior ser白  efetuada 
. 	aos herdeiros legais em urna s6 parcela, mediante a apresenta9'o do respectivo formal de partilha 
~ 	ロu aivara juロにI印．  

え競Cic認農？i農隠 es,rtncias禦器器認姦usesO p055器器署讐認』農謂認器ご  
financeira da Cooperativa, esta poder' restitui-las mediante critrios que resguardem a sua 

§50, No caso de readmiss'o do cooperado, ele dever自  integralizar as quotas-parte de capital social 
de acordo com as disposi"es previstas no Estatuto vigente 白白  poca. 

Art. 17. Os atos de demiss●o, elimina9昌o ou exclus昌o acarretam o vencimento e pronta exigibilidade 
das dividas do cooperado com a Cooperativa, sobre cuja liquida9o caber自  ao Conselho de 

Administra9白o decidir. 

Art. 18. Os deveres de cooperados demitidos, eliminados ou excluIdos perduram ate a data da 
Assembleia Geral que aprovar o balan9o de contas do exercicio em que ocorreu o desligamento. 

● 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPER鴛器ご緊農器ご児忠贋三驚鷺鷲男観器 。ーCTES 
Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白na 

CAPITULO IV 

DO CAPITAL 

Art. 19. 0 capital da Cooperativa, representado por quotas-parte, n自o ter自  limite quanto ao m自ximo 
e variar conforme o n山mero do quotas-parte subscritas e intograliユadas, mas nるo poder ser inferior 
a R$ 3.500,00 (Tres mIl e quinhentos Reals), senao que neste ato foI integrallzado urn capItal social 
de R$ 1.000.000,00 (Hum milh白o de Reais) 

§1。.。  0 capital Social' dividido em quotas-parte rio valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma 

§2。-。  A quotas-parte ' indivisrvel, intransferivel a n白o cooperados, n'o podendo ser negociada de 
modo algum, nem dada em garantia, e sua subscri9ao, integraliza9言o, transferncia ou restitui9白o 
ser sempre escriturada no Livro de Matricula 

§3. A transferncia de quotas-parte entre cooperados, total ou parcial, ser白  escriturada no LivrodaIン  Matricula mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do cession白rio e do Presidente 
da Coonerativa 

§4。・  0 cooperado poder integralizar as quotas-partes 白  vista, ou em at' 10 (dez) vezes em parcelas 
mensais 

§5. Para efeito de integraliza9ao de quotas-parte ou de aumento do capital social, a Cooperativa 
poder receber bens, desde que avaliados previaniente, e feita homologa"o da Assembleia Geral. 

Art. 20. 0 n"mero de quotas-parte do Capital Social a ser subscrito pelo associado, por ocasi白o de 
sua admiss白o 6 de 500 (quinhentas) quotas. 

CAPITULO V 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

a) DEFINIAO E FUNCIONAMENTO 

Art. 21. A Assembleia Geral o Org自o supremo da Cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer 
decis'o de interesse da entidade. Suas delibera96es vinculam a todos, ainda que ausentes ou 
discordantes 

Art. 22. A Assembleia Geral ser自  habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente 

ノ  
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPER鴛慧繁農鷺認慧翼,蕊鰍漁誌鷲抄 CTES 
Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

§1。. Poder tambm ser convocada pelo Conselho de Administra9'o, pelo Conselho Fiscal, ou 
ainda, ap6s solicita9ao n'o atendida, per 1/5 (um quinto) dos couperados em pleno gozo de seus 
direitos sociais 

§2 ・  Nao poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a 
convoca"o. 

Art. 23. Em qualquer das hip6teses referidas no artigo 22. as Assembleias Gerais sero convocadas 
com antecedncia minima de lo (dez) dias, com o hor自rio definido para as trs convoca96es, sendo 
de uma hora o intervalo entre elat 

Art. 24. 0 qu6rum para instala9百o da Assembleia Geral 白  o seguinte: 

a) 213 (dois teros) do nロmero de cooperados, em primeira convoca9'o; 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda convoca9白o; 

c) 50 (cinquenta) s6cios ou, no mInimo, (vinte por cento) do total de s6cios, prevalecendo o menor 
nロmero, em terceira convoca"o, exigida a presen9a de, no mInimo, 4 (quatro) s6cios para as 
cooperativas que possuam at 19 (dezenove) s6cios matriculados 

§ 10. Para efeito de verifica9ao do qu6rum de que trata este artigo, o nロmero de cooperados 
presentes, em cada convoca"o, ser contado por suas assinaturas, seguidas do respectivo n"mero 
de MatrIcula, apostas no Livro de Presen9a. 

§ 2。. Constatada a exist6ncia de qu6rum no horrio estabelecido no Edital de Convoca"o, o 
a 

	

	Presidente instalar a Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presenca mediante termo ciue 
. contenna a aeciara9ao ao numero ae cooperados presentes, da hora do encerramento e da 

convoca9巨o correspondente, far transcrever estes dados para a respectiva ata. 

● 
Art. 25. N'o havendo qu6rum para instala9ao da Aasembleia Geral, ser. feita nova convoca9ao 
com antecedencia minima de 10 (dez) dias ロ  teis 

Pargrafo" nico. se ainda assim nao houver qu6rum para a sua instala9'o, ser admitida a inten"o 
de dissolver a Cooperativa 

Art. 26. Dos editais de convoca9ao das Assembleias Gerais devero constar: 

a) - a denomina9旨o da Cooperativa e o n"mero de Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ・  CNPJ, 
seguiaas ロa expressao 'しonvocaao aa Assembleia Geral Ordin自ria ou Extraordin白ria", conforme o 
c日soI 

、  
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Art. 29. Os trabalhos das Assembleias Gerais sero dirigidos pelo Presidente, podendo ser 
auxiliado por um Secretrio ad hoc, que dever ser um cooperado em pleno gozo de seus direitos ou 
um empregado da cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, podendo, tamb'm, ser convidados 
os ocupantes dos cargos sociais para compor a mesa. 

Pargrafo Unico. Quando a Assembleia Geral n自o tiver sido convocada nela Presidente n： 	ノ  
traoainos serao aurigiaos por um Cooperado escolhido na ocasi白o, e secretariado nor outro, convidado 	/、  
por aquele, componao a mesa9Ltabalflos os pnncspais interessados na sua convocac.o. 	_/ 玉  
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIim oE TRA.ALHo EsPEc，孟  S S. SDE TRABALHO ESPECIAL k命齢皇RVIC。ーCTFS 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordintia, Pio dra'2ZV0312018 

Este Estatuto白 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

b) o dia e a hora da reuni含o, em cada convoca9ao, assim como o local da sua realiza9自o, o qual, 
salvo motivo justificado, ser o da sede social; 

c) a sequencia ordinal das convoca96es; 

d) a Ordem do Lila dos trabalhos. com  as devidas especificaC6es: 

e) o nOmero de cooperados existentes na data de sua expedi"o para efeito do c自lculo do qu6rum 
de instala9昌o: 

O data e assinatura do respons白vel pela convoca"o. 

§10. No caso da convoca9'o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital ser assinado, 
no minimo. nor 2(dois) sionat自flos do documento que a solIcitou 

Art.27. A notifica"o dos s6cios para participac白o das assembleias ser pessoal e ocorrerconIブへ＼  
anteceaencia minima ae 10 (0eZ) aias ae sua realiza9ao. 

§1。. Na impossibilidade de notifica"o pessoal, a notifica"o dar-se- por via postal, respeitada a 
antecedncia prevista no caput deste artigo 

§r.Na impossibilidade de realiza9るo das notifica9らes pessoal e postal, os s6cios sero notificados 
mediante edital afixado na sede e publicado em jornal de grande circula9ao na regi白o da sede da 
cooperativa ou na regio onde ela exera suas atividades, respeitada a antecedencia prevista no 
caput deste artigo 

Art. 28. E da competencia das Assembleias Gerais Ordin自rias ou Extraordin白rias a destitui9●o dos 
membros do Conselho de Administra9白o ou do Conselho Fiscal. 

§ 1。. Ocorrendo destitui"o ou renUncia que possa comprometer a regularidade da administra9ao ou 
一 fiscaliza9o da Cooperativa, os membros restantes dos 6 rgos de administra"o e fiscaliza"o, em 
' conjunto, aesignardo pessoas para ocuparem os cargos vagos, provisoriarnente, pelo periodo 

maximo cC .ns (trinta) aias 
' 

§2。. Nesse mesmo periodo dever白  ser convocada uma Assembleia Geral para eleger novos 
administradores e/ou conselheiros fiscais, conforme o caso, cujo mandato ser o equivalente ao 
tempo restante do mandato anterIor. 

、  



× LOTATUTO OOG PAL 

COOPERATIVApro鴛緊麗器と票票紫窯鷺聴蕪無1紗CTES 
Este Estatuto' pai-te integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

Art. 3& Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, n'o podero votar 
nas decisOes sobre assuntos que a eles se refiram direta ou indiretamente, dentre os quais os de 
presta9ao de contas, mas n'o ficaro privados de tomar parte nos respectivos debates, 

Art. 31. Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balanos das contas, o Presidente da 
Cooperativa, logo ap6s a leitura do Relat6rio do Conselho de Administra9ao, das pe9as cont'beis e 
do parecer do Conselho Fiscal, solicitar ao plenrio que indique um cooperado para coordenar os 
debates e a vota"o da matria 

§1.. Transmitida a dire戸o dos trabalhos, o Presidente e demais membros do Conselho de 
Administra"o e os Conselheiros Fiscais, deixaro a mesa, permanecendo no recinto, 自  disposi9o 
da Assembleia Geral para os esclarecimentos que lhes forem solicitados 

§2。. 0 coordenador indicado escolher, dentre os cooperados, um Secret白rio ad hoc para auxili自-lo 
na reda"o das decis6es a serem incluldas na ata pelo Secretario da Assembleia Geral 

A・‘・ 3コ・ A・ dolt・ra ・・ d・・ Assemble・as C・ra~ soment・  pod・喝o versar sobre assuntos 
constantes no Edital de Convoca"o e os que corn eles tiverem imediata rela"o. 	 く  

§1。・  Os assuntos que nao constarem expressamente do Edital de Convoca"o e os que nao 
satisfizerem as limita"es deste artigo, somente poder'o ser discutidos depois de esgotada a Ordem 
daVis, sendo que sua vota"o, se a matria for considerada objeto de decis白o, ser白  obrigatoriamente 
assunto para nova Assembleia Geral 

9 2。. Para a vota●‘o de qualquer assunto na Assembleia dever白o ser averiguados os votos a favor, 
depois os votos contra, e por fim as absten"es. Caso o n"mero de absten96es seja superior a 50% 

」‘ュ 	(cinquenta por cento) dos presentes, dever o assunto ser melhor esclarecido, antes de ser 
e suonietiao a nova vota9 ao ou ser retirado da pauta, quando n白o for do interesse do quadro social. 

§ 30, As decis6es das assembleias serao consideradas v白lidas quando contarem com a aprova"o 
.da maioria absoluta dos s cios presentes 

Art. 33. 0 que ocorrer na Assembleia Geral dever白  constar de ata circunstanciada, lavrada no livro 
prprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e fiscais presentes, e por 
uma comiss百o de 05 (cinco) cooperados desiqnados pela Assembleia Geral 

Art. 34. As delibera96es nas Assembleias Gerais ser'o tomadas por maioria absoluta de votos dos 
cooperados presentes com direito de votar, tendo cada cooperado direito a 1 (um) s6 voto, qualquer 
que seja o n"mero de suas quotas-parte 

§10. Em regra, a vota9'o ser a descoberto, mas a Assembleia Geral poder optar pelo voto secreto 

§2。. Caso o voto seja a descoberto, deve-se averiguar os votos a favor, os votos contra e as 
abstenc石“ 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVApro恕,J麗鷺と票黒悲鷲」燕蕪悲慧鴛紗 CTES 
Este Estatuto e parte Integrante aa Ata da Assembleia cieral Extraordin自ria 

§3.. Quando o nロmero de associados, da presente cooperativa exceder a 50 (cinquenta), os mesmos 
sero representados nas Assembleias Gerais por delegados que tenham a qualidade de associados 
no gozo de seus direitos sociais e n白o exer9am cargos eletivos na sociedade 

9 4。. Fica determinada a elei"o dc no minimo 01 (Hum) delegado por cada municipio onde presta 
os servi9os, n'o excedendo uma totalidade somada geral de 40 (Quarenta) delegados, para exercer 
as finalidades estabelecidas neste estatuto e na Lei. 

§5'. Admitir-se-白, tamb'm, a delega"o definida nos pargrafos anteriores quando o n自mero de 
associados for inferior a 50 (cinquenta), desde que haja filiados residindo a mais de 50 km (cinquenta 
quil6metros) da sede. 

Art. 35. Prescreve em 4 (quatro) anos a aCao para anular as deliberames da Assembleia Geral 
viciadas de erro, dolo, fraude ou simula"o, ou tomadas com viola9昏o de lei ou do Estatuto, contado 
o prazo da data em Assembleia Geral tiver sido realizada 

SUBSE9AO I 
	 ／て二＞  

Reunies Preparatrias 

(PRE・ASSEMSLEIA$) 

PAR GRAFO O NICO - As reuni6es preparat6rias n白o tem poder decis6rio 

I - As reuni6es preparat6rias ser白o convocadas pelo Conselho de Administra9自o com 
antecedencia minima de cinco dias, atraves de ampla divulga9ao, informando as datas e os locais 
de sua realiza"o. 

It - Dever constar na Ordem do Dia do edital de convoca"o da assembleia um item 
especifico para a apresenta"o do resultado das reuni6es preparatrias. ' 
b)ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Art. 36.. A Assembleia Geral Ordin'ria ser自  realizada obrigatonamente uma vez por ano, no 
decorrer dos 3 (trs) primeiros meses ap6s o t6rmino do exercido social, deliberar sobre os 
seguintes assuntos, que devero constar da Ordem do Dia 

I- Presta9白o de contas dos O rg白os de Administra"o, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: 

a) Relatrio da Gesto; 
b) Balan9o Geral; 
o) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer cio Conselho Fiscal; 
d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercicio seguinte. 

ぺ市声  
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ー . 	tSTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVApro器緊農器認慧翼覧燃燕鳶無贈計 CTES 
Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleca Geral Extraordin白ria 

II - Destina"o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as 
parcelas para os fundos obrigat6rios; 

III ー  Elei9白o e posse dos componentes do Cons&ho de Administra"o, do Conselho Fiscal; 

IV - Fixa9豆o dos honorrios, gratifica96es e da c白dula de presen9a para os componentes do Conselho 
dc Adminiatraydo e do Conaelhu Fiacal; 

V ・  Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os enumerados no artigo 37 deste Estatuto 

§10. Os membros dos 6 rg自os de administra"o e fiscaliza9白o n白o podero participar da vota9ao das 
matrias referidas nos incisos I (excluida a alinea "d") e IV deste artigo. 

§2。. A aprovac百o do relat6rio, do balanGo e das contas das 6 rg白os de administraC白o n白o desonera 
seus componentes da responsabilidade por erro, dolo, fraude ou cimula9io, bem como por infra9るo 
da lei ou deste Estatuto 

c) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art. 37. A Assembleia Geral Extraordin自ria realizar-se-自  sempre que necess'rio, podendo deliberar 
sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de 
Convoca叫o. 

Art. 38. E da competncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordin白ria deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 

a) Reforma do Estatuto; 

b) rusuo, incorpora"o ou desmembramento; 

c) Mudan9a de objeto da sociedade; 

d) Dissolu9白o volunt白ria e nomea"o de liquidantes; 

e) Contas do liquidante 

Pargrafo" nico. S昏o necess自rios os votos de 2/3 (dois ter9os) dos associados presentes, para 
tornar vlidas as deliberaC6es de Que trata este artiao 

d) ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

告、、  島 f 、  
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f) Divulgar aos demais cooperados as informac6es constantes na alInea "e" deste artigo; 

d) Verificar, por ocasi白o da inscri9自o, se existem candidatos sujeitos as incompatibilidades previstas 
no art. 44 deste Estatuto, fazendo com que assinem declara9'o negativa a respeito; 
e) Organizar fichas contendo o curricula doa candidatos, nas quais constem, al白m da individuabza9白o 
e dados profissionais, as suas experi"ncias e pr自ticas cooperativistas, sua atua"o e tempo de 
cooperado na Cooperativa e outros elementos que os distingam: 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPE凹器慧ご農器LAO ESFfl(AtIloja Cerd 2xftabrf4,1念鷺烈悲鴛coe 一CTES 
Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

*11・39. A Assembleia Geral Especial ser realizada, no minimo, uma vez por ano para deliberar 
entre outros assuntos especificados no edital de convoca9貢o 

・） Geet'o d・ Cooperativ叫  
b) Disciplina, direitos e deveres dos s6cios; 
c) Planejamento e resultado econ6mico das projetos e contratos firmados; 
d) Organiza"o do trabalho 

Pargrafo" nico: A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo devera ser realizada no 
segundo semestre do ano 

・l PPOCESSO ELEITORAL 

Art. 40. Sempre que for prevista a ocorrncia de elei96es em Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, 
com a anteced'ncia, pelo menos, identica ao respectivo prazo da convoca9白o, criar um Comit 
Eleitoral, composto de 3 (trs) membros, todos nao candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, 
para coordenar os trabalhos em geral, relativos 白  elei9ao dos membros do Conselho de 	ー一  
Aaministra9ao e co conseiflo Fiscal. 	 、、ーづ‘ーー一  

§1。. Logo ap6s a designa"o dos membros que comporo o Comit' Eleitoral; estes devero se 
reunir corn a finalidade de elegerem qual membro ser o Coordenador do referido comit 

§2。. O Coordenador a que se refere o par白grafo primeiro deste artigo, ser白  o representante oficial 
do Comit Eleitoral, lhe competindo a funcao de representar e proferir as decisるes do citado Comit. 

Art., Al・  No exerccio de suas fun96es, compete ao Comit● Eleitoral: 

a) Certificar-se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos conselheiros em exercicio e do n自mero 
de vagas existentes; ' 
b) Divulgar entre os cooperados, atraves de circulares e outros meios adequados, o nロmero e a 
natureza das vagas a preencher; 

c) Registrar os nomes dos candidatos pela ordem de inscriC白o, verificando se esto no QOZO de seus 
direitos sociais; 

8 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ES*I4ISD1., M SERVI9O - CTES 
Aprovado em Assembleia Gera尾xfrabrakc4a, ,tとia 2410ョ2018 

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

g) Realizar consultas e promover entendimentos para a composi9ao de chapas ou unifica9ao de 
candidaturas, se for o caso; 

h) Estudar as impugna"es, prvia ou posteriormente formuladas por cooperados no gozo de seus 
direitos sociais, bem como as denロncias de irregularidades nas elei"es, encaminhando suas 
concluses ao Conselho de Administrac'o, para que sejam tomadas as provid'ncias legais cabiveis; 

I) Conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de elei9自o, proclama"o e posse dos 
eleitos, fiscalizando, tamb'm, o cumprimento do Estatuto Social e decises de Assembleias Gerais; 

j) Tomar toda e qualquer deciso referente ao procedimento eleitoral, incluindo os casos omissos 
relativos a esse assunto; 

§1'.' 0 Gomlte eleItoral fixara prazo para a inscfl9ao dos candidatos, de modo que os nomes dos 
candidatos possam ser conhecidos e divulgados, no prazo minimo de S (cinco) dias antes da 
Assembleia Geral em que ser昌o procedidas 自  s eleic6es 

Art. 42. 0 Presidente da Assembleia Geral suspender o trabalho desta para que o Coordenador 
do Comit' Eleitoral dirija o processo das elei"es e a proclama9百o dos eleitos 

§ 1。・  0 transcurso das elei96es e os nomes dos eleitos constaro da ata da Assembleia Geral 

g e. 05 eleitos para supnrem vacancia no Conselho de Administra,o ou no Conselho Fiscal 
exercero os cargos somente at o final do mandato dos respectivos antecessores 

． §3 . A posse ocorrer sempre na Assembleia Geral em que se realizarem as eleic6es dennis dn 
anrerrwln コ  flrr4arnH‘、 fio 

ト  

Art. 43. N白o se efetivando nas' pocas devidas a elei9白o de sucessores, por motivo de fora maior, 
os prazos dos mandatos dos membros dos 6 rg'os de administrac'o e fiscaliza9昌o em exerciciosere 
considerados automaticamente prorrogados, pelo tempo necess自rio, at que se efetive a sucess白o, 
nunca al6m dc 90 (noventa) dias 

Art. 44. S言o inelegiveis al'm das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos p"blicos, ou por crime falimentar, prevarica"o, peita 
ou suborno, concuss昌o, peculato, ou contra a economia popular, a f p"blica ou a propriedade 
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為  ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESP r(4JSD. EM SERVI9O - CTES 
Aprovado em Assembleia GeraTぜxttabrirt 百a, rbia 24/03/2018 

Este Estatuto白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria. 

CAPITULO VI 

DA ADMINISTRA AO 

a) CONSELHO DE ADMINISTRA9AO 

Art. 45. 0 Conselho de Administra"oe o org'o superior na hierarquia administrativa, sendo de 
sua competncia privativa e exclusiva a responsabilidade pela deciso sobre todo e qualquer assunto 
do ordem econ6mica ou social, do interesse da Cooperativa ou de seus cooperados, nos termos da 
lei, deste Estatuto e das recomenda9oes cia Assembleia Geral. 

Art. 46. 0 Conselho de Administra9白o ser白  composto por 03 membros, todos cooperados no gozo 
de seus direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo 
obrigat6ria ao trmino de cada mandato, a renova'o de, no minimo, 1/3 (um ter9o) dos seus 
componentes. 	 \ 

Pargrafo" nico. N自o podem fazer parte do Conselho de Administrac自o, alm dos inelegiveis 
enumerados no art. 44 deste Estatuto, os parentes entre si at 2 (segundo) grau em linha reta ou 
colateral 

Art. 47. Os membros do Conselho de Administra"o sero eleitos pela Assembleia Geral tomando 
posse automaticamente quando for divulgado o resultado pela referida Assembieia. 

§l。. O Conselho de Administrac首o ser自  composto de 03 membros sendo um Presidente, um Vice- 
presidente e um Diretor Superintendente 

Art. 46. 0 Conselho de Administra9ao rege-se pelas seguintes normas 

a) re"ne・se ordinariamente urna vez por mes, e extraordinariamente sempre que necess自rio, por 
convoca9'o do Presidente, da maioria do pr6prio Conselho de Administra"o, ou, ainda, por 
solicita9昏o do Conselho Fiscal; 

b) delibera validamente com a presen9a da maioria dos seus membros, estando proibida a 
representa9百o, sendo as decis6es tomadas pela maioria simples de votos dos presentes, reservado 
ao Presidente o voto de desempate: 

c) as delibera96es ser白o consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro prprio, lidas 
aprovadas e assinadas ao fim dos trabalhos pelos membros do Conselho de Administra"o 
presentes 

ふ  

"dg,"ko;Perder三  automaticamente o cargo, o membro do Conselho de Administra9白o que, 
sem jusutucativa ・  rautar a u.( tres) reunioes oraunanas consecutivas ou a 05 (seis) reuni6es durante o 
ano 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO!' Zfl6I%LflDA EM SERVI9O - CTE5 
Aprovado em AssembleiiGerarE!th ふdn&pra, no dia 24/0312018 

Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

Art. 49. Cabem ao Conselho de Administra叫o, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, as 
seguintes atribui6es 

a) Propor a Assembleia Geral as polticas e metas para orienta9昌o geral das atividades da 
Cooperativa, apresentando programas de trabalho e orcamento, al6m de sugerir as medidas a serem 
tomadas; 

b) Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e das meios necessrios ao 
atendimento das operaいes e servi9os; 

、  

c) Estimar previamente a rentabitidade das opera9ろes e servi9os, bem como a sua viabilidade; 

d) Estabelecer normas para funcionamento da Cooperativa; 

e) Estabelecer san96es ou penalidades a serem aplicadas nos casos de viola9白o ou abuso cometidos 
α・ntra di・”・I9o・・ a・ lei,“・“E・tatuto, ou d・‘『叩m'd・ relacionam・nb6 corn.entidade que 
venham a ser estabelecidas; 

f) Deliberar sobre a admiss白o, elimina9ao e exclusao de cooperados e suas implica96es, bem como べここb 
sobre a aplica"o ou eleva9ao de multas 

g) Estabelecer a Ordem do Dia das Assembleias Gerais, quando for o respons白vel pela sua 
convocaQ自o. considerando as propostas dos cooperados nos termos dos pargrafos 1o e 30 do Art. 
8' deste Estatuto Social; 

li) Estabelecer a estrutura operacional da administra9白o executiva dos neg6cios, criando cargos, 
atribuindo fun96es, e fixando normas para a admiss白o e demissao dos empregados 

,i) Fixar as normas disciplinares; 

- j) Julgar os recursos formulados pelos empregados contra decis6es disciplinares; 

ー  K) ノ  wauiar a conveniencia e tuxar o limite ae tuan9a ou seguro d e tiaelidade para os empregados que 
manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa; 

I) Fixar as despesas de administra戸o em oramento anual que indique a fonte dos recursos para a 
sua cobertura; 

m) Contratar, quando se fizer necess自rio, um servio independente de auditoria, conforme disposto 
no artigo 112, da Lei no 5.764, de 16/12/1971; 

n) Indicar banco ou bancos nos quais ser白o feitos neg6cios e dep6sitos de numerrio, e fixar limite 
m自ximo que poder ser mantido no caixa da Cooperativa; 
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ESTATUTO SOCIAL 
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opera6ee e servi9os, atrav s de balancetes e demonstrativos espeCltlCOS・  

p) Adquirir, alienar ou onerar bens imoveis da sociedade, com expressa autoriza"o da Assembleia 

Gera!; 

q) Contrair obriga加es, transigir, adquirir, alienar e onerar bens m6veis, ceder direitos e constituir 

mandat自rios; 

r) Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir deprecia9'o ou desgaste dos valores que comp6em o 

● atIvo permanente da entidade; 

s) Zelar pelo cumprimento da legisla"o cooperativista e de outras aplicveis,. pelo atendimento aa 

legisla9●o trabalhista perante seus empregados, bem como aa legis?a9ao TISCSI 

S 1。  O Presidente da Cooperativa providenciar para que os demais membros do Conselho de 
Administra9白o recebam, com a antecedencia mInima de 03 (treS) duas, copias aos Dalancetes e 
demonstrativos, planos e Drojetos e outros documentos sobre os quais tenham que se pronunciar, 
sendo-lhes facultado, ainda, anteriormente 白  reuni'o correspondente, inquirir empreqados ou -一一~ 
cooperaaos, pesquisar aocumentos, a tim ae aunmur as ouviaas eventuaumente exIstentes. 	ーーーーーノノ  

§ 2.. 0 Conselho de Administra9'o solicitar, sempre que julgar conveniente, o assessoramento de 
quaisquer funcion白rios graduados para auxili白-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo 
determinar que qualquer deles apresente, previamente, projetos sabre quest6es especIficas 

§ 3 As normas estabelecidas pelo Conselho de Administrac●o sero baixadas em forma de 
一  Resolu"es, Regulamentos ou Instru96es 

Art. 50. Ao Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribui96es 

a) Dirigir e supervisionar todas as atividades da Cooperativa; 

b) Baixar os atos de execu9るo das decis6es da Conselho de Administra9.o; 

c) Assinar juntamente com o Diretor SuDerintendents -'haniire nrnrt.r一一R.,. 一～“ー‘一一  - - 
documentos constitutivos de obriga96es 

d) Convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Administra9自o, bem como as Assembleias Gerais 
dos cooperados; 

e) Apresentar' Assembleia Ceral Ordin.ria; 

I. Relat6rio da Gest'o; 

● 

g f 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPER鴛V0'器緊麗BALHembleia議
. S S
Sduis.I無Atv&oini . no烈SERVIO4/03/2018 ~CTES 

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

II. Balano Geral; 

Ill. Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exercicio e o Parecer 
do Conselho Fiscal 

f) Representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juzo e fora dele; 

g) Representar os cooperados, como solid自rio com os financiamentos efetuados por interm'dio da 
Cooperativa, realizados nas limita96es da lei e deste Estatuto; 

S 
h) Elaborar o plano anual de atividades da Cooperativa 

i) Verificar periodicamente o saldo de caixa; 

j) Acompanhar, juntamente com a Administra9'o Financeira, as financas da Cooperativa 

Art. 51. Compete ao Vice-presidente, entre outras, as seguintes atribui9うes: 

a) Substituir o Presidente em caso de aus'ncia ou afastamento, temporrio ou n.o 
民〇  

b) Secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuni6es do Conselho de Administra9自o 
・ da Assembleia Geral, responsabilizando-se pela guardコ  de livros, documentく皿  ・  arquivコS 
pertinentes; 

e) Interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente 

● Art. 52. Compete ao Diretor Superintendente as seguintes fun96es 

一一  a) 6upeiintender todos os servicos de Tesouraria: 

I,) urganizar a escrituracao cont自bil e financeira da Cooperativa, elaborando o Plano de Contas; 

c) Assinar juntamente com o Presidente, cheques, procura96es, contratos e demais documentos 
constitutivos de obriga96es, como tamb白m as demonstra"es das contas de Receita e Despesa, e 
os balancetes mensais; 

a,epニ帯認豊に蕊蕊認器諮臓』農 conselhos sobre o estado financeiro da cooperativa 

e) Apresentar os balan9os e balancetes mensais aos conselhos para aprecia"o; 

f) Guardar sob sua responsabilidade os valores e ttulos de qualquer natureza pertencentes acooperativa e responder por eles; 
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ESTATUTO SOCIAL 

ennPrRATIva DE TRABALHO;由雄とi巌i弘ロA EM SERVICO ~ CTES 
Aprovado em AssemDleua-wera txtraoraular4a, no aia i4iuJizuia 

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

g) Desempenhar outras atividades compatrveis e as que lhe forem atribuidas pelo Presidente; 

h) Quando solicitado, assinar cheques ou outros documentos juntamente com o Vice-Presidente, 
no caso de impedimento de qualquer natureza do Presidente 

Art., 53. Os administradores, eleitos ou contratados, n巨o sero pessoalmente respons自veis pelas 
obriga"es que contrairem em nome da Cooperativa, mas respondero solidariamente pelos 
prejuzos resultantes de desidia e omiss自o ou se agiram com culpa, dolo ou m白  f白  

I §10. A Cooperativo responder pelos atos e quo so refere este artigo, se os houver ratificado ou 
deles logrado proveito 

§2。. Os que participarem de ato ou opera9白o social em que se oculte a natureza da sociedade, 
podem ser declarados pessoalmente respons自veis pelas obrigaC6es em nome dela contrardas, sem 
prejuizo das san96es penais cabiveis 

§30・  O membro do Conselho de Administra9ao que em qualquer momento referente a essa opera"o, 
tivar intarcasa opuatu au da Cooperativa, n"o poder' participar daa daliberay6es relacionadaa com 
essa opera"o, cumprindo-lhe declarar seu impedimento 

§4" Os componentes do Conselho de Administra9ao, do Conselho Fiscal ou outros, assim como os 
liquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades an6nimas para efeito de 
responsabilidade criminal 

§ 5. Sem prejuizo da ac含o que possa caber a qualquer cooperado, a Cooperativa, por seus 
一 	alrigentes, ou嶋presentada por cooperados escolhIdos em Assembleia Geral, tera dIreito de aao 
. 	contra os aoministraaores・  para promover a sua responsabilidade. 

Art. 54. Poder o Conselho de Administra9ao criar comites especiais, transitrios ou nao, para 
estudar, planejar e coordenar a soluc昏o de questes especificas, relativas ao funcionamento da 
Cooperativa. 

CAPITULO Vil 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 55. A Cooperativa de trabalho constituida por 19 (dezenove) s6cios, poder estabelecer, em 
Estatuto Social, composlao para o Conselho de Administra9ao e para o Conselho Fiscal distinta da 
prevista na lei, assegurados, no minimo 03 (trs) conselheiros fiscais, todos, cooperados, eleitos a 
cada 01 (um) ano pela Assembleia Geral, sendo permitida a reelei9●o de apenas 1/3 (um tero) dos 
seus comoonentes. 

● 
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、  
c。。PERAT・vA pE TRABALH . . S塵  .55 5COOPERATIVA DE TRABALHOItPt6Ib1LIk4DA EM SERVI9O ー  CTES 

Aprovado em Assembleia'6er'Efla tfflasa, no aia 24JQ3I2OlB 
Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

§1''. Os negcios e atividades da Cooperativa sero fiscalizados assidua e minuciosamente por um 
Conselho Fiscal, constituido de 03 (trs) membros efetivos e 03 (trs) membros suplentes, todos 
cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida a reelei9自o de apenas 1/3 
(um tero) dos seus componentes, quando superior a 20 (vinte) s6cios, conforme disposi 自o legal 

§2。. Para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal, o associado dever estar em pleno gozo de 
seus direitos e deveres, de acordo corn os requisitos legais e estatutrios 

§3. Os cooperados n'o podem exercer curnulativamente cargos no Conselho de Administra9ao e 
Conselho Fiscal 

S §4。. N白o podem fazer parte do Conselho Fiscal, al白m dos inelegiveis enumerados no art. 43 deste 
Estatuto, os parentes dos membros do Conselho de Administra9ao at 2。  (segundo) grau, em linha 
reta ou colateral, bem como os parentes entre si at este grau. 

Art. Sb. Na plirnelra reunia do Conselho flscal Ce cada ano CivIl devera ser eleito, aentre seus 
membros, um Presidente incumbido de convocar e dirigir as reuni6es e um secret自rio para a lavratura 
de atas deste Conselho Fiscal, os quais exercero o mandato at a prxima Assembleia Geral. 

Pargrafo" nico. O Presidente do Conselho Fiscal dever ser substituido, em suas faltas ou 
impedimentos, pelo Conselheiro que venha a ser escolhido pelos seus pares. 

An. 57. 0 membro ao conselho FIscal que, por motivo justirlcado na puder comparecer a sessao, 
dever comunicar o fato ao Presidente, com anteced6ncia m inima de 72 (setenta e duas) horas, para 
efeito de convoca9昌o do respectivo suplente 

§ 1。. A comunica9百o dever ser dispensada quando o suplente, devidamente notificado pelo membro 
. eTelivo, comparecer a sessao. 

§ 2。. - Quando a comunica"o n白o ocorrer nos moldes do caput deste artigo, o Conselheiro Fiscal 
~ tara lo (d白z) aias, a contar da data em que sua aus'ncia化~registrada, para se justificar, mediante 
w exposi9ao em reuniao, ou em expediente do interessado ao Presidente do Conselho Fiscal 

' 30, o Conselheiro Fiscal que faltar, n百o podera fazer jus ao recebimento de cedula de presen9a, 
instituida em Assembleia Geral, mesmo que a aus6ncia seia iustificada 

‘ぺこフつ 

ケ  

Art. SB. Dever perder o mandato o membro que faltar, injustificadamente, a 03 (trs) reuni6es 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, durante o ano civil. 

Art. 59. No caso de ocorrerem trs ou mais vagas no Conselho Fiscal, dever haver imediata 
comunica9●o ao Conselho de Administra"o da Cooperativa, para as provid.ncias de convoca9ao 
de Assembleia Geral para o devido preenchimento das vagas, respeitado o disposto nos par的rafos 
primeiro e segunda do artigo 28 deste estatuto 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO jEflqcILq4DA EM SERVI9O - CTES 
Aprovado em Assembleia'Gbrt!Mgotd&1&th, no dia 24/03/2018 

Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

Art. 60. 0 Conselho Fiscal re"ne-se, ordinariamente, uma vez por m's e, extraordinariamente, 

sempre que necess自rio, corn a particlpa9ao de 03 (tres) dos seus membros. 

§1。.。  As reuni6es do Conselho Fiscal podero ser convocadas, ainda, por qualquer de seus membros, 
por solicita9巨o do Conselho de Administra9自o ou da Assembleia Geral. 

§2'. Na ausencia do Presidente ser escolhido um substituto, na ocasio, para dirigir os trabalhos 

S 
§3',' As delibera"es ser西o tomadas por maioria simples de votos e constaro de ata, lavrada em 
livro prOprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos de cada reunio, por 03 (trs) membros 
do Conselho Fiscal presentes, indicados pela Assembleia Geral. 

Art. 61. Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua fiscaliza9白o sobre as opera96es, atividades 
e serviCos da Cooperativa, examinando livros, contas e documentos, cabendo-lhe entre outras, as 
seguintes atribui"es 

mesmo est白  dentro dos limites estabelecidos pelo Conselho de Administra9百o; 

c) Verificar se os extratos de contas banc白nas conferem com a escritura"o da Cooperativa; 

d) Examinar se o montante das despesas e invers6es realizadas est白o de conformidade com os 
pianos e decisoes do Conselno de Administra9ao; 

Se) Verificar se as opera96es realizadas e servicos prestados correspondem em volume, qualidade e 
valor 白  s conveni'ncias econ6mico-financeiras da Cooperativa; 

● f) Examinar e emitir pareceres sobre o balan9o geral e demais demonstra9るes financeiras 

g) Examinar e emitir pareceres sobre as propostas de or9amentos anuais e plurianuais, o balan9o 
aera e demais demonstraCOes financeiras, 

h) Propor o estabelecimento de rotinas e prazos de apresenta9百o de balancetes, balan9os 
demonstrativos financeiros e orestaco de contas: 

i)ec Recomenecessrias霊謂認濃需誌留nistrao daores contbil器課器篇器ご認ento e corre"es 

j) Verificar se a cooperativa estabelece privilegios financeiros a detentores de cargos eletivos
funcionrios e terceiros: 

R 	タ g 
Certifico o Registro sob o no97749184 em 05/04/2018 
Protocolo 170634426 de 03/04/2018 

野da!T些sa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVId6'&,E5 NIRE 29400041639 
cate

n 
uucumento poue ser veriricaao em mpme馴n担cob bagov brJAUTENTにAcAoDocUMENTos瓜UTENTlcAcAo aspx

Chancela 245414373669707 
Esta」  cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2018
par Hlio Portela Ramos - Secretrio Geral 

al Elaborar o seu Realmento Interno, caso seus membros Iulauem nernscafln, 

b） 二。nf“「 mei .b） 二。nf“「 meis論。mos加。  .。mos加。 d- nume‘「.nume‘「i.nume‘「i ,nume‘「io-nume‘「ioe×品  ..b) Conferir, mensalmente, o saldo do numerrio existente em caixa, verificando, inclusive, se o こ）  

y 

也  
IU‘星B 

、  kう  



メ 1 

× ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVApro器緊農ま器競t綴鷲撫黒悲慧紗 CTES 
Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

Ic) Verificar se os associados est旨o regularizando os compromissos assumidos na cooperativa nos 
prazos convencionados; 

I) Averiguar se existem reclama96es dos cooperados quanto aos servi9os prestados; 

m) Certificar-se se o Conselho de Administra9'o se reロne regularmente, e se existem cargos vagos 
na sua composi9首o; 

n) Inteirar-se se o recebimento dos crditos e feito com regularidade e se os compromissos sociais 
s'o atendidos com pontualidade; 

o) Averiguar se h白  problemas corn empregados; 

p) Certificar-se se h白  exig6ncias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou 
administrativas, e, inclusive, quanto aos 6 rgaos do cooperativismo 

q) Averiguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros estao corretos, bem como se os 
invent'rios peri6dicos ou anuais s'o feitos com observ自ncia das regras prprias; 

r) Examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balanco e o relat6rio anual de～ーーーー  
conseino ae Aamlnustra9ao, emutinao rarecer sobre estes para a Assembleia Geral; 

s) Oar conhecimento ao Conselho de Administra9百o das conclus6es dos seus trabalhos, 
denunciando Aquele 6 rgAo a A AQgsmbleia Geral ag irregularidadec conctatadag, convocando 
Assembleia Geral; 

t) Convocar Assembleia Geral. 

● S 10. Para o desempenho de suas fun96es, ter白  o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, contas 
e ロocumentos・  a empregaaos, a cooperaaos e outros, inaependente de autoriza9ao prvia do 
Conselho de AdministraCo 

§2。. 0 Conselho Fiscal, quando necess自rio, poder requerer assessoramento t'cnico especializado, 
cuja autoriza9'o e contrata"o caber自  ao Conselho de Administra"o. Em caso de negativa, poder白  
a solicita9'o ser encaminhada a delibera9百o da Assembleia Geral 

CAPITULO V川  

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

Art. 62. A Cooperativa dever, alm de outros, ter os seguintes livros 

a) Com termlos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

' 

西  
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPER,器器緊農BALHAssembleia麟誌窓諮讐農器器r一CTES 
Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria. 

S 

I. Matrcula; 

II. Presen9a de cooperados nas Assembleias Gerais; 

Ill. Atas das Assembleias; 

IV. Atas da Conselho de Administra貞o; 

V. Atas do Conselho Fiscal 

b) autenticados pela autoridade competente: 

L livros fiscais; 

II. livros contbeis. 

Pargrafo" nico. E facultada a ado9ao de livros de folhas soltas ou fichas, devidamente numeradas 

I 

Art. 63. No Livro de Matricula os cooperados setho inscritos por ordem cronol6gica de admissるo 
dele constando 

a) O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissao e resid'ncia dos cooperados; 

b) A data de sua admissao, e quando foro caso, de sua demiss白o, elimina9●o ou excluso; 

c) A conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social; 

d) Assinatura de duas testemunhas. 

、遜ピ：フン  

CAPITULO IX 

DO BALAN9O GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS 

' 
Art. 64. A apura9白o dos resultados do exercicio social e o levantamento do balan9o geral ser自o 
realizados no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. 

Art・ “・ Os resultados“・“。・Pu r・dos e・gundo ・  naturez且 ci・・ op・r・co・・ ou ・。rvi9os, pelo 
confronto das respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas 

9 
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多 ESTATUTO SOCIAL 	 、  
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COOPER標器ご訂器器LIc認灘鷺恕語讐農器器計 CTES 
Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

§10. As despesas administrativas ser白o rateadas na propor9言o das operaC6es, sendo os respectivos 
montantes computados nas apura"es referidas neste artigo 

§2o. As sobras liquidas nos termos deste artigo, sero distribuidos da seguinte forma: 

a) 10% (dez por cento) ao Fundo de Reserva; 

b) 5% (cinco por cento) ao Fundo de Aesistncia Tcnica, Educacional e Social - FATES; 

§3。. 0 destino das sobras liquidas apuradas no exercIcio, depois de deduzidas as taxas nas alineas 
"a" e "b" do paragrafo 2o deste artigo, ser白  decidido em Assembleia Geral 

§4。．  0 rateio dos resultados negativos ser白  decidido pela Assembleia Geral 

Art. 66. 0 Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exercIcio e atender ao 
desenvolvimento das atividades, revertendo em seu favor, alem da taxa de 10% (dez por cento) das 
sobras 

a) Os crditos nao reclamados pelos cooperados, decorridos 05 (cinco) anos; 

b) Os auxilios e doa"es sem destina"o especial. く＝×こニン  
Art. 67. O Fundo de Assist白ncia Tecnica, Educacional e Social - FATES, destina-se 自  presta9ao de 
servi9os aos cooperados e seus familiares, assim como aos empregados da pr6pria Cooperativa, 
podendo ser prestados mediante conv'nio com entidades especializadas. 

§1。. Ficando sem utiliza"o mais de 50% (cinquenta por cento) dos recursos anuais deste Fundo 
durante dois anos consecutivos, ser自  procedida a reviso dos planos de aplica"o, devendo a 
Asseil・bleia Geral s叩uinte ser informada ● fazer as recomenda96es n．く冷sthrias ao cumprimento 
das finalidades objetivadas. 

§2。. Revertem em favor do FATES, al'm da percentagem referida na alrnea 'b" do§ 2。  do art. 65 
as rendas eventuais de qualquer natureza, resultantes de opera"es ou atividades nas quais os 
cooperados n'o tenham tido interven"o 

§3 Os Fundos de Reserva e de Assist'ncia Tcnica, Educacional e Social, s白o indivisiveis 

Art. 66. A Cooperativa constituir自  um Fundo de Descanso Semanal, previsto no artigo 7。, alinea 
"h", deste Estatuto Social, para os cooperados que ter白  por objetivo provisionar recursos financeiros 
para serem utilizados pelos mesmos no repouso semanal remunerado. ’ プ  も  

' 
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庭  多 ESTATUTO SOCIAL 	 ミ  

coop肥・ー・VA Ut TRA・ALIt9抄蛭叫LI熱DA”竺・,yIo - CTE5 Aprovado em Assembleia Ueraktjttp3orflimala no dia 24IU3I2O16 
Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

Art. 69. A Cooperativa constituir' um Fundo de Descanso Anual, no artigo 70, alinea "i"1 deste 
Estatuto Social para os cooperados que ter白  por objetivo provisionar recursos financeiros para serem 
utilizados pelos mesmos no repouso anual remunerado 

Art. 70. Al'm do Fundo de Reserva, FATES, Fundo de Descanso Semanal, Fundo de Descanso 
Anual a Assembleia poder白  criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins 
especficos, tais como os previstos no artigo 8, alineas F', "i', "k' e "I", deste Estatuto, fixando o modo 
de forma"o aplica"o e liquida 9ao. 

CAPiTULO X 

DA DISSOLUCAO E LIQUIDACAO 

Art. 71. A Cooperativa se dissolvera de pleno direito: 

a) Quando assim deliberar a Assembleia Geral, desde que os cooperados, totalizando o numero 
minimo de 07 (sete) dos cooperados n'o se disponham a assegurar a continuidade da Cooperativa; 

b) Devido 自  altera"o de sua forma juridica 

c) Pela redu9'o do n山m・『od・ cooperados a m・no・ de set・ ou do capital sod・I・n・ p・“m・「 inferior 
ao minimo, se at a Assembleia Geral subsequente, realizada em prazo n白o inferior a 6 (seis) meses, 

.esses quantitativos n自o forem restabelecidos; 

- 	d) Pela paralisa"o de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias 

Art. 72. Quando a dissolu9白o for deliberada pela Assembleia Geral, esta nomear um ou mais 
liquidantes, e um Conselho Fiscal composto por 03 (trs) membros para proceder 白  liquida9自o 

§1。. A Assembleia Geral, nos limites de suas atribui96es, pode, em qualquer' poca, destituir os 
liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos; 

§2。. 0 liquidante deve proceder' liquida9昌o de conformidade com os dispositivos da Legislac白o 
Cooperativista 

愈  

' 

9 

Art. 73. Quando a dissolu"o da Cooperativa nるo for promovida voluntariamente, nas hip6teses 
previstas no art. 71, essa medida poder白  ser tomada judicialmente 

くや 	 ノ で  密志 
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COOPERATIVA DE TRABALHO沖t,CI*&IMDA EM SERVI9O - CTES 
Aprovado em Assembleia brStt,Ao1dv*', no dia 24/0312018 

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

CAPITULO Xl 

DAS DISPOSI9OES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 74. Fica inelegvel para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo periodo de at 5 
(cinco) anos, contado a partir da senten9a transitada em julgado, o s6cio, dirigente ou administrador 
concienado pala pratIca das fraudes alancadas no artigo 10, da lei 12.690(12, 

Art. 75. Os casos omissos sero resolvidos pela Assembleia Geral desta Cooperativa de acordo 
.com os princIpios doutrin白rios e legais 

Vit6ria da Conquista - Ba., 24 de Mar9o de 2018 

邑〕“い八q ふAUし  さa 

 

ELICARLA SILVA DE QUEIROZ 
CPF no049.037.545-61 

Presidente do Conselho Administrativo 

ク！残A O BRI1TO SOUSA 
じFト nu 058.071.285-08 

Vice-Presidente do Conselho Administrativo 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL (AGISP) 
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

ミ  

somos 	/nscta no N/RE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob on。  23.641.510/0001-43 

capo 
Aos 18 (dezoito) dias do rns de Dezembro de 2018. na Avenida S'tirra, s/n, Lote 340, Bafrro: Bela 

Vista, CEP - 45.026-720 na cidade de Vitria da Conquista, Estado da Bahia,白  s 09:00 horas, em 

primeira convoca9ao, com a presen9a de 31 (trinta um) pessoas fsicas, entre delegados eleitos nos 

municIpios onde prestam os servios, aptos白  votarem, dentre eles, representando 626 cooperados 

do municrpio de Irec-Ba, 346 cooperados do municipio de Cristpolis・Ba, 557 cooperados do 
municipio de Latim de Freitas-Ba, 415 cooperados do municipio de Brotas de Macaロbas-Ba e 357 
cooperados do municIpio de S'o Felix do Coribe-Ba e colaboradores, confon'ne assinatura na ficha 

de presen9a, reuniram-se, para a realiza9白o da Assembleia Geral Especial da Cooperativa de 
Trabalho Especializada em servioー  CTES, inscrita no WIRE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob 

	

~ 	o n' 23・641・510/0001-43, convocada pelo Conselho de Administrac.o, conforme Edital de 

	

ー 	convoca9'o publicado no Jomal A Tarde, no dia 07 de Dezembro de 2018, na forma transcrita a 

seguir: COOPERATIVA DE TRABAU-40 ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES, CNPJ N。  
23・641・510/0001-43, EDITAL DE CONVOCAいO DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL (AGESP). 

A Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES, no uso 
de suas atflbui96es estatut白rias, convoca todos os seus 3.770 (Trs mil, setecentos setenta) 

coaperados ativos aptos a votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Especial a ser realizadkー,,ー一  
no proximo aia ia de Dezembro 2018, na Avenida S'tima, s/n, Lote 340, Bairro Bela Vista, CEP - ー  
45・ 026-720, na cidade de Vitria da Conquista, Estado da Bahia, excepcionalmente, por motivo de 

falta de capacidade da sede administrativa, obedecendo os seguinte horrios e ・  qurunf para sua 
instala"o, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina a Lei n。  12.690/12 e o Estatuto 
Social: 1) Em primeira convoca"o 白  s 9:00 horas, com a presena de 2/3 (dois teros) dos 
cooperados; 2) Em segunda convoca9白o 自  s 10:00 horas, com a presen9a de metade mais um do 
nmero de cooperados; 3) Em terceira e ltima convoca9・o自  s 11:00 horas, com a presen9a minima 

	

~ 	de 50 (cinquenta) cooperados ou, no minimo 20% (vinte por cento) do total de cooperados 

	

ー 	prevalecendo o menor nロmero・ a tini de deliber日「 sobre ・  5・guinte ordem do dia: り Gesto d日 	‘ 
Cooperativa; II) Disciplina, direitos e deveres dos s6cios; 川) Planejamento e resultado econ6mico 

dos projetos e contratos firmados; IV) OrganIza"o do trabalho. Vitria da Conquista-Ba., 07 de 

Dezembro de 2018. Elicarla Silva de Queiroz - Dir. Presidente Administrativa. A Assessora de 

Comunica"o, Sri" Luciana Flores, deu inicio aos trabalhos, dando as boas vindas a todos os 

presentes e agradecendo o empenho dos delegados cooperados, que se deslocaram dos seus 
旧spectivos municipios para estarem presentes nestas ass・mbeias, 。 frisou a import自αコ日 d日  
participa9o ativa dos cooperados nas assembleias para que a mesma tenha ・  xito. Logo aps, 
convocou o Conselho Administrativo, neste ato representado pela Presidente, Sta. Elicarla Silva de 	7< 
uueiroz e o Vice-presidente, Sr. Vago Britto Sousa "Assessoria Jurdica, representada pela Dr>,Z 、  A 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL (AGESP) 
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

§ 

ccPo 
Jessica F司cap, o Assessor QqntM,it, representado pelo Sr, Eu...ides Neto e O c ogp・radq delegado 
alocado no municipio de Crist6polis, o Sr. Lenon Costa da Cruz, todos 自  compor da mesa, e a mim, 
Gabrielly Cajalba de Souza, para servir como secretria Ad-hoc da assembleia. Iniciando os 
trabalhos, a Assessora de Comunica'o, Luciana Flores passou a palavra para a Assessora 
Juridica, Ora. J'ssica FaIc加 que fez 自  leitura do Edital de Convoca 永〕． das ordens do dia da 
Assembleia Geral Extraordin白ria (AGESP). I) Gest'o da Cooperativa, Ii) Disciplina, direitos e 
deveres dos scios; Ill) Planejamento e resultado econ6mico dos projetos e contratos firmados; IV) 
Organiza9白o do trabalho. Logo ap6s a presidente, Srt. Elicarla Queiroz pediu-se 白  todos da 
assembleia que comentasse sobre os questionameritos que os delegados trouxeram das pr - 
assembleias regionais com os cooperados, questionarnentos estes白  respeito dos itens II e IV da 
ordem do dia desta, onde no geral o questionamento mais citados em todas as regi6es foram a 
respeito do repouso remunerado, motivo de cooperado no ter direito ao Pis, repasse e carncia do 
INSS, direitos de auxIlio doen9a e licena maternidade para cooperados. O assessor contbil, 
Euclides Neto, tirou as d"vidas de todos, sabre o P15, falou que seguimos o que determina a lei das 
cooperativas, e que na Lei 5・764171 nAo tem cita9'o sobre P15, que' Programa de Integra9.o 
SOcial e foi Instituido atravs da Lei Complementar no 7/1970 que era destinado aos trabalhadores 
de empresas privadas que eram administrados pela Consolida"o das Leis do Trabalho, 0 P1S ー  
administrado pelo Minist'rio da Fazenda e pago pela Caixa Econ6mica Federal. Cooperados, sao 
profissionais aut6nomos, s自o donos do prprio neg6cio, n貞o configura corno trabalhador. Sobre o 
repasse e carncia do INSS, explicou a todos que o INSS 6 retido pela cooperativa do valor do 
repasse da produ9白o de cada cooperado e a cooperativa repassa ao governo federal, e que todos 
tern acesso 自  esse relatrio, indo 白  uma agncia do INSS e solicitando o extrato de suas 
contribui96es para conferncia, percebendo a falta de alguma contribui"o, imediatamente 
comunicar 白  administra"o da cooperativa que vai encaminhar para o setor respons白vel para 
verifica9'o. Reiterou que o direito e o dever do INSS e para todos. Neste momento o vice- 	' 
presidente, o Sr. Vago Britto, pediu a palavra e falou sobre o questionamento dos direitos dos 
cooperados sobre beneficios concedidos do INSS, como auxilio doen9a, licena maternidade e 
aposentaria. Explicou a todos os presentes, que os cooperados tem sim direito sobre esses 
benefcios, pois contflbuem ao INSS, e citou sobre a carncia dos benefcios, que devemos seguir, 
onde cada benefcio para ser solicitado requer uma carncia minima de contribui96es. Novamente 
a palavra foi passada ao Assessor Contbil, Euclides Neto, que falou sobre o questionamento 	/ 
recoroe ae auvicas em todas as regi6es, sobre o Repouso Remunerado (RAR), Onde ouviu todos 	/ 
os quesiponamentos e tirou as dロvidas de todos. Tamb'm comentou que vamos decidir sobre a 	人  

Implantaaod e uma Instru"o Noツ笑Repouso Remuneradるa prxima Assembleia Ge,) ( '-' 

so'1-los 	InscmanoIvIIてと soD o nv zy4U〔ル4163y e noじNHJ soo o n。23・ 641.5la加加1一43 Jnscfita no N/RE sob on. 29400041639 e no CNPJ sob o no 23.641.510/0001-43 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL (AGESP) 
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

k 
somos 	Inscrita no NIRE sob o no 29400041639 e no CNPJ sob on0 23.641.51010001-43. 

CのPo 

Extraodinria (AGE). Toda assembl.eka ficoy sabafeita com 縄 expIica加s. Neste momento,. 
cooperada delegada alocada no municipio de Lauro de Freitas-Ba, Sra. Marta Miranda Freire pediu 
a palavra e deu a sugesto da cooperativa fazer uma 自  nica circular sobre as perguntas com as 
referidas respostas de todos os questionamentos comentados nessa assembleia, discutidos e 
respondidos, para assim explIcar e sanar as d"vidas dos cooperados alocados em cada municpio, 
ao qual est'o hoje representando. Todos concordaram com a sugesto da delegada Mana, e assim 
o Conselho Administrativo ficou respons自vel de encaminhar uma circular para que todos os 
cooperados tenham acesso. Neste momento, a presidente Sif Elicarla Queiroz fez uso da palavra 
e falou sobre os itens I e Ill da ordem do dia. Sobre Planejamento, reprisou sobre os projetos em 

a 	prol dos cooperados e colaboradores que foi falado na nossa" ltima assembleia, onde j白  foi dado 
inicio neste ano de 2018 e que no ano de 2019 vamos intensificar, principalmente nas palestras, 
em cursos de capacita9o por profiss自o com profissionais capacitados, proporcionando seguran9a 
・ atualiza9．。 das 航ivid日des・ Falou sobre 日 programa"o par日 realizar os p回etos por cada 
municipio, e para isso estamos planejando, pois queremos ter uma grande participa9白o dos 
cooperados, como tamb'm pretendemos realizar as oficinas de qualidade de vida, com intuito de 
αhnta"es sobre promo6es da sa.de, seguran9a do trabalho, estimulando a mudan9a de h白bito 
de forma 白  aumenta「  日  disposi9白o para realiza"o das atividades, reduzindo os riscos de 1es6つ  
centre outros・ Continuando・  sobre os resultados, a president・ Elicarla citou das vtias 日七vidadegてニーージ）  
realizadas neste ano de 2018, dentre elas foi a contrata 白o de uma empresa especializada em 
tra9ar um diagn6stico p・旧自valia"o de todas・5' reas intern・s de nossa cooperativa, incluindo as 
' reas: institucional, administrativa, neg6cios, financeira, operacional, contbil e trlbutria. Corn o 
diagn6stico, foi tra9ado pianos de a9白o com o qual estamos nos adaptando, sempre em busca do 
melhor para nossa cooperativa. Citou tambm da parceria corn o SESCOOPIOCEB ao qual dentre 

● 鷲ごrsos de capacitaes para讐？竺竺boradores da administra9白o, nos enviou uma 	' 
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afnpraaa Je instrutoria, consultoria e assessoria, a Petrus, de Belo Horizonte-MG, que nos explicou 	凶  
e nos auxiliou na realiza"o do nosso Planejamento Estratgico para os prximos anos de: 2018白  
2023. Outro ponto importante de realiza"o neste ano de 2018 foi o evento do Dia C, Dia de 
Cooperar, que' um compromisso das cooperativas brasileiras na busca por um mundo mais justo 
e igual, s白o milhares de a"es volunt白rias em uma grande corrente do bem. Foi um evento social, 
em prol dos nossos cooperados e de toda comunidade do municipio de Irec-Ba., primeira cidade 
escolhida para realizarmos o evento, mas ser estendido 自  todas as outras. No Dia C, foram 
oferecidos servi9os bsicos da白  rea da sa"de, beleza e bern estar, palestra educacional, Orientac白o 
sobre responsabilidade ambiental, recreac・o e lanches para as crian9as, show musical, 
apresenta"o de capoeira infantil e muitos outros. Nosso primeiro evento do Dia C, foi um orande 

r／ 	 甲 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL (AGESP) 
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

× 
αDP● 
;*O S e um gra.(1.d m可cq pera o.く喝”cQQp馴糾iv ・ N●s加 rn9mentq c viceーpres4d,n垣‘ シ， Yegp 
Brita, fez o usa da palavra e falou sobre o contratos firmados, disse que no ano de 2018 a 

cooperativa CTES esteve atuando na presta o dos servios em lo municipios, sendo eles no 
estado da Bahia: Barra de S白o Francisco, Ipupiara, S●o Flix do Coribe, Crist6polis, trec, Lauro 
de Freitas, Santana, Gratas de Maca"bas e Pil白o Arcado, e no estado de Alagoas: Maravilha, e que 

Sem de alguns percalos que tivemos que enfrentar no inTcio, que j自  foram resolvidos, vamos 
terminar esse ano de 2018 com saldo positivo no que diz respeito 由  satisfa"o dos nossos 
tomadores de servi9o e de nossos cooperados e colaboradores. Excepcionalmente nessa 

assembleia houve mudan9a de posi'o nas ordens do dia a serem discutidas e deliberadas, onde 
houve concord白ncia de todos os presentes. Logo ap6s, o vice-presidente Yago, perguntou 白  
assembleia se teria mais algum questionamento sobre as ordens do dia da AGESP. Nada mais a 

ser tratado em Assembleia Geral Especial, o vice-presidente Yago Brita deu como encerrada, 白  s 
1O:l7hs. E nao havendo mais nada a tratar, eu, Gabrielly Cajalba de Souza, que servi corno 

secretria da Assembleia, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por mim, pela 

presidente e pelo vice-presidente. Essa ata' a transcri9白o fiel do livro registro de atas no 02, da 

Cooperativa de Trabalho Especializada em Servio - CTES. lavrada por meio eletrnico 

Vitria da Conquista-Ba., ISde dezembro de 2018 

γ u乞雲品E孟2,aJsch dt 。  &sc4,IoSAJAIBA DE SOUZA 
CPF no 066.255.835-96 

mStore Sup・ガA畑n den加山Conselho Adminlstratfro 
e sernu（加Secretria Ad-hoc d厨畑Asse,,功把白 

周Lct1c ふ、上〔ブ 詞  
ELICARLA SILVA DE QLiEIRQZ 

CPF n.049.037.545-61 
Presidente do Conselho Adm in isカ，ガ"o 

fli 鷲る  __7/JYAtQBR OSOtJSA 
w " CPF no 058.071.285-os 

Vice-Preside,,加山,Conselho Adminis tie (tvo 

som（つS 	ins‘ソ1 ia no I、I”イI=soo o nv 294o《ル41639 e no CNPJ sob o n。23,641.5la 'voo 43 切sen畑no NIRE sob on0 29400041639 e no CNPJ sob on0 23.641.510n叩1-43. 
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通） ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
奪ノ 	 REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2018. 

somlos Insana no N/RE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob on0 23. 641.51Q/0001-43 

CのDの  
Aos 18 (dezoito) dias do ms de Dezembro de 2018, na Avenida Stima, sin, Lote 340, Bairro 
Bela Vista, CEP - 45・026・720 na cidade de Vitria da Conquista, Estado da Bahia, as 10:40 
h oras, em primeira conv,、-月f・昌h mm n nrao.n-. ida '4 fl..,,a.,. ..ーー、一  - - - ー  

deJegados eleitos nos municipios onde prestam os servios, aptos . votarem, dentre eles 

representando 626 cooperados do municipio de Irec-Ba, 348 cooperados do municipio de 
Chst6poIi事  ー  Os.557 --Dem -'n,d - m"ni,，「h」hH.Iー一」一ー一“一一  ～  」」．. ーー’~’ー  -ーー’~’ー  aa, a.j,'' wpviauas ao municipto de Laura de Freitaa - Ba, 415 cooperados do 
munacipio 	de 	Brotas 	de 	Maca"bas 	- 	. Ba 	e 	357 
cooperados do municIpio de So Felix do Coribe 一  Ba e colaboradores, conforme assinatura na 

竺。。 presen9a・ reuniram-se・ par日 a realiz・9加d日A“・mbleia C・「ai Extraordin'ria (AGE) da . 	uooperatava de Trabalho Especializada em servi9o 
- CTES, inscrita no NIRE sob o no 

ー 	 zswuuqj6ag e no CNPJ sob o n。  23.64t51o/0001・43' convocada pelo Conselho de 
namlnlsu'a9ao・  conforme Edital de Convoca9白o publicado no Jamal A Tarde, no dia 07 de 
uezem ro Ca 2018, na forma transcrita a seguir: COOPERATIVA DE TRABALHO

t'r,rn, A ' - ,' - -- - - -- - - - - - - 

品蕊姦ヌごご潔器ぷ器ご二芸ご鴛 .510/0001-43, EDITAL DEAfIA A --------- 

COOP月RATIVA DE TRABALHO ESPEC元云DAー‘藤品こu品こ I品こcご二云に器entede suこ 

茎
coes emaptos a器'rias,r, pa器oca todos os seus 3.77unirem-se em Assemb器rs mil, setecentos setenta) CoOperadosGeral Extraordinria a ser realizada no こミ、  

pi-oximo aia 'Ia de45.026-720. na cad器embro 2018, na Avende Vitria da Conquis麗器 s/n, Lote 340, Bairro Bela Visla, Cda Bahia, excepcionalmente por m蕊

竺taria ce capacidade da sede administrativa, obedecendo os seguinte horrios e ・qu6「um" 

器uatato器「 ao, sempre no mesmo local, cumprindo o qu1) Em primeira convocao s 9:00 horas, a鴛農a a Leipresena de器農2 eortosl 

● 曹葬Os; 2)'o dema de難a convocao s 10:00 horas, com a presena de metade mais3) Em terceira e ltima convocao as 11:00 horas, com aits) cooperados ou, no mnimo 20% (vinte por cento) do total de " 

w範os, pRefonrna Estata.- k a _. -器二器器ごに器認慧―農器器uinta o; e Art.器器: 1)ulo 

鷺難議護簿鱗 、  
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堅ヴ ATA DA鴛器＝悲器ERAL』にR讐讐讐,IA (AGE) REALIZADA EM ・8 DE DEZEMBItO DE 2018. 
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JATA DA豊＝器器霊認器盟豊豊 IA (AGE) 、  

買躍％InstAte no NIRE sob o no 29400041639 e no CNPJ sobo n。23.641. 510/000v43 

議・  
Vitfla da Conquis加ーBaI, 18 de dezembro de 2018 

Diretor. Superb,e serviu de舞Q thISA DE SOUZA55.835-96Consgmo Athnfrpisggyej1-hoc de Assem/j 

也  ルC" 

§ 

Certifico o Reaistro sob o no97826227 em 23/01/2019 	 Y 
Protocolo 197509576 de 1610112019 	 ’、  
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SER切CO＼コTE S NIRE 29400041 639 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucebba.gov.br/ALJTENTIIAcAoDoCU  MENTOS/AUTErTlcAcAo．日引以  
Chancela 147178415528363 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2019 
por Hlio Portela Ramos - Secret'rio Geral 

1'639
JTICACAOaspx ACAODO 

ご  

$ 

「  曜  



' 

人  

4 

、  

、  

ダ
ATA DA ASSEMBLEREALIZADA器ERAL EXTIB DE DEZEN認盟豊IA (AGE) 

sonicat曹の inscrita no NIRE so/ic n'29400041639 e no CNPJ sob on0 23 641.510/0001.43e 

&LxLojtic S&luc a 回  
ELICARLA SILVA DE QUEIROZ 

CPF n. 049.037.545-61 
PSaMonte do Conselho AdnUnftfre tIvo 

O SOUSA 
CPF n''058.071.285-08 

切“・丹・sMonte面a”・・・Rio Adminjaか，加り 

遮委＝＝つ  

曾  

也  IU‘罵B 

Certifico o Registro sob o n。 97826227 em 2310112019 	 - ' 、、 	 乙ニf 
Protocolo 197509576 de 16/01/2019 
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO' CTES NIRE 29400041639 
Este documento pode ser verificado em h廿p カ「日9in加ceb bagov b「ノAUTENT心AcAoDocUMENTos瓜UTENTlcAcA。  .aspx
Chancela 147178415528363 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2019 
por Hlio Portela Ramos - Secretrio Geral 

IICACAO篇  



● • 

叱  
民  Pb窃hgk罵ふ  o Q/4 V.“44 

H亡LIO PORTELA RAMOS 
Secret白rio Geral 

HÉLIO PORTELA RAMOS 
Secretario Geral 

か20 04庁I多  
ーz 

‘10 
St 7. 	' 	ore 

UR'ASI I, BRASIL 

● • 

, 'p-cl履  3 I I'll 皿I'll× 
197509576 197509576 

TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÂO 

NOME DA EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 

PROTOCOLO 197509576- 16/01/2019 
ATO 007- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINAFtlA 
EVENTO 007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTFtAORDINARIA 

MATRIZ MATRIZ 

N1RE 29400041639 
23,641.510/0001-43 

CERTIRCO O REGISTRO EM 23/01/2019 

29400041639 
NP1 23.641.510/0001-43 
ERTIFICO 0 REGISTRO EM 23/01/2019 

、  

ぐ  

IUC冨B AMES 

熊鱗暴競鍛'da Ba27 em 2:黒019 

熱i鰯鴛瀞器器器帯器認器器器駿器姦晶麟
29400041639)S/AUTENTICACAO.aspx 

器認器autela二：！農唱，農蕊e assinada em 23/01/2019eral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 23/01/2019 
Certifico o Registro sob o n° 97826227 em 23/01/2019 
Protocolo 197509576 de 16/01/2019 

Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES NIRE 29400041639 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

 Chancela 147178415528363 
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2019 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 

。く  、  '-p t, gC 



. 
b)  
c)  
d)  
e)  
d)  
e)  
f)  
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h)  
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Fornecimento de Servi9os Combinados de Apoio e Conserva9白o de Pr'dios; 
Fornecimento e gest白o de recursos humanos para terceiros; 
Prepara o de canteiro e limpeza de terreno; 
Cantinas - servi9o de alimenta9'o privativos; 
ServiCos de pintura de edificios: 	 、  
Servios domesticas: 	 l 
t.oieta ae resrouos nao-oenoosos: 	 、  
Instala9白o e ManutenC白o el白trica; 
Atividades paisagisticas; 
Servios combinados de escrit6rio e apoio administrativo 
Atividades de Limpeza 
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嬢凱。OPERATにに器PEC器EM SERVIcO - CTES 

奴昂。 Este筈：認認蕊mbleia Geralegrante da A認貿rdinna,ei n'.ssembleia麗『iiai欝鴛認白ria 

CAPITULO I 

DA DENOMINA9AO, SEDE, PORO, PRAZO DE DURA9AO, AREA DE * AO E ANO 
SOCIAL 

Art. 10. A Cooperativa de Trabalho Especializada em Servio - CTES, constituida no dia 21 de Agosto 
de 2015, rege-se pelos valores e principios do cooperativismo, pelas disposi"es legais, pelas diretrizes 
da autogest白o e por este Estatuto, tendo: 

a) sede administrativa na cidade de Vit6ria da Conquista, Estado da Bahia, na Avenida Braulino 
Santos, no 677, Bairro: Candeias, CEP -- 45.028-170, foro jurIdico na Comarca de Vit6ria da 
Conquista, Estado da Bahia; 

b) 白  rea de a9●o, para fins de admiss白o de cooperantes e presta"o de servios, abrangendo todo 
territ6rio nacional, podendo inclusive abrir filiais; 

c) prazo de dura9百o indeterminado e ano social compreendido no per「odo de 1ode janeiro a 31 de 
dezembro de cada ano 

CAPITULO II 

DO OBJETO SOCIAL 

Art. 2.. A Cooperativa, com base na colabora"o reciproca a que se obrigam seus cooperados, tem 
por objeto a defesa scio econ6mica dos seus associados, atrav's da orqanizac'o do trabalho individual 
e tratanao ae seus interesses, cuja tinaliclacle a prestaCao de serviCos a terceiros. oars flue叩~‘Oノ  
meinorem sua remunera9ao e as condi9oes de trabalho, de forma aut6noma, congregando os ・  
profissionais aut6nomos das diversas 白  reas de servio, devidamente habilitados, sendo profissionais de 
suporte operacional, administrativo, comercial e infraestrutura, mediante cobran9a de taxa administrativa 
para seu sustento, sem qualquer finalidade de lucro, na 白  rea de presta9貢o de servios, entre outros de: 

-ESTATUTO SOCIAL 

t 

● 
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somos 

ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES 

'copo ー  
Este Estatuto e pane integrante aa Ata aa essemoieua ,erai nxtraoruinana 

Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 1811 2/2018 一  

Art. 3．ー  No cumprimento do seu objetivo, a Cooperativa se prope a: 

a)contratar servi9os para seus associados, nas melhores condi96es e pre9os; 

b)comprar em comum m白quinas, equipamentos, utensilios e outros bees necess白rios ao 
desenvolvimento das atividades da Cooperativa e de seus associados; 

1 C) fornecer assistncia aos seus associados para melhorar desempenho de suas atividades; 

d) promover o aprimoramento tecnico-profissional de seus associados e familiares, atrav's de cursos 
de especializa9白o; 

e) proporcionar, dentro das possibilidades, assistncia mdico-social aos seus associados e familiares, 
de acordo com critrios estabelecidos pelo Conselho de Administra"o. 

§1.. A cooperativa dever descrever as atribui96es do Coordenador, uma vez que h白  a previs'o na Lei 
12.690/2012, que dispoe no artigo 7。,§ 6。, o seguinte: "As atividades identificadas com o objetivo social 
da cooperativa de trabalho prevista no inciso II do caput do art. 4. desta Lei, quando prestadas fora do 
estabelecimento da cooperativa, dever自o ser submetidas a uma coordena'o com mandato nunca 
superior a 01 (um) ano ou ao prazo estipulado para a realiza'o dessas atividades, eleita em reuni白o 
especifica pelos s6cios que se disponham a realiza-Ias, em que sero expostos os requisitos para sua 
consecu"o, os valores contratados e a retribui9'o pecuni白ria de cada s6cio participant& 

CAPITULO Ill  

DOS COOPERADOS 

a) ADMISSAO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

丈づフ  

' 
Art. 4. Poder associar-se 白  Cooperativa, salvo se houver impossibilidade tcnica de presta"o de 
servi9os, qualquer pessoa que se dedique 白  atividade objeto desta sociedade, dentro da 白  rea de 
admisso da Cooperativa, podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os interesses 
e objetivos da Cooperativa, nem colidir com os mesmos. 

§1。. A admisso de scios na cooperativa estar limitada consoante 自  s possibilidades de reuni白o, 
abrang'ncia das opera96es, controle e presta"o de servi9os e congruente com o objeto estatuido. 

§2。. 0 quadro de s6cios na Cooperativa de Trabalho n'o poder白  ser inferior a 07 (sete) pessoas fisicas 

Art. 50, Para associarse, o interessado preencher a Ficha de Matrcula, com a assinatura dele e de 
mais duas testemunhas, bem como a declara"o de que optou livremente por associar-se, confom'ie 
normas constantes do Estatuto Social da Cooperativa. 

タ  
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somos 

1?4 

ESTATUTO SOCIAL R 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18/12/2018 

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

, 

● ．  

人よ・’PO 
10. 0 interessado dever frequentar, com aproveitamento, um curso bsico de cooperativismo

, 
que

ser ministrado pela Cooperativa ou outra entidade. 

§2。・  Concluido o curso, o Conselho de Administra9各o analisar白  a proposta de admiss'o e, se for o 

aE器ua deferir , disto, e assinar笠認ende器o interessado subscrever quotas-parte do capital, nos termos destericula. 

§ 3。. A subscri9ao das quotas-parte do Capital Social e a assinatura no Livro de Matricula 
1complementam a sua admiss白o na Cooperativa 

Art. 6'. Podero ingressar na Cooperativa excepcionalmente, pessoas jurdicas cjue satislacam as 
cona埠oes estaDelecictas neste Estatuto 

Pargrafo" nico. A representa9白o da pessoa jurdica junto 白  Cooperativa se far por meio de pessoa 
natural especialmente designada, mediante instrumento especifico que, nos casos em que houver mais 
de um representante, identificar os poderes de cada um 

Art. '7.. Cumprido o que disp6e o art. 5ロ  do Estatuto Social, o cooperado adquire todos os direitos e 
assume todos os deveres decorrentes da lei, deste Estatuto e das delibera9es tomadas pala 
Cooperativa 

Art. 8'. S白o direitos do cooperado, alm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir 

a) participar das Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela forem tratados; 
b) propor ao Conselho de Administra"o, ao Conselho Fiscal ou 白  s Assembleias Gerais, medidas de 

interesse da C000erativa: 	 ~ニーーー、  
C; soucnar a sua aemissao da Cooperativa quando lhe convier; 	 ‘とーーそニ一／  
d) solicitar informa96es sobre seus d'bitos e crditos; 
e) solicitar informa加es sobre as atividades da Cooperativa, e, a partir da data de publica"o do Edital 

de Convoca9白o da Assembleia Geral Ordin白ria, consultar os livros e pe9as do Balan9o Geral, que 
devem estar白  disposi9'o do cooperado na sede da Cooperativa 

f) Retiradas n白o inferiores ao piso da categoria profissional e, na aus'ncia deste, n白o inferiores ao 
salrio minimo. calculadas de forma proporcional 白  s horas trabalhadas ou 自  s atividades 
desenvolvidas 

g〕 Dura"o do trabalho normal n白o superior a 8 (oito) horas dirias e 44 (quarenta e quatro) horas 
semanais; exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a presta 喜o de trabalho por meio 
de plant6es ou esca'as, facultada a compensa"o de horrios 

h) Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos 
i) Repouso anual remunerado 
j) Retirada para o trabalho noturno superior 自  do diurno. 
k) Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas. 
I) Seguro acidente de trabalho. 

乙唾ニフ  

g) 

d 
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b) DEMISSAO, ELIMINACAO E EXCLUSAO 

f 、  

   

ミ  

somos 
、 く】Co 

ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO~ creS 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin自ria, no dia 18/1212018 

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

§ 10. A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos cooperados, referidas na 
alinea "b" deste artigo, devero ser apresentadas ao Conselho de Administra"o com a antecedencia 
minima de 30 (trinta) dias e constar do respectivo Edital de Convoca9●o. 

§ 2o. N白o se aplica o disposto nas letras 'h" e ''i' do caput deste artigo nos casos em que as opera es 
entre o s6cio e a cooperativa sejam eventuais, salvo decis白o assemblear em contr白rio 
S 3o. As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooerados, sero obrioatoriamente 
ievaaas pelo conserno de Administra9豆o a Assembleia Geral, e, n'o o sendo, no prazo de 30 (trinta) 
dias, podero ser apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes. 

● , Art. 9.. S'o deveres do cooperado, alm de outros que a Assembleia Geral venha a instituir: 

a) subscrever e integralizar as quotas-pane do capital nos termos deste Estatuto e contribuir com 
as taxas de servio e encargos operacionais que forem estabelecidos; 

b) cumprir com as disposi96es da lei, do Estatuto, bem como respeitar as resolu"es tomadas pelo 
Conselho de Administrac白o e as delibera96es das Assembleias Gerais; 

c) satisfazer pontualmente seus compromissos com a Cooperativa, dentre os quais o de participar 
ativamente da sua vida societ白ria e empresarial; 

d) realizar com a Cooperativa as opera96es econ6micas que constituam sua finalidade; 
e) prestara Cooperativa informa6es relacionadas com as atividades que lhe facultaram se associar; 
f) cobrir as perdas do exercIcio, quando houver, proporcionalmente 自  s opera96es que realizou com 

a Cooperativa, se o Fundo de Reserva n白o for suficiente para cobri-las 
g) prestar 白  Cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades; 
h - manter atualizado junto 白  Cooperativa todos os seus dados cadastrais solicitados na ficha de 

matrcula; tais como o endereo completo, estado civil (inclusive no caso de existncia uni巨o 
est白vel, ou altera9白o no regime de bens caso seja casado), telefone 

一 	i) levar ao conhecimento do Conselho de Administra9白o ou do Conselho Fiscal a exist●ncia de 
. 	quarquer irreguuanoaae que atente contra a lei, o Estatuto; 

j) zelar pelo patrim6nio material e moral da Cooperativa 

Art. 10. 0 cooperado responde limitadamente pelas obriga9es contradas pela cooperativa perante 
terceiros e a pamela de sua contribui9白o ao capital social, correspondente as cotas por ele integraiizadas, 
bem como pelos prejuizos porventura verificados na propor"o das opera96es que tiver realizado 

Art. II・  Os herdeiros do cooperado falecido t'm direito ao capital integralirado e demais crditos 
pertencentes ao de cujus. 

g)  
h)  

' 
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a.. 

OPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 

somos 、 Ca加  
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18/12/2018 

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

- An. 12. A demiss白o do cooperado dar-se-白  a seu pedido, formalrnente dirigido ao Conselh' de 
Administra9白o da Cooperativa, e n白o poder ser negado 

Art. 13. A elimina9ao do cooperado ser dada em virtude de infra"o de lei, deste Estatuto Social, ap6s 
duas advert己ncias escritas 

§ 1'. 0 Conselho de Administra"o poder白  eliminar o cooperado que 

! a) manter qualquer atividade que confuite com o objeto social da Cooperativa; 

b) deixar de cumprir as obriga96es por ele contratadas na Cooperativa; 

c) deixar de realizar com a Cooperativa as opera96es que constituem seu objeto social. 

§ 20 No caso do disposto na alinea "c" do pargrafo primeiro deste artigo, o cooperado que deixar de 
realizar junto a cooperativa a presta 昌o de serv,os que constituem seu obieto social num oerodo de 01 
( num; ano, sera automaticamente desligado. 

§ 3。. C6pia autentica da decis白o da elimina9白o ser remetida ao cooperado, por processo que comprove 
as datas da remessa e do recebimento 

§4。. Se a correspondencia, referida no pargrafo anterior retornar mais de 03 vezes 白  cooperativa sem 
que haja a ci'ncia pelo cooperado eliminado, a referida comunica中o poder白  ser feita por publica9ao em 
jornal que abranja a 白  rea de admiss白o de cooperados 

§5。. 0 cooperado eliminado poder, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento 
da notifica9'o, interpor recurso que ter efeito suspensivo at6 a primeira Assembleia Geral. 

§6 No caso do pargrafo quarto deste artigo, o prazo de 30 (trinta) dias para recurso 白  Assembleia 

Geral pelo cooperado eliminado iniciar no dia da publica"o em jornal da referida eliminao.了 

● Art. 14. A exclus白o do cooperado ser feita 

a) por dissolu"o da pessoa jurdica; 

b) por morte da pessoa fisica; 

e) por incapacidade civil n白o suprida; 

d) por deixar de atender aos requisitos estatut白rios de ingresso ou perman'ncia na Cooperativa. 

Art. ItO ato de exclus吾o do cooperado, nos termos da alrnea "d'' do artigo anterior, ser efetivado por 
deciso do Conselho de Administra"o, mediante termo firmado pelo Presidente na Ficha de MatrIcula, 
devendo ser aplicado o disposto nos par自grafos terceiro, quarto, quinto e sexto do artigo 13 deste 
estatuto. 

、、  
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA CE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18/12/2018 

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin自ria 

× 

- Art. 16. Em qualquer caso de demiss白o, elimina9言o ou exclus'o, o cooperado s6 ter direitoa restitui9自o 
do capital que integralizou, devidamente comgido, das sobras e de outros crditos que lhe tiverem sido 
registrados, nao lhe cabendo nenhum outro direito 

§1。. A restitui9白o de que trata este artigo somente poder白  ser exigido depois de aprovado, pela 
Assembleia Geral, o Balan9o do exercido em que o cooperado tenha sido desligado da Cooperativa. 

§ 2。. 0 Conselho de Administra9白o da Cooperativa poder determinar que a restitui9白o do capital 
,integraIizadop?-o cooperado seja feita em at 10 (dez) parcelas, a partir do exercido financeiro posterior 
ao em que se aeu o aesiigamento. 

4 3.. No caso de morte do cooperado, a restitui9ao de que trata o pargrafo anterior ser efetuada aos 
S herdeiros leqais em uma s6 parcela, mediante a apresentaC白o do respectivo formal de partilha ou alvar 
~-~ juauciai 

． §4。. Ocorrendo demisses, elimina9るes ou exclus6es de cooperados em nロmero tal que as restitui96es 
das import白ncias referidas neste artigo possam amea9ar a estabilidade econ6mico-financeira da 
Cooperativa, esta poder restitui-las mediante crit白rios que resguardem a sua continuidade 

§5。. No caso de readmiss白o do cooperado, ele dever integralizar as quotas-parte de capital social de 
acordo com as disposi96es previstas no Estatuto vigente 自 ‘ poca 

Art. 17. Os atos de demiss白o, elimina9ao ou exclus白o acarretam o vencimento e pronta exigibilidade 
das dividas do cooperado com a Cooperativa, sobre cuja liquida"o caber ao Conselho de 
Administra9百o decidir 

Art. 18. Os deveres de cooperados demitidos, eliminados ou excluIdos perduram at a data da 
Assembleia Geral que aprovar o balan9o de contas do exercido em que ocorreu o desligamento 

~ーセニニフ  

CAPITULO IV 

● 	 DO CAPITAL 

Art 19. 0 capital da Cooperativa, representado por quotas-parte, n'o ter limite quanto ao m白ximo e 
variar conforme o nロmero de quotas-parte subscritas e integralizadas, mas n白o poder ser inferior a R$ 
3.500.00 (Trs mil e quinhentos Reais), sendo que neste ato foi integralizado um capital social de R$ 
1.000.000,00 (Rum milh』o de Reais) 

§10. 0 capital Social' dividido em quotas-parte no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma 

§2。. A quotas-parte' indivisivel, intransfervel a n百o cooperados, n百o podendo ser negociada de modo 
algum, nem dada em garantia, e sua subscri9'o, integraliza9白o, transferncia ou restitui9白o ser sempre 
.crHt.ir dn nn I Kin, da RAa*rir,ilo 

ノ 	
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES 
～ー、～, 	 Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 16/1212018 

	

' ZY.JJ I LJ 。 	Este Estatuto 白  parte integrante da Ata da Assembleia Geral ExtraordinaflaCC2Do 
． §3。.。  A transferncia de quotas-parte entre cooperados, total ou parcial, ser escriturada no Livro de 

Matricula mediante termo que contenha as assinaturas do cedente, do cession白rio e do Presidente cia 
Cooperativa 

§4.. 0 cooperado poder integralizar as quotas-partes 白  vista, ou em at lo (dez) vezes em parcelas 
mensais 

§ 5.. Para efeito de integraliza9白o de quotas-parte ou de aumento do capital social, a Cooperativa poder 
Ireceber bens, desde que avaliados previamente, e feita homologa9'o da Assembleia Geral. 

Art. 20. 0 numero de quotas-partes do Capital Social a ser subscrito pelo associado, por ocasi昌o de 
・sua, admi.ss'9 白  d e 100 (oem.) quotas 

● , 

CAPITULO V 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

a) DEFINICAO E FUNCIONAMENTO 

Art. 21. A Assembleia Geral 白  o Org白o supremo da Cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer 
decis貢o de interesse da entidade. Suas delibera加es vinculam a todos, ainda que ausentes ou 
discordantes 

Art. 22. A Assembleia Geral ser白  habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente 

§1。. Poder tamb6m ser convocada pelo Conselho de Administra"o, pelo Conselho Fiscal, ou ainda, 
ap6s solicita"o n白o atendida, por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais. 

§2。. N白o poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a convoca"o. 

Ait 23. Em qualquer das hipteses referidas no artigo 22, as Assembleias Gerais sero convocadas 
com antecedencia minima de 10 (dez) dias, com o horrio definido para as trs convoca9es, sendo de 

Art. 24. 0 qu6rum para instalac白o da Assembleia Geral' o seguinte 

a) 213 (dois teros) do nロmero de cooperados, em primeira convoca9白o; 

b) metade mais um dos cooperados, em segunda convoca9白o 

● 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18/12/2018 

Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria somos 
capo 
o) 50 (cinquenta) s6cios ou, no minimo, (vinte por cento) do total de s6cios, prevalecendo o menor 
nmero, em terceira convoca9'o, exigida a presen9a de, no minirno, 4 (quatro) scios para as 
cooperativas que possuam ate 19 (dezenove) s6cios matriculados 

§1。  Para efeito de verifica9喜o do qu6rum de que trata este artigo, o n'mero de cooperados presentes, 
em cada convoca9与o, ser contado por suas assinaturas, seguidas do respectivo nロmero de Matricula, 
apostas no Livro de Presen9a 

， §2。・  Constatada a existencia de qu6rum no horrio estabelecido no Edital de Convoca9昌o, o Presidente 
'instalar a Assembleia, tendo encerrado o Livro de Presena mediante termo que contenha a declara9o 

do n"mero de cooperados presentes, da hora do encerramento e da convoca9白o correspondente, far 
・transcrever estes dados para a respectiva ata. 

● , 

Art. 25. No havendo qu6rum para instala9白o da Assembleia Geral, ser feita nova convoca9白o, com 
antecedencia minima de 10 (dez) dias 自  teis 

Pargrafo" nico. Se ainda assim n百o houver qu6rum para a sua instala"o, ser admitida a inten9白o de 
dissolver a C000erativa 

Art. 26・  Dos editais de convoca"o das Assembleias Gerais devero constar: 

a) a denomina9着o da Cooperativa e o n山mero de Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas - CNPJ 
seguiaas oa expressao "じonvoca9ao da Assembleia Geral Ordin白ria ou Extraordin白ria", conforme o caso; 

b) o dia e a hora da reuni"o, em cada convoca9o, assim como o local da sua realiza叫o, 9-aIeet,.salvo 
motivロ」usttticaao・  ser自 o cia sede social; 	 声てAーノ  
c) a sequencia ordinal das convoca96es; 

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especifica"es; 

e) o n"mero de cooperados existentes na data de sua expedi9百o para efeito do clculo do Qu6rum de 
Inst司a9ao; 

り data e assinatura do respons白vel pela convoca9o 

§j0 No caso da convoca o da Assembleia Geral ser feita por cooperados, o Edital ser assinado, no 
minimo, por 2(dois) signat自rios do documento que a solicitou 

Art・27. A notifica9白o dos scios para participa 白o das assembleias ser pessoal e ocorrer白  com 
anteced'ncia minima de 10 (dez) dias de sua realiza9白o 

§10. Na impossibilidade de notifica"o pessoal, a notificac百o dar-se-自  nnr via nnctni renaita,la a 
anteced'ncia prevista no caout deste artinn 
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ESTATUTO SOCIAL × 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 

、  somos。  E訊e‘気alut。 ‘pane integ旧nted日 A'da Ass"bIei8 Ge同E虹旧。「din'h日  Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin'ria 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18112/2018 

， § 2.. Na impossibilidade de realiza9'o das notifica96es pessoal e postal, os sOdas sero notificados 
mediante edital afixado na sede e publicado em jornal de grande circula9白o na regi白o da sede da 
cooperativa ou na regio onde eia exera suas atividades, respeitada a anteced'ncia prevista no caput 
deste artigo 

Art 28. E da compet'ncia das Assembleias Gerais Ordin白rias ou Extraordin白rias a destitui"o dos 
membros do Conselho de Administra"o ou do Conselho Fiscal. 

e§ 1o. Ocorrendo destitui9●o ou renOncia que possa comprometer a regularidade da administrac.o ou 
Tlscalrza9ao aa uooperativa, os memDros restantes dos orgaos de administra9'o e fiscaliza9ao, em 
conjunto, designaro pessoas para ocuparem os cargos vagos, provisoriamente, pelo periodo m'ximo de 
30 (trinta) dias 

ー」 g r. nesse mesmo periodo devera ser convocada uma Assembleia Geral para eleger novos 
administradores e/ou conselheiros fiscais, conforme o caso, cujo mandato ser o equivalente ao tempo 
restante do mandato anterior 

An. 29. Os trabalhos das Assembleias Gerais sero dirigidos pelo Presidente, podendo ser auxiliado 
por um Secretrio ad hoc, que dever ser um cooperado em pleno gozo de seus direitos ou um 
empregado da cooperativa, escolhido na Assembleia Geral, podendo, tamb'm, ser convidados os 
ocupantes dos cargos sociais para compor a mesa. 

Pargrafo O nico. Quando a Assembleia Geral n白o tiver sido convocada pelo Presidente, os trabalhos 
sero dirigidos por um cooperado escolhido na ocasio, e secretariado por outro, convidado por aquele, 
compondo a mesa dos trabalhos os principais interessados na sua convoca9自o 

Art. 30. Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, n'o podero votar nas 
decis6es sobre assuntos que a eles se refiram direta ou indiretamente, dentre os auais os--de orestac昌o 
ae contas, mas nao tucarso privados de tomar parte nos respectivos debates. 	一三三ジ＞  

Art. 31. Nas Assembleias Gerais em que forem discutidos os balanos das contas, o Presidente da 
Cooperativa, logo ap6s a leitura do Relat6rio do Conselho de Administra"o, das pe9as cont白beis e do 
parecer do Conselho Fiscal, solicitar ao plen白rio que indique um cooperado para coordenar os debates 
e a vota 白o da matria 

§1。. Transmitida a dire"o dos trabalhos, o Presidente e demais membros do Conselho de Administra"o 
e os Conselheiros Fiscais, deixaro a mesa, permanecendo no recinto, 白  disposi"o da Assembleia Geral 
para os esclarecimentos que lhes forem solicitados 

§2。.。  0 coordenador indicado escolher, dentre os cooperados, um Secretrio ad hoc para auxili白-lo na 
reda9'o das decis6es a serem incluidas na ata pelo Secret白rio da Assembleia Geral. 

Art. 32. As delibera"es das Assembleias Gerais somente podero versar sobre assuntos constantes 
no Edital de Convoca9貞o e os que com eles tiverem imediata rela9自o 
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§jO. Os assuntos que n白o constarem expressamente do Edital de Convoca9白o e os que n白o satisfizerem 
as limita96es deste artigo, somente podero ser discutidos depois de esgotada a Ordem do Dia, sendo 
que sua vota9'o, se a matria for considerada objeto de decis'o, ser obrigatoriamente assunto para 
nova Assembleia Geral 

§ 20. Para a vota9'o da qualquer assunto na Assembleia devero ser averiguados os votos a favor, 
depois os votos contra, e por fim as absten96es. Caso o n白mero de absten96es seja supenor a 50% 
(cinquenta por cento) dos presentes, dever o assunto ser melhor esclarecido, antes de ser submetido自  

, nova vota"o ou ser retirado da pauta, quando n'o for do interesse do quadro social. 

§ 3。. As decis6es das assembleias sero consideradas v白lidas quando contarem com a aprova ●o da 
・maioria absoluta dos s6cios presentes 

Art. 33. 0 que ocorrer na Assembleia Geral dever constar de ata circunstanciada, lavrada no livro 
prprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e fiscais presentes, e por'uma 
comiss白o de 05 (cinco) cooperados designados pela Assembleia Geral 

Art. 34・  As delibera6es nas Assembleias Gerais sero tomadas por maioria absoluta de votos dos 
cooperados presentes com direito de votar, tendo cada cooperado direito a 1 (um) s voto, qualquer que 
seia o n mero de suas ciuotas-oarte 

§j0 Em regra, a vota9』o ser a descoberto, mas a Assembleia Geral poder自  optar pelo voto secreto 

§2。. Caso o voto seja a descoberto, deve-se averiguar os votos a favor, os votos contra e as absten"es. 

§3。.。  Quando o nロmero de associados, da presente cooperativa exceder a 50 (cinquenta), os mesmos 
sero representados nas Assembleias Gerais por delegados cue tenham a oualidade de associados no  
gozo de seus direitos sociais e n'o exeram cargos eletivos na sociedade. 	 ンー  ‘しーー’ 

§4。. Fica determinada a elei9白o de no minimo 01 (Rum) delegado por cada municipio onde presta os 
servios, n'o excedendo uma totalidade somada geral de 40 (Quarenta) delegados, para exercer as 
finalidades estabelenidnc naq加 A受tstI itr% a nfl I Cd 

§5' Admitir-se-白,白  tambm, a deiega9白o definida nos par白grafos anteriores quando o nロrnerb de 
associados for inferior a 50 (cinquenta), desde que haja filiados residindo a mais de 50 km (cinquenta 
quil6metros) da sede. 

Art. 35. Prescreve em 4 (quatro) anos a a9白o para anular as delibera96es da Assembleia Geral viciadas 
de erro, dolo, fraude ou simula"o, ou tomadas com viola9白o de lei ou do Estatuto, contado o prazo da 
data em Assembleia Geral tiver sido realizada 

SUBSECAO I 

Reunies Preparatrias 

e 	鷺aoa騰灘難競篇器器PEqALlひDA EM sER切c /PECIALIZADA EM SERVICO -忌IRE 29400041639 当  
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ESTATUTO SOCIAL 
、  

(PRE-ASSEMULEIAS) 

PAR GRAFO O NICO - As reunies preparat6rias n百o tem poder decisrio 

I - As reunies preparat6rias sero convocadas pelo Conselho de Administra"o com 
antecedncia minima de cinco dias, atrav's de ampla divulga"o, informando as datas e os locais d' sua 
realiza9白o 

- 	II - Dever constar na Ordem do Dia do edital de convoca9白o da assembleia um item especifico 
'paraa apresenta9白o do resultado das reuni6es preparat6rias 

0,b) ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

● ！  Art 36. A Assembleia Geral Ordin.ria ser realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer 

dos 3 (trs) primeiros meses ap6s o trmino do exercicio social, deliberar sobre os seguintes assuntos, 
' que devero constar da Ordem do Dia: 

I ・  Presta9o de contas dos O rg白os de Administra"o, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: 

a) Relat6rio da Gest白o; 
b) Balan9o Geral; 
c) Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho Fiscal; 
d) Plana de atividade da Cooperativa para o exercido seguinte 

II - Destina"o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as par las 
para os fundos obrigat6rios; 

Ill ・  Elei9白o e posse dos componentes do Conselho de Administra9白o, do Conselho Fiscal; 

lv・  Fixa9●o dos honorrios, gratifica96es e da c白dula de presen9a para os componentes do Conselho de 
Administra 』o e do Conselho Fiscal; 

● V ・  Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os enumerados no artigo 37 deste Estatuto 

§ 1. Os membros dos 6 rg百os de administra9'o e fiscaliza9白o n白o podero participar da vota戸o das 
mat'rias referidas nos incisos I (excluida a alinea "cl") e IV deste artigo. 

§2。. A aprova9Ao do relat6rio, do balan9o e das contas dos 6 rg'os de administra"o n'o desonera seus 
componentes da responsabilidade por erro, dolo, fraude ou simula9白o, bem como por infra9昌o da lei ou 
des垣Estatuto 

C) ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art 37. A Assembleia Geral Extraordin白ria realizar-se-白  sempre que necess白rio, podendo deliberar 
sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa, desde que mencionado no Edital de Convoca9ao. 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18/12/2018 

Este Estatuto 6 parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

Art. 38. E da compet6ncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordinria deliberar sobre os seguintes 
assuntos: 

a) Reforma do Estatuto; 

b) Fus'o, incorpora9自o ou desmembramento; 

tc) Mudan9a de objeto da sociedade; 

,d) Dissolu9ao voluntaria e nomea9貞o de liquidantes; 

● ・  e) Contas do liquidante 

Pargrafo" nico. S臣o necessrios os votos de 2/3 (dois teros) dos associados presentes, para tomar 
vlidas as deliberacるes de que trata este artiqo 

d) ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Art.39. A Assembleia Geral Especial ser realizada, no minimo, uma vez por ano para deliberar, entre 
outros assuntos especificados no edital de convoca9白o: 

日）  
b)  
c)  
d)  

Gesto da Cooperativa; 
Disciplina, direitos e deveres dos s6cios; 
Planejamento e resultado econ6mico dos projetos e contratos firmados 
Organiza9白o do trabalho 

Pargrafo" nico: A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever ser realizada no segunda 

● e) PROCESSO ELEITORAL 

Art. 40. Sempre que for prevista a ocorrncia de elei96es em Assembleia Geral, o Conselho Fiscal, 
com a antecedencia, pelo menos, identica ao respectivo prazo da convoca"o, criar um Comit邑  Eleitoral, 
composto de 3 (trs) membros, todos n白o candidatos a cargos eletivos na Cooperativa, para coordenar 
os trabalhos em geral, relativos 白  elei9白o dos membros do Conselho de Administra9白o e do Conselho 
円scal 

§1。. Logo aps a designa9白o dos membros que comporo o Comit Eleitoral; estes devero se reunir 
com a finalidade de elegerem qual membro ser o Coordenador do referido comit 

旦 2。・  0 Coordenador a que se refere o pargrafo primeiro deste artigo, ser o representante oficial do 
Comit Eleitoral, lhe competindo a fun9白o de representar e proferir as decis6es do citado Comit 
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為 c。。P陰MTIESTATUTO SOCIALCOOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIcO - CTES 
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mbleia Geral Extraordinriaegrante da Ata da Assembl謂露IIat欝器8in白iia 

Art. 41. No exercicio de suas fun96es, compete ao Comite Eleitoral: 

a) Certificar-se aos prazos de vencimentos dos mandatos dos conselheiros em exercicio e do n amero de 
vagas existentes; 

b) Divulgar entre os cooperados, atrav's de circulares e outros meios adequados. o nロmero e a natureza 
das vagas a preencher; 

'c) Registrar os nomes dos candidatos pela ordem de inscri9白o, verificando se est白o no gozo de seus 
direitos sociais; 

一 	d) Verificar, p6r ocasi百o da inscric貞o, se existem candidatos suieitos as incompatibilidades previstas no 
~A art. 44 oeste Ustatuto, tazenao com que assinemロ  eciaracao neqativa a respeito: 

e) urganizar Ticnas contenao o curricuio aos canaiaatos, nas quais constem, alem da inauviaualtzaCao e 
dados profissionais, as suas experi'ncias e prticas cooperativistas, sua atua9'o e tempo de cooperado 
na Cooperativa e outros elementos que os distingam; 

f) Divulgar aos demais cooperados as informa"es constantes na alinea "e" deste artigo; 

g) Realizar consultas e promover entendimentos para a composi9白o de chapas ou unifica"o de 
candidaturas, se for o caso; 

1') Estudar as impugna96es, prvia ou posteriormente formuladas por cooperados no gozo de seus 
direitos sociais, bem como as den自ncias de irrepularidades nas eleic6es, encaminhando stias..concluses 
aoしonseino ce /Aamlnlstra9ao・  para que sejam tomadas as providencias legais cablveis; 	一三てにプ  

i) Conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de elei9'o, proclama"o e posse dos eleitos, 
fiscalizando, tamb6m, o cumprimento do Estatuto Social e decis6es de Assembleias Gerais; 

j) Tomar toda e qualquer decis白o referente ao procedimento eleitoral, incluindo os casos omissos relativos 
a esse assunto; 

● §1。. 0 Comite Eleitoral fixar prazo para a inscric白o dos candidatos, de modo que os nomes dos 
candidatos possam ser conhecidos e divulgados, no prazo minimo de 5 (cinco) dias antes da Assembleia 
Geral em que sero procedidas 白  s elei"es 

§2。. Nao se apresentando candidatos ou havendo n"mero insuficiente de candidatos, caber ao Comit 
Eleitoral proceder白  sele9'o entre os interessados que atendam 自  s condi96es exigidas, e que concordem 
com as normas e formalidades neste Fstatutn 

Art. 42. 0 Presidente da Assembleia Geral suspender o trabalho desta para que o Coordenador do 
Comit Eleitoral dirija o processo das elei9凸es e a proclama"o dos eleitos 

§1。.。  0 transcurso das elei9るes e os nomes dos eleitos constaro da ata da Assembleia Geral 
／へ 
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× ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO - CTES 

・somos: ccp. E蚊e Estatut。‘pane mleg旧nte da Ata da Assemb厄ia GeraI E虹「aomm白da Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assemb'eia Geral Extraordin白ria 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18/12/2018 

．  §2o. Os eleitos para suprirem vac白ncia no Conselho de Administra 昌o ou no Conselho Fiscal exercero 
os cargos somente at o final do mandato dos respectivos antecessores 

§ 3.. A posse ocorrer sempre na Assembleia Geral err que se realizarem as elei"es depois de 
encerrada a Ordem do Dia 

Art. 43. N含o se efetivando nas e pocas devidas a elei9白o de sucessores, por motivo de for9a maior, os 
prazos dos mandatos das membros dos 6 rg百os de administra9白o e fiscaliza"o em exercicio sero 

二 considerados automaticamente prorrogados, pelo tempo necess白rio, at' que se efetive a sucesso, 
nunca al白m de 90 (noventa) dias. 

a - Art. 44. S白o inelegiveis, alm das pessoas impedidas por lei, os condenados a pena que vede, ainda 
w と  que iernporanarnenie, o acesso a cargos puoucos, ou por cnme Tailmentar, prevanca9ao, pena ou 

suborno, concuss貢o, peculato, ou contra a economia popular, a f p白blica ou a propriedade 

CAPITULO VI  

DA ADMINISTRACAO 

a) CONSELHO DE ADMINISTRACAO 	 ‘てジソ  

Art. 45. 0 Conselho de Administra"o' o Org白o superior na hierarquia administrativa, sendo de sua 
competncia privativa e exclusiva a responsabilidade pela decis白o sobre todo e qualquer assunto de 
ordem econ6mica ou social, de interesse da Cooperativa ou de seus cooperados, nos termos cIa lei, deste 
Estatuto e das recomenda"es da Assembleia Geral. 

Art. 46・  0 Conselho de Administra9白o ser composto por 03 membros, todos cooperados no gozo de 
seus direitos sociais, eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 04 (quatro) anos, sendo 
obrigat6ria ao trmino de cada mandato, a renova"o de, no minimo, 1/3 (um ter9o) dos seus 
componentes. 

Pargrafo " nico. N白o podem fazer parte do Conselho de Administra9白o, al'm dos inelegiveis 
enumerados no art. 44 deste Estatuto, os parentes entre si at 2。  (segundo) grau em linha reta ou 
~nlロt.ro! 

Art. 47. Os membros do Conselho de Administra"o sero eleitos pela Assembleia Geral tomando 
posse automaticamente quando for divulgado o resultado pela referida Assembleia 

§1。. 0 Conselho de Administra9自o ser composto de 03 membros sendo um Presidente, um Vice- 
presidente e um Diretor Sunerintendente 
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ESTATUTO SOCIAL 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES 
Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18/12/2018 l - - 

Este Estatuto e pane integrante oa &ta cia A ssemoieia cerai txiraoraunana somos 

.copo 
- Art. 48. 0 Conselho de Administra9白o rege-se pelas seguintes normas: 

a) re"ne-se ordinariamenle uma vez por m's, e extraordinariamente sempre que necess白rio, por 
convoca'o do Presidente, da maioria do prprio Conselho de Administra"o, ou, ainda, por solicita9o 
do Conselho Fiscal; 

b) delibera validamente corn a presen9a da maioria dos seus membros, estando proibida a representa9'o, 
sendo as decis6es tomadas pela maioria simples de votos dos presentes, reservado ao Presidente o voto 

- de desempate; 

o) as delibera96es sero consignadas em atas circunstanciadas lavradas em livro prprio, lidas, 
・ aprovada与  e assinadas ao fim do, trabelhos pelos membros do Conselho de Admini試「．9白O presentes.. 

● , Par grafo" nico. Perder automaticamente o cargo, o membro do Conselho de Administra"o que, sem 
justificativa, faltar a 03 (trs) reuni6es ordin白nas consecutivas ou a 06 (seis) reuni6es durante o ano 

Art. 49. Cabem ao Conselho de Administra"o, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, as seguintes 
atribui96es 

a) Propor 白  Assembleia Geral as polIticas e metas para orienta"o geral das atividades da Cooperativa. 
apresentando programas de trabalho e oramento, alm de sugerir as medidas a serem tomadas; 

b) Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necess'rios ao atendimento 
das oceraces e servicos 

o)ヒsumar previamente a rentab川口aae ロas opera9oes e servi9os, Dem como a sua viabilicace; 、こ二ニー一ー  

d) Estabelecer normas para funcionamento da Cooperativa; 

e) Estabelecer san96es ou penalidades a serem aplicadas nos casos de viola"o ou abuso cometidos 
contra disposi96es de lei, deste Estatuto, ou das regras de relacionamento com a entidade que venham 
a ser estabelecidas; 

● O Deliberar sobre a admiss白o, eliminaCao e exclusao de cooperados e suas implica96es, bem como 
sobre a a帥ca9看o ou eleva"o de multas 

g) Estabelecer a Ordem do Dia das Assembleias Gerais, quando foro respons自vel pela sua convoca"o, 
considerando as propostas dos cooperados nos termos dos paragrafos 1o e 3。  do Art. 8。  deste Estatuto 
Social; 

' 
h) Estabelecer a estrutura operacional da administra"o executiva dos negcios, criando cargos, 
atribuindo funメes, e fixando normas para a admiss言o e demiss'o dos empregados; 

i) Fixar as normas disciplinares; 

j) Julgar os recursos formulados pelos empregados contra decises disciplinares; 
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為 ESTATUTO SOCIALQ4s) 
/ $. ン' COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES 

somos 	＋詮provado豊鳶潔標悲鰍雛豊豊驚認窓 Ia 18累鴛8 白da 

二 ccDPo 
.k) Avaliar a convenincia e fixar o limite de fian9a ou seguro de fidelidade para os empregado' que 

manipulam dinheiro ou valores da Cooperativa; 

I) Fixar as despesas de administra"o em oramento anual que indique a fonte dos recursos para a sua 
cobertura 

m) Contratar, quando se fizer necessrio, um servi9o independente de auditoria, conforme disposto no 
artigo 112, da Lei no 5.764, de 16/12/1971; 

tn) Indicar banco ou bancos nos quais sero feitos neg6cios e dep6sitos de numer白rio, e fixar limite 
m白ximo que poder ser mantido no caixa da Cooperativa; 

o) Estabelecer as normas de controle das opera96es e servi9os, verificando, no minimo, mensalmente o 
・ estado econ6mico・financeiro da Cooperativa, bem como o desenvolvimento das opera96es e servios 

atravs de balancetes e demonstrativos especificos; 

p) Adquirir, alienar ou onerar bens im6veis da sociedade, com expressa autoriza"o da Assembleia 
Geral; 

q) Contrair obriga96es, transigir, adquirir, alienar e onerar bens m6veis, ceder direitos e constituir 
mandat白rios; 

r) Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir deprecia9白o ou desgaste dos valores que comp6em o ativo 
permanente da entidade 

? 率け  pelo cumprimento da legisla9白o cooperativista e de outras aplicveis, pelo atendimen1g寒、  
Iegisia9ao tracainusta perante seus empregaaos, oem como aa iegisia9ao tiSCal. 	 、、◇  

§1。  O Presidente da Cooperativa providenciar para que os demais membros do Conselho de 
Administra"o recebam, com a anteced.ncia minima de 03 (trs) dias, cpias dos balancetes e 
demonstrativos, planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que se pronunciar, sendo- 
lhes facultado, ainda, anteriormente a reuni白o correspondente, inquirir empregados ou cooperados, 
pesquisar documentos, a fim de dirimir as d白vidas eventualmente existentes 

§2。. 0 Conselho de AdministraCao solicitar, sempre que julgar conveniente, o assessoramento de 
quaisquer funcion白rios graduados para auxili-lo no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo 
determinar que qualquer deles apresente. previamente, projetos sobre questes especificas 

§3. As normas estabelecidas pelo Conselho de Administra"o sero baixadas em forma de Resolu96es, 
Regulamentos ou Instru96es 

c 

Art. 50・  Ao Presidente competem, dentre outros, os seguintes poderes e atribuic6es: 

a) Dirigir e supervisionar todas as atividades da Cooperativa: 

b) Baixar os atos de execu9白o das dec4s6es da Conselho de Admini訊「a9●o, 

inistra O 

Q
oJ 戸* 

Este Estatuto e parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 
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.c) Assinar juntamente com o Diretor Superintendente, cheques, procura96es, contratos e demais 
documentos constitutivos de obriga96es; 

d) Convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Administra"o, bem como as Assembleias Gerais 
dos cooperados 

e) Apresentar 自  Assembleia Geral Ordin白ria 

I. Relatrio da Gest白o; 

II. Balan9o Geral; 

somos 
;CくDPo 

● ！ 

● 

Ill. Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exercido e o Parecer do 
Conselho Fiscal 

f) Representar ativa e passivamente a Cooperativa, em juizo e fora dele 

g) Representar os cooperados, como solid白rio com os financiamentos efetuados por interm白dio da 
Cooperativa, realizados nas limitaC6es da lei e deste Estatuto 

h) Elaborar o plano anual de atividades da Cooperativa; 

i) Verificar periodicamente o saldo de caixa; 

j) Acompanhar, juntamente com a Administra9白o Financeira, as finan9as da Cooperativa. 	\ 

Art. 51・  Compete ao Vice-presidente, entre outras, as seguintes atribui6es 

a) Substituir o Presidente em caso de ausencia ou afastamento, temporrio ou n白o; 

b) Secretariar os trabalhos e orientar a lavratura das atas das reuni6es do Conselho de Administra9ao e 
da Assembleia Geral, responsabilizando-se pela guarda de livros, documentos e ax4uivos pertinentes; 

c) Interessar-se permanentemente pelo trabalho do Presidente 

Art. 52. Compete ao Diretor Superintendente as seguintes fun9des: 

a) Superintender todos os servios de Tesouraria; 

b) Organizar a escritura9'o contbil e financeira da Cooperativa, elaborando o Plano de Contas; 

c) Assinar juntamente com o Presidente, cheques, procura"es, contratos e demais documentos 
constitutivos de obriga96es, como tamb白m as demonstra"es das contas de Receita e Despesa, e os 
h.I口nrc.tac mancoie 

' 

、  

f 
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RATIVA DEA TRABA
Acrovado em Assembleia思O ESPmEm。Cral Extraordi烈ー SEmRV2/2018 と  

, 5(311105。 	Este Estatuto' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraorlnanacapo 
d) Prestar informa96es verbais ou escritas aos conselhos sobre o estado financeiro da cooperativa e 
permitir-lhe o livre exame dos livros e haveres; 

e) Apresentar os balanos e balancetes mensais aos conselhos para aprecia"o; 

1) Guardar sob sua responsabilidade os valores e tItulos de qualquer natureza pertencentes 白  cooperativa 
e responder por eles; 

.9) Desempenhar outras atividades compativeis e as que lhe forem atribuidas pelo Presidente; 

h) Quando solicitado, assinar cheques ou outros documentos juntamente com o Vice-Presidente, no 
,caso de impedimento de qualquer natureza do Presidente 

Art. 53. Os administradores, eleitos ou contratados, n'o sero pessoalmente respons白veis pelas 
obriga96es que contrairem em nome da Cooperativa, mas respondero solidariamente pelos prejuizos 
resultantes de desidia e omissao ou se agiram com culpa, dolo ou m白  f 

§1.. A Cooperativa responder pelos atos a que se refere este artigo, se os houver ratificado ou deles 
logrado proveito 

§2。. Os que participarem de ato ou opera"o social em que se oculte a natureza da sociedade, podem 
ser declarados pessoalmente respons白veis pelas obriga96es em nome dela contraidas, sem prejuizo das 
san96es penais cabiveis. 

§3o.o 0 membro do Conselho de Administrac●o aue em nualquer momento referente a essa oneracAo. 
tiver interesse oposto ao cia じooperativa, nao podara participar das delibera96es relacionadas com eSeq 
opera'o, cumprindo-lhe declarar seu impedimento 

§4。. Os componentes do Conselho de Administra"o, do Conselho Fiscal ou outros, assim corno os 
kquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades an6nimas para efeito de responsabilidade 
ciiminal 

§5。・  Sem prejuizo da a9白o que possa caber a qualquer cooperado, a Cooperativa, por seus dirigentes, 
ou representada por cooperados escolhidos en, Assembleia Geral, ter direito de a"o contra os 
administradores, para promover a sua resDonsabilidade 

Art. 54. Poder o Conselho de Administra9白o criar comites especiais, transitrios ou n白o, para estudar, 

planejar e coordenar a solu9白o de quest6es especificas, relativas ao funcionamento da Cooperativa 

● ・

● ' 
CAPITULO VII  

DO CONSELHO FISCAL 

Th 
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彦なj 
/lC_ ンr COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES 

Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18/12/2018 

憲節● ヒsteヒstatuto e pane integrante aa Ata 。日 AssemDle旧  c.ieraiヒxtraorainaria 
・Art. 55. A Cooperativa de trabalho constituida por 19 (dezenove) scios, poder estabelecer, em 

Estatuto Social, composi9.o para o Conselho de Administra9'o e para o Conselho Fiscal distinta da 
prevista na lei, assegurados, no minimo 03 (trs) conselheiros fiscais, todos, cooperados, eleitos a cada 
01 (um) ano pela Assembleia Geral, sendo permitida a reelei"o de apenas 1/3 (um tero) dos seus 
componentes 

§1... Os negados e atividades da Cooperativa sero fiscalizados assidua e minuctosamente por um 
Conselho Fiscal, constituIdo de 03 (trs) membros efetivos e 03 (trs) membros suplentes, todos 

!cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral, sendo permitida a reelei9白o de apenas 1/3 (urn 
tero) dos seus componentes, quando superior a 20 (vinte) s6cios, conforme disposi9'o legal. 

'§ 2。. Para concorrer ao cargo de Conselheiro Fiscal, o associado dever estar em pleno gozo de seus 
direitos e deveres, de acordo com os requisitos legais e estatut白rios 

§ 3。. Os cooperados n白o podem exercer cumulativamente cargos no Conselho de Administra9●o e 
Conselho Fiscal 

§4。. N白o podem fazer parte do Conselho Fiscal, alm das inelegiveis enumerados no art. 43 deste 
Estatuto, os parentes dos membros do Conselho de Administra"o at 2。  (segundo) grau, em linha reta 
ou colateral, bem como os parentes entre si at' este grau 

Art. 56. Na primeira reuni白o do Conselho Fiscal de cada ano civil dever ser eleito, dentre seus 
membros, um Presidente incumbido de convocar e dirigir as reuni6es e um secret白rio para a lavratura de 
atas deste Conselho Fiscal, os Quais exercer●o o mandato ate a prxima Assembleia Geral. 	\ 

Pargrafo Linico. O Presidente cio Conselho Fiscal devera ser substituiao, em suas taiias-eu 
impedimentos, pelo Conselheiro que venha a ser escolhido pelos seus pares. 

Art. 57. 0 membro do Conselho Fiscal que, por motivo justificado n"o puder comparecer 白  sess白o, 
dever comunicar o fato ao Presidente, com anteced'ncia minima de 72 (setenta e duas) horas, para 
efeito de convoca"o do respectivo suplente 

一 	610. A comunicac白o dever ser dispensada Quando o suplente, devidamente notificado pelo rnembiv 
, eTetivo, comparecer a sessao. 

§ 2。. Quando a comunica9白o nao ocorrer nos moldes do caput deste artigo, o Conselheiro Fiscal ter 10 
(dez) dias, a contar da data em que sua aus'ncia foi registrada, para se justificar, mediante exposi9o 
em reuni白o, ou em expediente do interessado ao Presidente do Conselho Fiscal. 

§ 30一  0 Conselheiro Fiscal que faltar, nAo poder fazer jus ao recebimento de c'dula de presen9a, 
instituida em Assembleia Geral, mesmo que a aus'ncia seja justificada 

Art. 58. Dever perder o mandato o membro que faltar, injustificadamente, a 03 (trs) reuni6es 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas, durante o ano civil. 

/ 

ESTATUTO SOCIAL 
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Art. 59. No caso de ocorrerem tr's ou mais vagas no Conselho Fiscal dever haver imediata 
comunica9白o ao Conselho de Administra9昌o da Cooperativa, para as provid'ncias de convoca 白o de 
Assenibleia Geral para o devido preenchimento das vagas, respeitado o disposto nos pargrafos primeiro 
e segundo do atigo 28 deste estatuto. 

Art. 60・  0 Conselho Fiscal reロne-se, ordinariamente, uma vez por m's e. extraordinariamente, sempre 
'que necess白rio, com a participa9白o de 03 (trs) dos seus membros. 

‘ §lo. As reuni6es do Conselho Fiscal podero ser convocadas, ainda, por qualquer de seus membros, 
por solicita9百o do Conselho de Administra9白o ou da Assembleia Geral 

§2。. Na aus6ncia do Presidente ser escolhido um substituto, na ocasi●o, para dirigir os trabalhos. 

§ 3. As delibera96es sero tomadas por maioria simples de votos e constar白o de ata, lavrada em livro 
prprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos de cada reuni'o, por 03 (trs) membros do 
Conselho Fiscal presentes, indicados pela Assembleia Geral 

Art. 61・  Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua fiscaliza9自o sobre as opera96es, atividades e 
servi9os da Cooperativa, examinando livros, contas e documentos, cabendo-lhe entre outras, as 
seguintes atribui96es: 

蕪蕪纂姦I姦蕪蕪蕪篇二。 inclu"se o me鳥こb 

c) Verificar se os extratos de contas banc自nas conterem com a escritura9白o da Cooperativa; 

d) Examinar se o montante das despesas e invers6es realizadas esto de conformidade com os planos
e decis es do Conselho de Administra o; 

器獄黒器：濃：器認認認競撚麗 ospreoperat濃。s correspondem em volume, qualidade e valor ' 

り  Examinar e emitir pareceres sobre o balan9o geral e demais demonstra96es financeiras 

乳認農需認農認篇慧留 as propostas de orarnentos anuais。 plurianuais o balan9o gera 

h) Propor odemonstrativos篇慧器器轟農麗‘品prazos de apresenta"o de balancetes, balanos 

O - Recomendar ao Conselho de Administra9百o da cooperativa o aprimoramento e correcoes necessrias /

/ 

ao oom aesempenno nos setores cont自bil, financeiro e orament白rio; 	八 	- 	、ソに、  
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ヒste ヒstatuto e parte integrante ロa sta ロa pssemoieia" era c.xtrauruinana・  

.j) Verificar se a cooperativa estabelece privilgios financeiros a detentores de cargos eletivos. 
funcion白rios e terceiros; 

k) Verificar se os associados est百o regularizando os compromissos assumidos na cooperativa nos prazos 
convencionados; 

り  Averiguar se existem reclama96es dos cooperados quanto aos servi9os prestados; 

m) Certificar-se se o Conselho de Administra9'o se re"ne regularmente, e se existem cargos vagos na 
tsLla composi9白o; 

,n) Inteirar-se se o recebimento dos crditos ' feito com regularidade e se os compromissos sociais so 
atendidos com pontualidade; 

o) Averiguar se h白  problemas com empregados; 

p) Certificar-se se h白  exigencias ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais, trabalhistas ou 
administrativas, e, inclusive, quanto aos 6 rgaos do cooperativismo; 

q) Avenguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros est白o corretos, bem como se os 
inventnos peri6dicos ou anuais s白o feitos com observancia das regras prprias; 

r) Examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o balano e o relat6no anual do Conselho 
de Administra"o, emitindo Parecer sobre estes para a Assembleia Geral; 

s) Dar conhecimento ao Conselho de Administrac白o das conclus6es dos seus trabalhos. denuncihdo 
aqueie orgao e a Assembleia ueral as Irregularidades constatadas, convocando Assembleia Geral; ".LN 

り  C9nvocar Asseri'blia Geral 

§V. Para o desempenho de suas fun96es, ter白  o Conselho Fiscal acesso a quaisquer livros, contas e 
documentos, a empregados, a cooperados e outros, independente de autoriza9昌o prvia do Conselho de 
Administra9豆o 

§2.. 0 Conselho Fiscal, quando necess白rio, poder白  requerer assessoramento tcnico especializado, cuja 
autoriza9白o e contrata9白o caber ao Conselho de Administraao. Em caso de negativa, poder a 
solicita9白o ser encaminhada a delibera9白o da Assembleia Geral 

CAPITULO VIII 

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE 

An. 62. A Cooperativa dever, al白m de outros, ter os seguintes livros 

a) Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: Q 
lis 	 、や、 	 e 
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ESTATUTO SOCIAL 

;aDPo 
,I. Matricula; 

II. Presen9a de cooperados nas Assembleias Gerais; 

Ill. Atas das Assembleias; 

IV. Atas da Conselho de Administra9ao; 

V. Atas do Conselho Fiscal. 
S 

b) autenticados pela autoridade competente: 

'I. livros fiscais; 

'II. livros cont白beis 

Pargrafo" nico. E facultada a ado9白o de livros de folhas soltas ou fichas, devidamente numeradas 

somos 

)
)./ COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIcO ー  CTES 

nos Este賀【器蕊麗奮瀧需＝』1ご悲留農ニ驚需fl.器欝鴛】8mAria 

Art. 63. No Livro de Matricula os cooperados sero inscritos por ordem cronoi6gica de admiss白o dele 
constando 

a) O nome, idade, estado cMl, nacionalidade, profiss白o e resid'ncia dos cooperados; 

b) A data de sua admiss白o, e quando fort caso, de sua demiss白o, elimina"o ou exclus'o; 

の A conta corrente das respectivas quotas-parte do capital social; 

d) Assinatura de duas testemunhas 

CAPITULO IX 

● DO BALAN9O GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS 

Art. 64. A apura9'o dos resultados do exercIdo social e o levantamento do balan9o geral sero 
realizados no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano 

Art. 65. Os resultados sero apurados segundo a natureza das opera9es ou servi9os, pelo confronto 
das respectivas receitas com as despesas diretas e indiretas 

§10. As despesas administrativas sero rateadas na propor 白o das opera96es, sendo os respectivos 
montantes computados nas apura96es referidas neste artigo 

ィー7フ 	司 
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4)/' COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O ー  CTES 
～へ，～、。 	上  Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria. no dia 18/12/2018 ‘. 

a' lUYo （ロez por FentoJ ao i-unロoロeパeserva 

b) 5% (cinco por bento) ao Fundo de Assistncia T'cnica, Educacional e Social - FATES; 

§!;. Odestin.o ds sobras lquidas apuradas no exercIcio, depois de deduzidas as taxas nas alneas "a" 
e ロ  ロo parag「日lqc oeste artigo, sera ロeciouoo em A ssempieia t,erai. 

S§ 40, o rateio dos resultados negativos ser decidido pela Assembleia Geral 

Art. 66. 0 Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exercicio e atender ao desenvolvimento 
'das atividades, revertendo em seu favor, al白m da taxa de 10% (dez por cento) das sobras 

a) Os crditos n自o reclamados pelos cooperados, decorridos 05 (cinco) anos; 

b) Os auxilios e doa96es sem destina9o especial 

Art. 57. 0 Fundo de Assistncia Tcnica, Educacional e Social - FATES, destina-se 白  prestac白o de 
servi9os aos cooperaclos e seus familiares, assim como aos empregados da prpria Cooperativa, 
podendo ser prestados mediante conv己nio com entidades especializadas 

§1。. Ficando sem utiliza9白o mais de 50% (cinquenta por cento) dos recursos anuais deste Fundo, dura 
dois anos consecutivos, ser procedida a revis白o dos planos de aplica"o, devendo a Assembleia Ger 
seguinte ser informada e fazer as recomenda96es necess白rias ao cumprimento das finalidades 
objetivadas 

§2. Revertem em favor do FATES, al6m da percentagem referida na alInea "b' do§ 2。  do art. 65, as 
rendas eventuais de qua崎uer natureza, resultantes de opera96es ou atividades nas quais os cooperados 
no tenham tido intervenc白o 

● §3 . Os Fundos de Reserva e de Assistとncia T'cnica. Educacional e Social, s白o indivisiveis 

Art. es. A Cooperativa constituir白  um Fundo de Descanso Semanal1 previsto no artigo 7, allnea "h", 
deste Estatuto Social, para os cooperados que ter por objetivo provisionar recursos financeiros para 
serem utilizados pelos mesmos no repouso semanal remunerado 

Art. 69. A Cooperativa constituir um Fundo de Descanso Anual, no artigo 7。, alinea "i', deste Estatuto 
Social para os cooperados que ter por objetivo provisionar recursos financeiros para serem utilizados 
pelos mesmos no repouso anual remunerado 
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CAPITULO Xl  

DAS DISPOSIOES GERAIS E TRAPISITORIAS 

マ× 、  
、・  

申  

勿  

ifico o Registro sob o no 97826228 em 23/01/2019 
ocolo 197593380 de 07/01/2019 
ieda empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SEA VICO - CTES NIRE 29400041639 
ldocumento pode ser verificado em http:I/regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENJTOS/AuTENTICAcAoaspx  
nceia 147191113904811 
c6pia foi autenticada digitaimente e assinaoa em 23/01/2019 ACAO.aspx 齢 

ESTATUTO SOCIAL 

驚認農！緊器麗思oral認紫思ご驚緊思競響Ic。ーCTES 
ste Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria 

為  
somos 

I （】（DPO 

L 

Art. 70. Alm ・  Fundo de Reserva, FATES, Fundo de Descanso Semanal, Fundo de Descanso Anual 
a Assembleia ・・  . er自  criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins especficos, 
tais como os pre latos no artigo 8。, alineas f, "j", 'k" e 'I'', deste Estatuto, fixando o modo de forma 喜o 
aplica9白o e liqu.. :9aO 

CAPITULO X 

DA DISSOLUCAO E LIQUIDACAO 

, 

e Art. 'ri. A Coo・ニ  rativa se dissolver de pleno direito 

a) Quando assi deliberar a Assembleia Geral, desde que os cooperados. totalizando o nロmero minimo 
de 07 (sete) dos ・・perados n"o se disponham a assegurar a continuidade da Cooperativa; 

b) Devido a alter" o de sua forma jurldica; 

c) Pela redu9●o ・  o nmero de cooperados a menos de sete ou do capital social em patamar inferior ao 
minimo, se at' a ssembleia Geral subsequente, realizada em prazo nao inferior a 6 (seis) meses, esses 
quantitativos n毒’ orem restabeIecidp; 

Art. 72. Quan・ o a dissolu9eo for deliberada peia Assembleia cierai, esta nomeara um ou mais 
liquidantes, e um Conselho Fiscal composto por 03 (tres) membros para proceder' liquida9白o 

§10, A Assem leia Geral, nos limites de suas atribui"es, pode, em qualquer' poca, destituir os 
liquidantes e os ernbros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos; 

d)Pela PamIisa・二o de suas alividades 9つ「 Illais de l 20(cento e vi爪の dias・  d' Pela oaralisa.o de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias. 	 ぐ  

ー  ミ  2。.。  0 liquida e deve proceder 白  liquida"o de conformidade com os dispositivos da Legisla9o 
．  し00perauvlsta. 

Art. 73. Quant a dissolu9o da, Cooperativa」  n白o」  for promovida voluntariamente, nas hip6teses 
previ皿日s no an・ r ・ ess日 meuuロa pocerョ S日「 mmau日 'Uロにia i mente・  

r 
e 
IUCEB 
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ESTATUTO SOCIAL § 
紗  OPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 

Aprovado em Assembleia Geral Extraordin白ria, no dia 18112/2016 
Este Estatuto ' parte integrante da Ata da Assembleia Geral Extraordin白ria somos 

;aDPo 
Art. 74.. Fica in legivel para qualquer cargo em Cooperativa de Trabalho, pelo periodo de at' 5 (cinco) 
anos, contado a ・  artir da senten9a transitada em julgado, o s6cio, dirigente ou administrador condenado 
pela prtica das raudes elencadas no artigo 18, da lei 12.690/12. 

Art. 75. Os cac .5 omissos sero resolvidos pela Assembleia Geral desta Cooperativa de acordo com 
os principios d中  rin白rios e legais 

し  

Vitria da Conquista - Ba., 18 de Dezembro de 2018 
, 

あIュ工Iカ9e,ユュ、ュ dIン  
ELICARLA SILVA DE QIJEIROZ 

CPF no 049.037.545-61 
Presidente do Conselho Administrative, 

YAGO 二  - I O SOUSA 
CPF no058.071.285-08 

Vice-Presidente 加  Conselho Administrativo 

紗ぱ論i蕊倫論 a 。  Ca8QDE SOUZA 
CPF no066255.835-96 

Dire加mSupea4ntenden畑  改,Conselho Administrativo 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 

SERVI9O - CTES. 
REALIZADA EM 30 DE MAR O DE 2019. 

、  

somOS 
Capo Inscrita no N/RE sob o n.29400041639 e no 

CNPJ sob ono 23.641.510/0001-43. 

 

Aos 30 (trinta) dias do mes de Maro de 2019, na Rua Braulino Santos, no 677, Bairro: 
Candeias, CEP_ 45.028-170 na cidade de Vitria da Conquista, Estado da Bahia, 白  s 10:00 

horas, em segunda convocaao, com a presena de 37 (trinta sete) pessoas, entre 

cooperados debgados aptos 白  votarem, que esto representando o total de 3.015 (trs mil 

e quinze) cooperados que os delegaram 白  participarem das Assembleias dos municipios: 

Cristpolis/Ba; Rarra/Ba; Irec/Ba; Lauro de Freitas/Ba; Broths de Macaロbas/Ba; S白o Felix 

do Coribe/Ba; Correntina/Ba; Maravilha/AI, cooperados ouvintes e colaboradores, conforme 

assinatura na ficha de presen9a, reuniram-se, para a realiza 白o da Assembleia Geral 

Ordin自ria da Cooperativa de Trabalho Especializada em Servico - CTES, inscrita no NIRE 

S sob o n. 29400041639 e no CNPJ sob o no 23.641.510/0001・43, convocada pelo Conselho 

de Administra o, conforme Edital de Convoca"o publicado no Jornal A Tarde, no dia 20 

de Maro de 2019, na forma transcrita a seguir: COOPERATIVA DE TRABALHO 

ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES. CNPJ N。  23.641.510I0001-43, EDITAL DE 

CONVOCAいO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA (AGO). A Presidente da 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES, no uso de suas 

atribuies estatutrias, convoca todos os seus 4・ 895 (Quatro mil, oitocentos noventa cinco) 

cooperados aWos aptos a votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordin白ria (AGO) a 

ser realizada it prximo dia 30 de Maro de 2019, na sua sede administrativa, situada na 

Avenida Braulino Santos, n。 677 - Bairro: Candeias, CEP - 45.026-170, na cidade de Vitria 

da Conquista, Estado da Bahia, obedecendo os seguinte horrios e "qurum" para sua 

instala"o, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina a Lei n。12.690 e o Estatuto 

Social: 1) Em primeira convoca"o白  s 9:00 horas, com a presen9a de 2/3 (dois teros) dos 

● cooperados; Z Em segunda convoca"o 自  s 10:00 horas, com a presen9a de metade mais 
um do nロmero de cooperados; 3) Em terceira e" ltima convocaao a s 11:00 horas, com a 

presen9a mnima de 50 (cinquenta) cooperados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem 

do dia: I) Pres 9白o de contas dos 6 rgaos da administra9ao, compreendendo: Relatrio de 

Gesto; Balano; Demonstrativos de sobras ou perdas decorrentes, do exerccio 2018; II) 

Plano de atividades da sociedade para o exercicio 2019; 川) Elei"o e Posse dos membros 

do Conselho de Administra9o; IV) Elei"o e Posse dos membros do Conselho Fiscal. Vitria 

da Conquista-Ba., 20 de Maro de 2019. Elicarla Silva de Queiroz - Presidente. Retificamos 

neste ato a publica"o do Edital de Convoca"o, no item 3), onde seguir com a seguinte 

' 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 

SERVICO ~ CTES. 
REALIZADA EM 30 DE MAR O DE 2019. × 

som 
CC フo Inscrita no NIRE sob o no 29400041639 e no 

CNPJ sob on. 23.641.510/0001-43. 

reda"o, em eiro teor: COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO 

ー  CTES, CW・  N。  23.641.510/000l-43, EDITAL DE CONVOCAいO DA ASSEMBLEIA 

GERAL O''.NARIA 角Gの．  A Presidente da COOPERA刀VA DE TRABALHO 

ESPECIAL! 'A EM SERVIく】0- CTES. no uso de suas atrib叫6es estatuti伯＆ convoca 

todos os seus .895 (Quatro mil, oitocentos noven加cinco) cooperados ativos aptos a votar, 

pam reuni厄  ・ e em Assembleia Geral Ordin'ria 角Gの a ser realizada no prうximo die 30 

"Maro de 2 ・ I9 na sua sede administrativa, situada na Avenida Braulino Santos, n。  677 

ーBairro: Can' ias, CEP - 45.028-170, na cidade de Vitria da Conquお加，  Estado da Bahia, 

obedecendo ・ seguin旭  ho層爪'se勺urum" para sua加stala"o, sempre no mesmo bcai, 

cumprindo o'e determina a Ld n。  12690 e o Esta加加 Social: り  Em primeira convoca o 

●s 9:加 horas com a presen9a de 2't3 (dois 旭tりos) dos coopera das; 刀 Em segunda 

convoca9百o ・ 10:00 horas, com a presen9a de metade mais um do nロmero de cooperados; 

刃Em terc 一  ● ‘ltima convoca'o ' s 11:00 horas, com ● presen9a minima de 50 

(cinquenta)" operados ou, no mInimo 20% (vime por cento) do total de cooperados, 

prevalecendo.: o menor n'mero, a fim de deliberar sobre a seguin加 on拍m do dia: り  
PrestaG百o de: ontas dos 6 rgos da administra9』o, compreendendo: ReIaめrio de Gesto; 

Balano; De 『  nstratwos de sobras ou perdas decorrentes, do exerccio 2018; Il) Plano喚  
atividades da . ocie<拍de para o exerccio 2019 IIり Elei 』o e Posse dos membros do 

Conselho de 」・ministra9』  o; /りElei 』o e Posse dos membros do Conselho FiscaL Vitiね  
da Conquista に  a., 20 de Maro de 2019. Elicarla Silva de Queiroz - Presidente. A Assessora 

Jurdica, Sc? - ssica Falco, que deu inicio aos trabalhos, fazendo a leitura do Edital de 

Convocaao , r ntegra e convocando o Conselho Administrativo, neste ato representado 

pela Preside ':, Sta. Bicada Silva de Queiroz, a Diretora Superintendente, Sta. Gabneliy 

Cajalba de SO ・ー , o Assessor Contbil da CTES, o contador Sr. Euclides Neto e o cooperado 

alocado no rn nicIpio de Irec, o Sr. Jo自o Pereira de Cena, todos 白  compor da mesa. A 

Presidente, El ー  ria Queiroz deu as boas vindas a todos os presentes e iniciando os 

trabalhos, sol itou a mim, Gabflelly Cajaiba que servisse de secretria ad hoc desta 
assembleia e ue fizesse a leitura da primeira ordem do dia, do edital de convoca"o, I) 

Presta"o de”・  ntas dos 6 rg首os da administra9白o, compreendendo: Relatrio de Gesto; 

Balano; Dem.nstrativos de sobras ou perdas decorrentes, do exerccio 2018, a presidente, 

Sta. Elicarla Q eiroz, distribuiu cpias a todos os presentes do Relatrio de Gesto e fez a 

生 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 

SERVICO ~ CTES. 
REALIZADA EM 30 DE MAR O DE 2019. 

ミ  

sorrts 
αpPo Inscrita no NIRE sob o n. 29400041639 e no 

CNP.J sob o ri0 23.641.510/0001-43. 

 

leitura do m mo. seguindo dos esclarecimentos. Todos os aptos a votarem nesta 

assembleia, 博  rovaram o relatrio do Conselho de Administra9白o. A presidente deu 

prosseguimeflb e convidou o Assessor Contbil, o contador, Sr. Euclides Neto, para fazer a 
explanacao , explica9es do Balano Patrimonial e seus respectivos demonstrativos. O 

contador EU.IJeS Neto, apresentou a tocas us p. J"CIILb IJ%. JO IJO ItVflOuv leauauuy.e・  

gr ficos, os cdos estatisticos da cooperativa no exercicio 2016, as, evolu9Oes: ao quaaro 

social, do qu4dro de colaboradores, do capital social, do patrim6nio lquido, do faturamento 

e a evolu（巨o da Sobras, onde no exercicio de 2018. A cooperativa teve uma sobra do 

exercIcio (2(ftも) no valor de R$ 90.428,75 (noventa mil, quatrocentos vinte oito reais e 

● setenta cinco 3entavos). Foram destinados ao Fundo de Reserva Legal (conforme determina 
nas al「neas "4' e "b" do pargrafo 2。  do Art. 65 do Estatuto Social), o valor equivalente 10% 

(dez Dor cenkS das sobras, perfazendo um total de R$ 9.042,87 (nove mil, quarenta dois 

reais e oitenl sete centavos) e ao FATES 5% (cinco por cento) perfazendo um total oe tq 

4.521,43 (qu.atro mil, quinhentos vinte um reais e quarenta tres centavos), apos as 

destinacるes加  rigatrias, ficou disponibilizado nesta Assembleia, sobras no valor de R$ 
76.864.45 (s enta seis mil, oitocentos sessenta quatro reais e quarenta cinco centavos) 
norm. aindi constava no balan9o como saldo de perdas a disposi"o da assembleia 

referente a ekercIcios anteriores o valor de R$ 1.617,94 (mil seiscentos e dezessete reais eL 
noventa e dt

t atro centavos) Os cooperados aptos a votarem nesta assembleia, por \ 、× 

unanimidadeL optaram e votaram para que estas perdas fossem abatidas das sobras do \ 	ノ  
exerccio atu sanando assim este saldo. Continuando, o assessor contbil, Euclides Neto 
exolicou QuI ,stas perdas sem razo nao foram deliberadas e sanadas nas assembleias 

. 	anteriores. Ahobra a disposi"o desta Assembleia Geral Ordin白ria ento reduziu para o valor 

de R$ 75.241 51 (setenta cinco mil, duzentos quarenta seis reals e cinquenta um centavo). 	1 
Esta sobra f4tsomada a sobras n昌o distribuidas do exercicio 2017 e em Assembleia Gera! 	ー  

Ordin白ria 20h8. passando a ficar com saldo total a disposi9自o desta AGO de R$ 85・039,46 

(oitenta cincb mil, trinta nove reais e quarenta seis centavos), foi colocado em vota9ao e 

definicao d4' cooperados sobre a destinac白o desta sobras, onde houveram v白rias 

argumenta94es tanto em se distribuir as sobras quanto na forma como eIa seria distribuda, 

Dot fin. todos os cooperados aptos白  votarem nesta assembleia decidiram por n'o distribuir 

as sobras画  a justificativa de que o valor a ser distribuido proporcional a sua produo 	、  

Q、  
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那  

Inscrita no N/RE sob o no 29400041639 e no 
CNPJ sob ono 23.641.510/0001-43. 

sena irrisrio $nda, devido a quantidade de cooperados que produziram no ano de 2018, 

optando assiriji por criar um fundo de reserva de sobras a liquidar. Foi levado a assembleia 
tambm a cola de ajuste de exerccios anteriores, que possui um credito de reversao 

devido a um, contingencia realizada no balano de 2017 sem um devido levantamento 
substancial, t alizando o valor de R$ 1.333.174・96 (um milh'o, trezentos trinta trs mil, 

cento setenta. quatro reais e noventa seis centavos) os cooperados, aptosa votarem em 

assembleia, '4taram e decidiram por unanimidade que este valor seria revertido em 
ingressos dur$te o exerccio de 2019, uma vez que representa um valor consideravelmente 

alto. Ap6s, o ilsessor cont台bil, Euclides Neto fez a leitura do Parecer do Conselho Fiscal, 

● que, em totali卿de・  aprovou o balano patrimonial, as notas explicativas e as demonstra96es 
contbeis. A ltsidente concedeu a palavra para o cooperado Joo Cena, onde ele p6s em 

votac員o aos ao os a votar, os relatrios, o Balanco Patrimonial e o Demonstrativo de Sobras, 

neste momet
・  toda a airetona aaministrativa se retirou aa mesa e se absteve juntamente 

com o consel fiscal de participar da vota"o, conforme § lo, artigo 44 da Lei 5.764/1971. 

E toda a as-P ・  bleia, apta a votar, aprovou por unanimidade os Relatrios, o Balano 

Patrimonial es Demonstrativo de Sobras. Prosseguindo, foi solicitado a mim, secretria 

desta assem, ela. ciue fizesse a leitura da prxima ordem do dia do edital de convoca9ao: II), 

Plano de ativi ・  des da sociedade para o exerccio 2019. neste momento, a presiaente tez O\, 

uso da palav: falou e mostrou a todos sobre o Plano tie Atvuaaaes para o exerccio t019 	、→ 
da cooperativ tendo novamente a aprova"o de todos os presentes aptos自  votarem. Aps, 

fez-se a leitu da prxima ordem do dia do edital de convoca"o, Ill) Elei"o e Posse dos 

membros do ・・  nselho de Administra9ao. A assessora juridica, J白ssica Falc昌o explicoua 

a todos aue ne" ,"- ano de 2019, no mes de agosto, nossa cooperativa completa 04 (quatro) 

anos de exist-. rcia e 04 (quatro) anos cio conseino tie aomIntstraao, que aeve ser renovaco 

conforme de .. mna o Art. 46 do Estatuto Social, onde foi decidido antecipar a elei9ao do 

Conselho de ・・  ministra"o nesta Assembleia Geral Ordin白ria. Diante da apresenta9白o da 

chapa " nica" ra compor o Conselho Administrativo, com o mandato de 30/03/2019a  

29/03/2023. r votac白o unanime, foram eleitos e empossados, exercendo o carQo de 

Presidente,: pooperada・  EUC.ARI.A SILVA DE QUELROZ. brasileira, maior, solteira  

secret血ria. n-L .L 'da na cidade de Macarani/Ba, em 09/02/1990. portadora da c白dula de  

identidade - ・. ・  o no 14.166.128-31 SSP/BA e do CPF no 049.037.545-61. residente e  
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giomiciliada na - ua Pastor Valdomiro de Oliveira, no 35. CondomInio: Vivendas do Candeias  

30 andar. Ao? 05. Bairro: Candeias. CEP - 45.028-742. na cidade de Vitria da Conquista- 

Ba.. exercen ・・  o cargo de Vice-presidente, a cooperada: MAIANE MOREIRA CARDOSO 

PORTELA. b ．く  ileira maior, solteira, secretaria, nascida em Vitria da Coriguista・Ba., en' 

22/10/1999. 	rtadora da cdula de identidade no i 3.660.495-19 SSP/BA. e CPF no 

041.405.185- 一  , residente e domiciliado na Rua Joo MiQuel. n. 440. Bairro: Alto Maron, 

CEP - 45.005- :180. na cidade de Vitria da Conquista-Ba.. e exercendo o cargo de Diretora 

suoeflntendefl -. a cooperaaa: 5AURItLLY UAJAI5A lit さ  VUCA. orasuetra. maior  

solteira. assi I -I nte administrativa, nascida na cidade de Vitria da Conauista-Ba. em 

a 01/11/1995. r rtadora da cdula de identidade n. 14.607.576-53 SSP/BA e CPF no 

- 	066.255.835- ・...residente e domiciliada na Rua Maneca da Prata. n. 208. Bairro: Brasil  

CEP - 45.051050 na cidade de Vitria da Conquista・Ba. Todos os cooperados eleitos 

declaram s.. : 一 
 s penas da Lei, n百o estarem impedidos de exercer a administra9ao e 

fiscaliza"o diりcooperativa, por lei especial ou em virtude de condena9ao criminal, apenas 

que va」e,ai 	quetemporanamenteoacessoaca叩ospロblia)s,porc"me伯limentarI de 

pm、Iarica9●o Iね「 ao dever de seu ca叩の peita ou subo「「lo,concwso, peculato"esvio ou 

んIto de di nhe )oua)ma a ea)nomia popular e contra o sis加mahn●nceiIて）  IlaclonaI,contIa 

as nomla8 d. efesa da conco「「enda,contra as rela96es de consumo， 伯 ”bIIca, oua 

pmp"edade ( 1011・  §1。  cc/2002) bem como que n白。 existe entre eles・  Iac。8 de Jr
、モー

I 

que vede, ai 	que temporariamente o acesso a cargos publicos, por crime tatumentar, ce 

prevarica9●o ltar ao dever de seu cargo) peita ou suborno, concurso, peculato (desvio ou 

furto de dinhe ) ou contra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional, contra 

as normas de efesa da concorrncia, contra as rela96es de consumo, f pblica, ou a 

propriedade ( 	1.011,§ 1。, CC/2002), bem como que n白o existe entre eles, lacos de 

' 

鎗  ノ o 

parentesco a I - 2。  grau, em linha reta ou colateral, conforme disciplina os artigos 51 e 56 da 

Lei 5.764/71. a. am a presente declaracao, para que produzam os efeitos legais, ciente de 

que, no caso I'r comprova9ao ae sua taisuaaae, sara nuto oe pleno atreito perante o registro 

a do com'rcio o 'to a aue se integra esta declaracao, sem prejuIzo das sanc6es penais a que 

ー 

	

	estiver sujeito. ontinuanao, liz a leitura cia uitima oraem ao aia em taitat ae uonvoca9ao: 

IV) Elei9白o e ' ・  sse dos membros do Conselho Fiscal. A assessora jurdica falou a todos 

sobre a exigE la por lei da eleic白o anual dos membros do Conselho Fiscal, conforme 

aetermInaao n prt. os ao tstatuto sociau. e para compor o conseino Fiscal, para mandato 

de 01 (um) a' tambem em chapa ロ  nica. foram eleitos e emoossados oara cargo efetivo  

os coopera ・~ 一】  じRISTItI,上  JヒSU5 じり，IA. brasileira maior, so!teira」  auxiliar 

administrativo H nascida em Sきo Paulo-SP.. em 22/05/1999. portadora da cdula de 
identidade n。  ;887400-01 S&P/BA. CPF n。  08C.266.4l5-24, residente e domiciliada no 

よ評亥 
o Registro sob o n。 97854763 em 30/04/2019 	 『 	 j一ー ’ 

da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES NIRE 29400041639 
ocurnento pode ser verificado em hUp://regin.juceb.ba.gov. br/AuTENTuCACAoDocuMENTos1AuTENTucACAOa ,x
Ia 147359036541859 
pia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2019 
na Regila M O de Arajo - Secretria-Geral や 2lI 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 

SERVIÇO — CTES. 
REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2019. 

19+. 
eta 

Lobaamento 

. 0 	 Inscrita no NIRE sob o n° 29400041639 e no 
CNPJ sob o n° 23.641.510/0001-4a 

rada dos Pássaros III. n° 9999. Aot° 304. Bairro: Morada dos Passaros Ill. 

CEP — 45.1 8 1 100. na cidade de Vitória da Conauista-Ba.. CIRLENE SOUSA SANTOS 

brasileira. m r solteira, auxiliar de servicOs waist nascida em Encruzilhada-Ba.. em 

14/02/1971. 	..rtadora da cédula de identidade no 05669395-84 SSP/BA, CPF n° 

016.932.695-n residente e domiciliada na Travessa Santa Rita, n° 9993. Casa 01, Bairro: 

Centro. CEP 45.150-000, na cidade de Encruzilhada-Ba e 	ANGELA MARIA DOS 

SANTOS M • "
I 

RA SOUSA. brasileira, maior, casada. auxiliar de merendeira, nascida em 

Encruzilhada- : . , em 14/06/1979. cortadora da cédula de identidade n° 08929201-49 

SSP/BA. CPF i° 024.285.025-25. residente e domiciliada a Rua Manoel Granadeiro. n° 18, 

Bairro: Centro. CEP — 45.150-000. na cidade de Encruzilhada-Ba- e para suplentes, os 

cooperados: • 

serviços gerais 

052371799 	:' 

Agosto, SN, B- 
DE CENA, b 

Ba., em 13/011956, 

227.386.225- 
CEP — 44.900100, 

maior, solteiral, 

767044754 e • 
Freire, CEP — 

penas da Lei, 

cooperativa, .. 
que temporarit 

(faltar ao de 

dinheiro) ou 

normas de d 

propriedade ( 

parentesco até 
Lei 5.764/71. 

que, no caso 

Ce . 

0 	
Pr. is 

If 	 NoM 

VW 	Este 
Chá 
Esta 
por.  

:ISAI RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, auxiliar de 

nascido em Ban-a-Ba., em 25/12/1970, portadora da cédula de identidade n° 

: • e CPF n° 261.763.778-62, residente e domiciliado na Avenida 23 de 

irro: Papagaio, CEP — 47.100-000, na cidade de Barra-Ba; JOÃO PEREIRA 

ileiro, maior, divorciado, auxiliar administrativo, nascido na cidade de Irecê- 

portador da cédula de identidade n° 170751902 SSP/BA e CPF n° 
, residente e domiciliado na Rua do Chafariz, n° 80, Bairro: Q dos Florianos, 

na cidade de Irece-Ba e MARCIA CAMACAM DE ALMEIDA, brasileira, 

nascida em Ireck-Ba., em 12/08/1977, portadora da cédula de identidade n° 

- F n°002.299.165-46, residente e domiciliada na Rua B, n°42, Bairro: Paulo 

4.900-000, na cidade de Irece-Ba. Os cooperados eleitos declaram sob as 

não estarem impedidos de exercer a administração e fiscalização da 

lei especial ou em virtude de condenação criminal, apenas que vede, ainda 

mente o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação 

de seu cargo) peita ou suborno, concurso, peculato (desvio ou furto de 

ntra a economia popular e contra o sistema financeiro nacional, contra as 

sa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 

. 1.011, § 1°, CC/2002), bem como que não existe entre eles, laws de 

20 grau, em linha reta ou colateral, conforme disciplina os artigos 51 e 56 da 

miam a presente declaração, para que produzam os efeitos legais, ciente de 

comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o registro 

aibiS 

co o Registro sob o n°97854763 em 30/04/2019 	 7 
'lo 196755565 de 29/04/2019 
da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - TES NIRE 29400041639 
ocumento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICA  

la 147359036541859 
—pia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2019 
na Regila M G de Araújo - Secretaria-Geral 

' 



Vitria da Conquista-Ba., 30 de Maro de 2019. 

飴撤〒c昌縮耀SOUZA U 
CPF n. 066.255.835-96 

Secretria Ad-hoc da Assembleia 
ora Superintendente do Conselho Admlnistratfro 

勾，上。守、 AA。‘dA@ 
ELICARLA SILVA DE QUEIROZ 

CPF n 049.037.545-61 
Presidente do Conselho Adminisか，がvo 

ム山”‘にtk も  

、  

証：T’に賛島JONAT(YDENOTAS P,tES'R!fl-1at4g 

a _山叫  ,ana.ii .,""I 	’り一~．→ 

議繊議縦識繕ii灘：''‘一  

為  

SOTThDS cccp. 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA 
COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM 

SERVICO - CTES. 
REALIZADA EM 30 DE MAR O DE 2019. 

Inscrita no (VIRE sob o no29400041639 e no 
CNPJ sob ono 23.641.510/0001-4a 

do comrcio o Mo a que se integra esta declara"o, sem prejuizo das san加es penais a que 

estiver sujeito.A presidente, Srt' Elicarla Silva de Queiroz, agradeceu mais uma vez a 

presen9a e o apoio de todos os presentes, agradeceu tamb'm a confiana depositada de 

mais uma vez ser a representante legal da cooperativa. E assim!白  s 12:20 horas encerrou- 

se 白  Assembleia Geral Ordin自ria. E n●o havendo mais nada a tratar, eu, Gabiielly Cajaiba 

de Souza, secretria ad hoc desta Assembleia, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, 

vai assinada por mim, e por todo Conselho Administrativo, empossados nesta data. Essa ata 

'a transcri9'o lei do livro registro de atas n。  02, da Cooperativa de Trabalho Especializada 

em ServiCo - dES, lavrada por meio eletrnico. 

MA E MOREIRA CARDOSO PORTELA 
CPF no041.405.185-88 

Vice-Presiden相do Conselho AdminIstrativo 

MA 

A 

m星B 

C. 
Certifico o Registro sob o n。 97854763 em 30/04/2019 
Protocolo 196755565 de 29/04/2019 
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SER VICO - dTES 4IRE 29400041639 	オ’、  
Este tocumento pode ser verrncaao em nup;llregIn.]u叫D.oa.gov.DrlAu Iヒn i ItAUflUUUUUMtN I ubi.,u IヒM I IじMUAU.aspx I 
じnanceia 14I3DyU30D416つy 	 ノ 	 、ヤ  
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2019 
por Tiena Regila MG de Arajo 一  Secretria-Geral 	 - i 29 
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開‘ 
96755565 96755565 

!IRE,IRE 29400041639 

rERTIFICO O REGISTRO EM 30/叫ノ20!り  

29400041639 
NH 23.641.510/0001-43 
ERTIFICO 0 REGISTRO EM 30/04/2019 

'r 

や97Z4
J63 ,97854763 

● • 
も  

TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES 

PROTOCOLO 196755565- 29/04/2019 

ATO 006- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

EVENTO 006- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

MATRIZ MATRIZ 

一ーてに．ー。 JO3-1 巨 d''n一ー  o  H AL cbsava- 

TIANA REGILA MG DE ARAじJO TIANA REGILA M G DE ARAÚJO 

Secret'ria-Gera! Secretdria-Geral 

電  

也  ル‘躍B AMER 

Ju 	Comercial do Estado da Bahia 	 03/05/2919 
Ceit co o Registro sob on。  97854763cm 30/0412019 
Pr ・  ・  Io 196755565 de 29/04/2019 
No da emoresa COOPERATIVA DE TRARALHO FRPFflIAI I7AflA ni qro'i'rn - r-rcc ムき、っn」nnn‘ー一  
tSlfl ・ ocumento poDe ser verificado em http://reainIuceb,ba.ロ0v br/AUTFNTICAflAnnnrI IMnJTrr/I n-cmraran~LIぼ 
しna 叫旧 14(35903b541859 	 月、  

器器器留認二器 I農'te e ass器  em 03/05/2019cretria-Gera! 	 、八  

Ju 	Comercial do Estado da Bahia 	 03/05/2 19 
Cart co o Registro sob o n° 97854763 em 30/04/2019 
Pr 	lo 196755565 de 29/04/2019 
No da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES R 	00041639 
Este ocumento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICADAODOGUMENTOSALITENTICACAO.as1(  
Chi cela 147359036541859 
Esta pia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2019 

11)\ por iana Regila M G de Araújo - Secrettria-Geral 
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' 0372/2019 	 htt声:声 l/autdigitaI.azevSobasto5・nOt・ brn1Ome/GOmPr0vante 

REP"BLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZEVEDO BASICS 
rtINnAno EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIoES E TUTELAS DA COMARCA DE 

Av. Epit白oio Pessoa, 1145 Bairro das Estados 58030-DO. Jo●o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http:IMMwazevedoba試osmbr 
E-mail: oartorio  @azevedobastos.not,br 

了議  

DECLARAいO DE SERVIcO DE AUTEN1ICAいO DIGITAL 

呆麗農ber Azevdo dem atribuio de器忠胃農柔欝器；票誤慧轟郡急豊 g謂器1豊器霊畿鷲認農留豊 ies e 

器冨麓器鍛製欝麗轟留二器器認篇胃認貰器農こ識謂 ividualmente em cada C6digo de Autentica 自o Digital' ou na 

● 難響鷺鷲羅蕪鷲1灘難灘難鷲蕪蕪  

atraves do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraba, endere9o httpiicorregeoorla.1JPD.Jus.OriSeIO-OIYILalI 

麟難鷺麟棄騰鱗
e hora em que ela foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHOocumento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na copiaESPECIALIZADA EM SERVIO - CTES a responsabilidade, nica e exclusiva, 

繊競登鴛曇鷲/12/2019 17:09:06 (hore 20 da MR 2200/2001,er ser solicitado direta鰻灘灘撫首灘羅oCantSP難熊慧臨  

- CTES ou ao Cart6no pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa加es mais detalhadas deste ato, acesse o site htt声.声11autdigital. aZeVedobastOS. flot. br  e informe o Cddigo de Consulta desta

Declara o. 

C6dIgo de Consulta desta Declara"o: 868362 

A consulta desta Declara"o estara disponivel em nosso site ate 28/11(2020 15:12:06 (hora local) 

撚議襲滋鷺鴛繊
08050728-1Lei Federal n13 e Provimento奮06/2002. Medida Provis6ria na 2200/2001, Lei Federal n 13.105)2015, Lei

i N' 003/2014. 
O referido' verdade , dou f 

CHAVE DIGITAL 

0000Sbld734fde4fOS7f2d6gfe6bcD5b3occ2l 42ba927f8d00e師ccdb5321 bdccgdc44acddodfdc498loOb5l5e3eee4cl b90614883e606d5621 b45c14f 
4f2963d0971 228ef9007b2a1 bf5ea64dac72d5 

~ 
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ESTADO DA PARAIBA 
CART6RIO AZE VEDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 

J oAo PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 56030-00, Jo白o Pessoa PB 
Tel. (83) 3244-5404 / Fax: (63) 3244-5484 

http./t 'w.azevedobastos.not.br 
E-mail cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAいO DE SERVIO DE AUTEN11CA AO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azev'do de Miranda Cavalcanti, Oficial do primeiro Registro Civil de Nascimentos e b bitos e Privativo de Casamentos, Interdi6es e 
Tutelas com atribui"o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo』o Pessoa Capital do Estado da Pararba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica9』o Digital' ou na 
referida sequとncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigente& 

~DECLARO ainda ロue. oara garantir transoar'ncia e seauranca iuridica de todos os atos oriundos dos resoectivos servicos de Notas e Registros do 
Estado da Paraba, a Corregedoria Geral de Justia editou o Provimento CGJPB N。  003/2014, determinando a inser"o de um c6digo em todos os 

ー  atos notorlais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9百o Extrajudicial cont白m um c6digo Unico (por exemplo: Selo Digital: A8012345- 
XIX2) e dessa forma, cada autentica"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessrio 
atravs do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Para'ba, endere9o http://corregedona.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica"o digital do documento faz prova de que. na  data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO 
ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES tinha posse de um documento com as mesmas caracter「sticas que foram reproduzidas na c6pia 
autenticada, sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO ・  CTES a responsabilidade, ロ  nica e exclusiva 
pela idoneidade do documento apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARA O foi emitida em 03/12/2019 16:34:05 (hora local) atrav's do sistema de autenticaG含o digital do Cartorio Azev白do Bastos. de 
acordo com o Art. 1。.。  10。  e seus§§ 1ロ  e 20 da MP 2200/2001, como tambm, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, poder自  ser solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM'SERVICO 
- CTES ou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br 	 、 	.. 	" 

Para informa"es mais detalhadas deste ato, acesse o site https:psf1autdigital.azevedobastos.not.br e informe o C6digo de'tWfjfta desta 
Dedere戸o. 

Cdigo de Consulta desta Decla,a ●o: 868161 

A consulta desta Declara9o estar自  disponivel em nosso site at' 28/11/2020 15:12:06 (hora local) 

1C6digo de Autentica9'o Digital: 67131312171149140979.1 

認蕊語惣規篇昔農謂島程為塁器胃器晋留認器胃 ida Provis6ria n。 2200/2001, Lei Federal n。  13,105/2015. Lei 

● O retendo' verdade, dou f自  

CHAVE DIGITAL 

ロ0 00 5bl d7 34川94'057ロd6 9fe6 bco 5b 3 ccc2 1 42b a 9 2 7侶d Doec6ca」  b 53 2 l bd cf3伯B57ebe693fo● 42l ea35d274704dl b9061 4BB3e606d562lb45c1 4f4f 
29636cd44606978b3fea20647247d4755607 
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REPUBLiCA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS. INTERDI96ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa. 1 45 Bairro dos Estados 58030-00. Jo白o Pessoa PB 
TeL. :53) 3244-5404 / Fax (83) 3244-5484 

htto.; vnwazeveoobastos.not.br  
Efl12!i ;artorio@azevedobastos not.br 

告  

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICACAO DIGITAL 

乳説揚晋鑑畿慧器忠胃胃器器認器器器昌霊需器器器胃農需器霊嵩留篇認農留 nterdi96es eetc... 
器農para os dequncia foi霊器轟蓄器」器 doouco as貰線麗xc dentno Fm asl識豊ividualrnen te em cada Cうdigo de Autentica戸o Digital' ou na 

ECLAStado胃考da que. paalba, a Cor器antic transparorla Geral de驚議器『界豊 ca de todos os atos oriundos dosiento CGJPB N003/2014 determ鷲鷲tivos servios de Notas enerr5n de um rArlinn繋istros dotnrIe 
ーo三 notorlals e regstrais, assim, cada SeIc Digital de F らこコりza＝言o Extrajudro回 cont町じm o6diqo 自  nico (oor exemplo' Selo Diu扇I・ A8C12345 

XlX2l e dessa forma, cada 日utenしcac自o orocessada Deis nossa Serventia nndP R pr rnnfirmad;p uerifir,dュ，ユn十コで、Iー。cm姦にF..'.. に証』』応  
atraves do site do Inbunal de Justia do Estado da Paraba, enderego http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo~digita ノ  

A autentica芭o digital do documento faz prova de que na data e hora em que eia foi realizada. a emoresa COOPERATIVA DE TRARAI I4fl 
ESPEC讐IZADとEM SERVIO - CTES tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas cue foram recrnduzirIasn;rAnin 
autenticada, sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CIES a responsョbihdade,rcaeexcIus 
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartorio 

Esta DECLARA塾O to; emitida cr0 22/0512019 16:40:29 (hora local) atrav's do sistema de autentica"o digital dn Cartnrin Azev白do Bastos, de 
鷲思曳巴巴二うでど四二らミ！ピ三 §§1二巳フ。 da MP 2200/20ロl como ョmbem. o dooum月nto eletr6nico証ent晶rio r.nnt'nrin o fl話石お萌『翁i 
titular do Cartono Azevdo Bastos. poder白  Ser solicitaco diretamente a emoresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO 
ー  CTES ou ao Cartorio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.'not.br 

認二需a96es mais detalhadas deste ato aCesse 。  s!te 。 tos u'autdiqjtai.azevedoha.stos not.o ー  e informe o Cbdigo dt922sv而ー，sta 

Codigo de Consulta desta Declaracao: 1231062 	 ’ 	、ーー  

A consulta desta Declara9自o estar白  dispon」 vel em nosso site ale 24/04/2020 17:17:41 (hora local) 

1COthqo de Autentica9ao Digital; 871324041 9l71T'2505:.1 

認撫驚増規騎昔に認器認器轟器器竃驚踊祭 ida Provisria o。  2200/2001 Lei Federal n 13.105 /2015 Le 
● eterido e verdade dou f' 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZE VEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI9OES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa 1145 Bairro das Estados 58030-00, Jo白o Pessoa PB 
TeL: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http'/'s v.azevedobastos.not.br  
E-maL cartorio@azevedohastos.not.br  

DECLARA9AO DE SERVICO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

認濡煮器慧rantent思麗器署器oS器器認認郡轟豊器胃凝綴二霊需鷲認認留 nterdies e
etc... 

騒農器請害霊器轟留l器器豊紫；昌器器器農こ識 individua tniente em cades'. 	 ョ C6digo de Autentica9 o Digital' ou na 

DECLARO ainda que. para garantir transparncia e seguranca l trio/ca de tcaos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Reaistros do 
atado da Paraba, a Corregedona Geral de Justi9a editou o Provimento CGJPB N。 003/2014, determinabdo a inser"o de uni cdigo em todos os 
,os notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fsoalizag白o Extrajudicial contem um codigo u nicc' (por exemplo Se/o Digital: A8C12345- 

XIX?) e dessa forma, cada autenticaC白o processada peia nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes ouanto for necess自rio 
atraves do site do Tribunal de Justi〒a do Estado da Pararba endere9o http://corregedoria.tjpb,jus.br/selo-digital/ 

A autentica9自o digital do documento faz prova de que na oata e hora em que ela foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO 
ESPECIALIZADA EM SERVIO - CTES tinha posse da um documento com as i'nesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia 
autenticada sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI9O - CTES a responsabilidade u nica e exclusiva 
oeto idoneidade do documento apresentado a este Cartorio 

Esta DECLARAいO foi emitida em 22/0512019 16:41 :15 (hora locall atraves do sistema de autentica"o digital do Cartorio Azev白do Bastos, de 
000rco como Art, 10, 100 e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001, como tambem, o documento eletrうnico autenticado contendo o Certificado Diaital do 
titular do Cartbrio A2ev白do Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SEhVI9O 

CTES ou ao Cartorio pelo endere9o de e-mail autenttca@azevedobastos,not,br 

認la informa"es mais detalhadas deste ato, acesseclara o. 	 o s:te hrtps:I/aurdigitatazevedobastosnotbr e informe o Cddigo de Consulta desta 

Codigo de Consulta desta Declara9ao: 1231063 	 / 	ー  

A consulta desta Declara9o estara disponvel em nosso site ate 24/04/2020 17・17・41 (hora local)ー  

C6digo de Autentica‘●o Digital: 67132404191717250122-1 

留恋驚撫麗騎音に胃謂畿潔為認認謂器器階踊」認 ida Provisoria n。  2200/2001. Lei Federal n。  13.10512015, Le 

referidoe verdade dou f' 
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https:/lautdigital. azevedobastos. not. brlhomelcomprovante 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 	 -J 
ESTADO DA PARAIBA 	 ー、  

CARTORIO AZE VEDO BASTOS 	 I 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JoAo PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Jo白o Pessoa PB 
Tel.. (63) 3244-5404 / Fax. (83) 3244-5484 

mpガwww,azevedobastos.not,br 
E-mail, cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA AO DE SERViCO DE AUTENTICA AO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos. Interdi9うes e 
Tutelas com atribui"o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joo Pessoa Capital do Estado da Pararba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que. o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica9』o Digital' ou na 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes」  

a DECLARO ainda aue. oara ロarantir transoar'ncia e seロuranca iuridica de todos os atos oriundos dos resoectivos servicos de Notas e Recistros do 
fstado da ParaIba, a Correcedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N. 003/2014. determinando a insercao de um c6diao em todos os 
ーatos rotorlais e registrais, assim, cada Selo ロ田 tal de Fiscaliza9自o Exir司udicial cロntem um cdiロo ロnico （加「 ex e m plロ  Selo Digita': 48C123春  

XIX2) e dessa forma, cada autentica戸o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess白rio 
atrav's do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que eia foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO 
ESPECIALIZADA EM SERVI9O ・  CTES tinha posse de um documento com as mesmas caracter「sticas que foram reproduzidas na c6pia 
autenticada, sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES a responsabilidade, ロ  nica e exclusiva 
pela idoneidade do documento apresentado a este Cartbrio 

Esta DECLARA O foi emitida em 05/12/2019 09:25:35 (hora local) atrav's do sistema de autentica"o digital do Cart6rio Azevedo Bastos. de 
acordo com o Nt. 1。.。  10。  e seus§§ 1。  e 2 da MP 2200/2001, como tambEm, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, poder白  ser solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO 
ー  CTES ou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site htt「馬.「馬 //autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o C6digo de Consujta- 」esta 
DeCIョIaC白o 	 ーーーーー  ノ  

C6digo de Consulta desta Declara9自o: 868531 	 ー  

A consulta desta Declara9ao estar自  disponivel em nosso site ate 04/12/2020 17:41:38 (hora local) 

'C6digo de Autenticaco Digital: 671313121 71542330080-1 
2Legisla es Vigentes: Lei Federal n。  6.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provis6ria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015, Lei 
Estadual n.9.721/2009, Lei Estadual n" 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014 

びretendo ' verdade, dou f白 
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Salvador-BA, 6 de Junho de 2019 

も  乙  

2万  

ノ‘ 、  

/夢7OCEB 

CERTIDAO 

Certificamos que a 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVI'O - CTES 

CNPJ: 	23・641・510/0001・43 	Data de Funda戸o: 	21/08/2015 

● Endereりo 

Av. Braulino Santos, flQ 667, Candeias,VIt6ria da Conqulsta・BA,CEP: 45.028・
170 

Est devidamente registrada junto a OCEB sob n9 	930 	,estando seu 

cadastro e regularidade sob a seguinte situa戸o 

● 

Natureza do Registro: 

ATIVO 

Situaりきo Financeira junto ao Sitema OCEB: 

ADIMPLENTE 

Situa戸o Documental: 

ADIMPLENTE 

ESTA CERTI DAO E VALIDA EM TODO TERRIT6RIO NACIONAL AT':' 30/06/2020 

' ンー  

, 

0 

熱轡賀I緯響曇響Vt DAD PESO難難~ 

Cd. Ai.t.otic. o: 111207061914S4590007.1; Dali: 0710612019 15:0t
$1, ~ 	5-叫lIs' de Flscaiza o Tipo Nor~C: NQS&430.皿lviト  

ー一 maー“出・・・”・ yam, o SCM 00 AIo: RI 4,42do. do ito am: blip. Railedーー葬  
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https:llautdigital.azevedobastos.notbr/homelcornprovantel67l 30706191454580007 

ESTADO DA PARAIBA 
CART6RIO AZE VEDO BASTOS 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIG6ES E TUTELAS DA COMARCA DE
Jo o PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo白o Pessoa PB 
Tel. (83) 3244-5404 / Fax: (53) 3244-5484 

http.lM.wazevedobastos,n叱br 
E-mail cartorio@azevedobastos.00t,br 

DECLARAいO DE SERVIO DE AUTENTICAいO DIGITAL 

O Bel. V自lber Azev白do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e b bitos e PrivatEvo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui"o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo'o Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autentica 言o Digitaif ou na 
refeida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigente& 

aDECLARO ainda que, para garantir transpar白ncia e seguran9a jurIdica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 
,stado da ParaIba, a Corregedoria Geral de Justi9a editou o Provimento CGJP日  N。  003/2014, determinando a inser"o de um c6digo em todos os 
ー  atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9自o Extrajudicial contem um c6digo ロ  nico (por exeniplo: Selo Digital: 4BC12345- 

X1X2) e dessa forma, cada autentica"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atrav's do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraba, endere9o http.11corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall  

A autentica9'o digital do documento faz prova de que na data e hora em que ela foi realizada, a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO 
ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES tinha posse de um documento com as mesmas caracterIsticas que foram reproduzidas na c6pia 
autenticada, sendo da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIO ・  CTES a responsabilidade, ロ  nica e exclusiva 
pela idoneidade do documento apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARAいO foi emitida em 0710612019 15:26:12 (hora local) atrav's do sistema de autentica9'o digital do Cart6rio Aev白do Bastos, de 
acordo corn o Art. 10, 10。  e seus§§ 1。  e 20 daMP 2200/2001, como tambm, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azev'do Bastos, poder ser solicitado diretamente a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SE向IICO 
ー  CTES ou ao Cart6rio pelo endereGo de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https.Ilautdigital,azevedobastos.nQt.br  e informe o C6digo de Consulta desta 
Declara戸  o, 

C6digo de Consulta desta DeclaraC白o: 1268944 	 11/’乙~ 

A consulta desta Declara9'o estar disponIvel em nosso site at' 07/06/2020 15:08:37 (hora local) 

'C6digo de Autentica''o DIgital: 67130706191454580007-1 

認slalual豊離需畜器謂島程為塁臓器需 10.406/2002,2 Medida Provisria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015, LeCGJ N 003/2014. 

' referido ' verdade, dou f . 

CHAVE DIGITAL 
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si ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
りノ 	 REALにADA EM 06 D肥MAIO D旺 2019・  

sornas I nsr4ta no N/RE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob ano 23.641.510/000l-43. 

くXむpo 
Aos 06 (seis) dias do m6s de Maio de 2019, em sua sede administrativa, na Avenida Braulino Santos, 

667, Bairro: Candeias, CEP - 45.028-170, na cidade de Vit6ria da Conquista, Estado da Bahia, 白  s 10:40 

horas, em primeira convocaメo, com a presen9a de 25 (vinte cinco) pessoas fisicas, entre delegados 

eleitos nos municipios onde prestam os servi9os, aptos a votarem, dentre eles, representando: 631 

(seiscentos trinta urn) cooperados ativos do municipio de Lauro de Freitas-Ba; 439 (quatrocentos trinta 

nove) cooperados ativos do municipio de Brotas de Macaubas-Ba; 358 (trezentos cinquenta oito) 

cooperados ativos do municipio de S白o Felix do Coribe-Ba; 326 (trezentos vinte se4s) cooperados ativos 

do municipio de Barra-Ba, cooperados constitutivos tamb'm aptos' votarem e colaboradores, conforme 

assinatura na lista de presenga, reuniram-se! para a realiza"o da Assembleia Geral Extraordin自ria (AGE) 

da Cooperativa de Trabalho Especializada em servi9o - CTES, inscrita no NIRE sob o n. 29400041839 e 

一 	no CNPJ sob on. 23.641.510/0001-43, convocada pelo Conselho de Mministraco, conforme Edital de 

~ 	Convoca'eo puolicaco no Jom日I A Ia「く」e, no ロ旧 ‘bCe AO川 ae 201S' na torma transcrita 日  SQ our 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES, CNPJ N'23.64151010001・43, 

EDITAL DE CONVOCAAO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA. A Presidente da 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES, no uso de suas atribui6es 

estatutrias, convoca todos os seus cooperados delegados, que representam os 3.807 (tr白s mii 

oitocentos e sete) cooperados ativos aptos a votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinria 

(AGE) a ser realizada no prximo dia 06 de Maio de 2019, na sua sede administrativa, situada na Avenida 

Braulino Santos, n. 677 - Bairro: Candeias, CEP - 45.028-170, na cidade de Vitria da Conquista, Estado 

da Bahia, obedecendo os seguinte horrios e 'qurum' para sua instala9'o, sempre no mesmo local, 

cumorindo o Que determina a Lei n. 12.690 oo Estatuto Social: 1) Em primeira convoca'Ao白  s 9:00 horas, ．一  

com a presenCa Ce 2(3 (dois ter9os) aos coope「日ロos; 刃ヒm segunaa convoca9ao as i o: uu noras, com a ノ  

presena de metade mais um do nロmero de cooperados; 3) Em terceira e" ltima convoca9白o 白  s 11:00 

haras, com a presenga m「nima de 50 (cinquenta) cooperados ou no mnimo de 20% (vinte por cento) do 

total de scios, prevalecendo o menor nロmero, afim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I) Abei'tura 

de fiflais, entre municipios, dentro mesmo estado; II) Relat6rio das Solicita6es de: Admiss6es e 

. 	Dei'nissoes de Cooperados・ 川）じontrata9ao ae uma AuCuiorla I rioutaria. vitoria a日しonquista-tsa., lb ce 	"' 

Abril de 2019. Elicarla Silva de Queiroz - Presidente. A assessora de comunica"o, Luciana Flores, deu 

inicio aos trabalhos, dando as boas-vindas a todos os presentes e convocou o Conselho Administrativo, 

neste ato representado pela Presidente, Sta. Elicarla Silva de Ouairoz, a Vice-presidente, Ste. Maiane 

Moreira Cardoso Portela, e a mini, Gabrielly Cajaiba de Souza, Diretora Superintendente, para servir como 

secretria Ad-hoc desta assembleia. Todas白  compor a mesa, para dar inicio' assembleia. A presidente, 

&t' Elicarla Queiroz, deu incio a Assembleia Geraにxtraordin白ria (AGE), onde passou白  palavra a mien 

Gabrielly Cajalba de Souza que fiz a leitura das ordens do dia, I) Abertura de filiais, entre munic'pios, 

く垣ntro mesmo estado; II) Relat6rio das Solicita6es de: Admiss6es ● Demisses de Cooperados; Ill) 

Contrataco de uma Auditoria Tributria. A presidente falou da necessidade em abril filiais da c000erativas 

ー 	 ． 	A 、  ‘、  
-In 
ア 

Certifico o Registro sob on。  29901324587 em 19/09/2019 

Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO ・  CTES NIRE 29400041639 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AIJTENTICACA000GUMENTOS/AUTENTIGACAO.aspx  

lsta cpia foi autenor Tiana Regila M認麗留mente e' assinada cm 19/09/2019- Secretria-Geral 
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'} ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
奪ニノ 	 REALIZADA EM OS DE MAIO DE 2019. 

somos macfits no NIRE sob o no 29400041639 e no CNPJ sob o no 2.641. 510,VOO1-43 

arPo 
nos municipios onde se tem contratos firmados, facilitando assim 白  administraC●o do escrit6rio local 

principalmente na abertura de conta da cooperativa nos bancos do municipio, nas prprias ag'ncias dos 

cooperados, para que assim facilite na comunica9貞o interna entre banco e cooperativa, quanto houver 

algum problema com o repasse do cooperado, al白m de ter o CNPJ no endere9o, nos dar permiss画o de 

emiss貢o do alvar de localiza9白o do endereo. Sendo que nesse momento precisamos da autoriza9白o 

desta assembleia para aprova 白o da nossa primeira filial, neste mesmo estado da Bahia, na cidade de 

Barra, 白  Rua Marethal Deodoro da Fornece, n。870, Edifcio Center Franco. Sala 01, Bairro: Rosrio, CEP 

- 47.100-000, sendo que para os outros municipios, decidiremos posteriorrnente. Todos aptos a votaem 

em assembleia aprovaram por unanimidade a abertura da primeira fihal da Cooperativa de Trabalho 

Especializado em Servi9o - CTES, no municpio de Barra, Estado da Bahia, 白  Rua Marechal Deodoro da 

一 	Fornece, n. 870, Edifcio Center Franco, Sala 01, Bairro' Ros白rio. CEP - 47.100-000. Seciuindo oara o 

w 	proximo item na ornem ao aia, Iリ  Kelatono nas soiscita9oes de: Aamissoes e Uemtsses de Cooperados 

Sobre essa ordem do dia, Eu, Gabrielly Cajalba de Souza continuei com a palavra e fiz a leitura da rela9o 

く os cooperados admitidos e os que pediram demisso, referente os primeiros meses de 2019 todos j・  
analisados pelo Conselho Administrativo, em reunio prpria, segue rela"o: ADMISSOES: Rosileno 

Santana Pereira, CPF n 829.526.475-37, Matricula n。  8328; Leane Mar9al Eduardo, CPF it 

日59.308355-27, Matricula n 8331; Rosana Nascimento Sarbosa, CPF no039.707.725-40, Matricula n 

8288; Aguinaldo Pedro de Alc白ntara, CPF ri0 841.923995-04, Matricula n 5983; Edvan Tebくeira Borges, 

CPF n 050.883.865-75, matricula n.8291; Rosemira Rodrigues, CPF no 007.819.415-63, Matricula n 

8529; Gaio Moreira de Almeida, CPF it 087.922.265-40, Matricula n。 8389; Margarete Oliveira de Souza, 

CPF n.011.585.245-01, Matricula n。 8583; Douglas dos Santos Alves, CPF n. 058.868.511-31, MatrIcj嶋  
n。  6573; Odair Francisco da Silva, CPF n。  055.855.245-04, Matricula n。  8299; Jair de Oliveira Barboia, 

CPF n.037.713.135-03, Matricula no8317: Vago Lima Silva, CPF n.057.846.276・38, Matricula n8314; 

Eleildes Lima Silva, CPF n. 560.232.195-00, Matrcula n. 8315; lndaia Lima Silva, CPF no 069.960.475ー  
36; Siaineia Celestina dos Santos, CPF n.025,531.715-93, Matricula n 8320; Maria Auxiliadora da Silva 

Cruz, CPF n。  303.524.104-00, Matricula n。  8518; Edna Cruz das Santos, CPF n。  795.680.845-68, 

● Matricula n。  8462: Gleice Kelly Reis da Silva, CPF ri0 073. 366. 415-70, Matricula n。  8483; Elizabete 

Sacramento Souza, CPF ri。  431.849.875-IS, Matrcula n。  5481, tibiratania Rodrigues de Castro, CPF n' 

009.600.034-10, Matr「cula no 8485; MOnica Ferreira de Oliveira, CPF no 075625.035-83, Matricula n 

8484; Soenissa da Silva Sena, CPF no 060.420.095-16, MatrIcula n 8386; Tairine da Concei o Sena 

Borgas. CPF it 058.650.535.07, Matricula n。  8486; Maria Regina de Jesus, CPF ri0 449.458.415-00, 

Matricula n。  8487; Rosilane Ramos dos Santos da Silva, CPF n 827.008.185-04, MatrIcula no 8488; 

Lillanne Santos Souza, CPF no040.910.935-58, Matricula n。 8489; Duma Carvalho doa Santos, CPF no 

421.950.205-04, Matricula no 8490; Edna Pereira de Scum, CPF n 940.472.275-87, Matricula n. 8491; 

Tiala Silva de Jesus, CPF n。 077.170.845-97, Matricula no8537; Danielle Macedo dos Santos, CPF n' 

061.405.815-59, MatrIcula n' 7134; Danielle Pallos Barreto, CPF n。  027.368.835・94, Matricula n。 8492; 
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Alms Santos de Jesus! CPF n。  027.695.185-93, MatrIcula nり  8538; Rafael de Jesus da Silva, CPF n. 

059.453.015-68, Matricula n。  7122; Mauritho da Concei"o de Jesus, CPF no034.669.725-58. Matricula 

n。 7564; Maria das Gra9as Lopes, CPF n。 241.260.475-49, Matricula no 7172; Valdelice Nogueira Alvas, 

CPF n.410.035.785・00, Matricula no 7334; Adinailde Santos Cruz, CPF no 077.193.385-10, MatrIcula n。  
7189; Mtnio da Concei9白o de Jesus, CPF n。  766,084.095-91, Matricula no 7337; AneIs dos Santos Dias 

CPF no 066.175.565-77, Matricula ri0 7289; Daiane Santos O. Anuncia"o. CPF no 859.324.175・10, 

Matricula no8562; Rita Correia Santana, CPF n。 026.199.025-OS, Matricula n'7333; Marta Mendes dos 

Santos de Jesus, CPF no 013.262.986-26, MatrIcula ri0 8564; Lucia Helen Correia dos Santos, CPF n。  
062.234.055-70, Matricula n8565; Gilnete dc Nascimento ConceiCo, CPF n。  012.374.375・39, MatrIcula 

n' 8566; Jo昌o Carlos Meio dos Santos, CPF no 043794.375-58, Matricula n. 8567; Juliane Telas Piha 

一 	8ores, CPF n. 032.009.415-45, Matricula no 8568; Valdirene dos Santos Luz. CPF n. 809.113.075-91 

~ 	Matricula rr' aba'a; rauro しes日「 Miranaa uueiroz, じドト rr SIJb.01&94&-34, Matricula n" aoノ電 C arm em 

Oliveira dos Santos, CPF n。  040.964.855-86, Matricula no 8579; Maria Lucia das Neves cia Concei9'o, 

CPF ri0 032.231.355-45 Matricula n 7103; Gilleide Pinheiro dos Santos, CPF n. 513.937.605-97, 

Matricula no 7480; Maria Goretti Mergulh白o de Arajo, CPF n. 493.427.975-04, Matricula が  8582; 

Elizabete da Concei9白o de Jesus, CPF n。  857.885.605-86, Matricula no 8569; Beatriz da Silva Martins, 

CPF no 020.653.855-08. Matricula n 8570; Josenice Santos Bispo de Santana, CPF n.051.668.575-93, 

Matricula n。 8571; Cl白udio de Jesus, CPF no 618.751.935-53, Matricula n。8572; Marcelo dias de Oliveira, 

CPF n015.649.105-20, Matricula no8561; Valdec'ir Teixeira Santana, CPF n'779.448.361-15「  Matricula 

n。  8225; Lindomar Pereira doa Santos, CPF ri0 854.001.731-87, Matricula n。  8224; Alessandro Neres 

Damaceno. CPF no 087.123.295-25, Matricula ri・  1012; Cristov白o Teixeira de Oliveira.c毒薦iーー～) 

ouり234.IUb-51, Matricula iO2',(j白oriel しoimora os ijiiveira しドトか uai.Jり1.2ab-(u, Matncula nv l｛おz 

Elenilson de Souza Macedo, CPF ri0 054.595.445-21, Matricula ri" 1045; Francisco Racarenibi de Sours, 

CPF n'016,191.971-54. Matricula n。  2601; Kalline Joane da Cruz Rodrigues, CPF n' 045.086.975-00, 

Matricula ri' 1095; Marialva Macedo da Camara, CPF n' 050.695.856-84, Matr「cula n' 1123; Ros白lia 

Rodrigues de Sours cpr n。  858.938.891-34, Matricula n。  1154; Sueli Ramos dos Santos Cunegundes, 

S 	cpr no 017.103.965-39, Matricula n。  2158: Terezinha Oliveira dos Santos. CPF n。  490.626.646-53 

Matricula rriiaり『 ヒvangelisl日  saies ce Jesus しγトかUiU.04u.4bb-04, Matricula n~ 3b4ど「 Irene eampos 	" 

Podo. CPF n'015.132.965-66, Matricula ri。  1433; Isabete Lopes Batista Ribeiro, CPF ri' 077.243.275-99, 

Matricula n' 1073; Joseni Pinientel de Santana Ferreira, CPF n。 059.037.115-02, Matricula ri。  1091; Maria 

de Jesus Santos, CPF ri0 026.939.565-28, Matricula ri" 8280; Luciano Oliveira da Concei o, CPF ri 

864,231.125-84, Matricula n' 8279; Geraldo Rodrigues Pereira, CPF ri0 357.202.635-00, Matricula ri 

8278; Itamara Alves Pessoa, CPF ri0 052.518.895-93, Matricula n' 8334; Daniels Nascimento Almeida, 

CPF n'051.702.355-50, Matricula n。 8335 Elizabete Messias Comes de Souza, CPF n'014.587.155-07, 

Matricula ri。  8336; Zacarias Mendes Pereira, CPF ri0 488.643.595-04, Matricula ri。  8309; Silvaria Alvas cio 

Almeida」  CPF ri0 032.817.975-20, Matricula ri。  8337; Lorrane da Silva Santos, CPF n' 863.802,885-70, 
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釦mダ  ATAsornas Inscrita鴛

SEMBLEIA GERAL EXTRAORDINlR
REALIZADA EM OS DE MAIO DE 2019.sob on 29400041639 e no CNPJ sob on 23.641.鴛二． A 

Caつつo 
Matricula n" 8338; Edmitson de Souza Zuza, CPF n' 011 206.715-82, Matricula n。  8310; Edilton Pereira 

da Silva, CPF no 036.066.366-06, Matricula n' 8311; Rosi Cleide Amaral, CPF n' 042.014.355-63 

Matricula n' 6354; Terezinha Xavier Bezerra, CPF no 009.888.275-90, Matricula no 8339; Francisca 

Marques Mota, CPF if 036.946.415-05, Matricula n。  8340; Zoraide Serafim das Santos Alvos, CPF n。  

006.775.355-69, Matricula if 8341, Willian Andrade Andriola, CPF if 920.767.505-68, MatrIcula n'8312 

Amanda Pereira Bomftm, cpr ro 054.190.245-86, Matricula n'8342; Chairs Magalhaes Ramos! CPF n。  

060.957,635・93, Matricula n' 8343; Evani Garbosa dos Santos, CPF n'821.903.991 ・49, Matrcula no8366; 

Fillips da Miranda Feitosa, CPF if 861.530.525-09, Matricula n。  8367; Natlia Lima da Silva, CPF n。  

355.037 135-40, Matricula n' 8371; Tailane de Souza Chagas. CPF if 055.037.135-40, Matricula no 8472; 

Tatiane Moreira de Sena Santos, CPF n。  041,347.065・21, Matricula n' 8452; Rebeca Alvos da Silva, CPF 

a 	n' 037.113.885-07. Matricula n' 8344: Simone Alves Rocha, Matrcula n' 8368; Suemara Thayna Souza 

Matricula n。  8345; Claudonete de Sotia Machado, CPF n。  618.050.505-59, MatrIcula n。  8346; Edilene 

Garbosa de Oliveira Santos, CPF if 030.348.765-80, Matricula n。  8347; Genivaldo Cardoso de Oliveira, 

CPF n。  462.179.418-30, Matricula n。  8365; Cricelia Arajo Silva, CPF ri0 047.367.905-12. Matricula n' 

8348; Irismar Marques Silva, CPF no 859.234.935-43, MatrIcula n。 8369; luas Alves Rodrigues dos Santos, 

CPF n' 706.570.095-04, Matricula n' 8349; Fabiano Pereira Bomfim, CPF no 009.936.395-00, Matricula 

n 8350; Jos' Evangelista da Silva, CPF if 238.295,405-15, Matricula n'8313; Gilvan Ribeiro dos Santos, 

CPF n'906.055.275-04, Matricula n。 8314; Valdineia Silva dos Santos, CPF n。 036.888.715-45, Matricula 

n。 8351; Gilvan Jos. dos Santos, CPF n。 858.553.645-42, Matricula n。 8315; Patricia Geovania Batista 	 、  

Souza, CPF no ooi .155,575-77, Matricula n'8316: Paloma Sotia Cruz, CPF n'863.163.715-78, Matricula 

ri0 8404; Iranildo Forreira do Souza, CPF n。  056.686.495-98, Matrcula n' 8403; Andr Vilela Dourado, 

CPF n。 055.547,558-55, Matr「cula n。 3237: Ktia Sirlene Fen'eira Noiva, CPF n。  002.031 .645-64, Matricula 

n。  4737; Roenilson Almeida de Jesus, CPF n。  958.114.435-87, Matricula n。  3445; M白rcio de Oliveira 

Sadr. cpr if 731.988.705-34, Matrcula n。  8243; Bruno Ribeiro da Silva, CPF n' 061.875.765-19, 

Matricula n。  8223: Abel Arcanlo Filho, CPF n' 427.550.345-72, MatrIcula n' $223; Gledson de Jesus 

. 	Novais, CPF n。  080.215.575-83, Matricula n" 8222; LetIcra Matos Anoraae, UF'ト  fl uau.ulu.uab-92, 

Matricula n' 8299; Ado Alvos Sobrinho, CPF n。  250.353.538-00, Matricula n。  6938; Sandra Santos 

Martins, CPF n' 079.571.545-57, Matricula if 8248; Arnaldo Jose dos Santos, CPF n' 279.627,358-05, 

Matrcula n。 8249; Vivaldo Novais Santos, cPr ri0 036.321.585-45, Matricula n'8247; Maisvaldo Novais 

Santos, CPF n' 143.624.488・96, Matricula n' 8246; %Jbiratane Guimar'ss Novais, CPF n'043.244.665- 

64, Matricula n' 8280; Sebastio Grito de Jesus, CPF no 037.282.015-88, Matricula n。  8633; Eduarda Ned 

Dourado, CPF n'063.756.155-99, Matricule 8585: Diandra Alves Vieira CPF ri0 045.543.271-67, Matricula 

8635; Maria Aparecida Santos de Souza, CPF if 005.230.315-21, Matricula n' 8635; Mara Maria de 

Ars 」jo, CPF n'861.872.215-40, Matricula n'8636; Elessandro Silva de Moura, CPF n。 047.007.705-03, 

Matricula n" 8637; Lucimeire Ferteira dos Santos, CPF n" 062.976.325-96, MatrIcula n" 8638; Lente 
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at ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
二／ 	 REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2019. e 

somos /nsqjta no N/RE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob on。  23・ 641510/0001-43. 

αm‘・  
Santos Nascimento, CPF n。  706.708.721-05, CPF n。  8639; Maria Madalena de Souza Pereira, CPF n' 

344.558.278-54, Matricula no 8640; K白tia Manielly Grito de Arajo, CPF n。  082.343.876-96, Matricula n' 

8641; Paulo Henrique Nery de Castro Pereira, CPF n。  068.852.935・ 63, Matricula n' 8642; Elizete da Cruz 

Silva, CPF n。  325.199.638-08, Matricula n。  8643; D6nis Ribeiro de Sotas, CPF n' 009.287.155-07, 

Matricula n' i 757; Cleonilde Arajo Barreto, CPF n。  104.411.286-70, Matricula n' 1808; Edilene de Arajo 

Oliveira, CPF n。 042.703.955-OS, Matricula n' 1827; Rani Fran9a Miranda da Silva, CPF no 022.632.61 5ー  
24, MatrIcula n' 1955; Erica de Novais Arsjo, CPF n。  419.263.688-35, Matricula ri0 1850; Almir Rodriguez 

da Silva, CPF n。  756.509.835-34, Matricula n' 1773; Alziza Francisca Dourado, CPF n。 018.844,875-64, 

Matricula n。  1776; Dulcilene Oliveira Carvalho, CPF n。  042.037.325-06, MatrIcula n。  1821; Elisabeth 

Rodrigues do Nascimento, CPF n。 074.383.575-li, Matricula n。 1846; Genilson Pereira das Santos, CPF 

p 	n' 062.971.335-90, Matricula n' 2384; lvani Miranda da Horta. CPF n.288.051.248-42, Matricula n.2782: 

ー 	.anoy i-ernanaes aos santos, しvt- nu U34.Sad.b4b-4b, Matricula nり  2388; Joelito Gemes Oliveira, CPF n 

199.931.828-50, MatrIcula no 1900; Mariana Arajo Moura, CPF no 056.880.075-32, Matricula n。  1931; 

Odete Nunes de Oliveira, CPF n。 023.013.435-lo, Matricula n。  1947; Rosania Fernandez Sodr, CPF n。  
870.346.161・15, Matricula n. 1963; Vanuzia Rodrigues de Oliveira Mendes, CPF n。  183.412.018-79, 

Matricula n。  1996; Carla Graciella Gerv白sio dos Santos, CPF n''042.439.015-97, Matricula n 1794; Maria 

Lcia Fernandez dos Santos, CPF no 015.330.345-37, MatrIcula n1930; Many Rosa dos Santos Oliveira 

CPF n 168.134.278-22, MatrIcula no 1938; Miriam Rodrigues Barbosa, CPF no 047.161.045-32, Matricula 

n' 1942; Alzira Celas das Santos Oliveira. CPF n' 054.551.585-89, Matricula n. 1775; Valeriana Silva 

Arsjo, CPF no 086.824.735-93, Matrcula no 6469; Vera dos Santos Oliveira, CPF ri0 003.180.035-li, 

Matrcula no 8420; Natlia da Silva Roque, CPF no 050.356.805-84, Matricula n 8450; Jos Santos da 

Silva, CPF r, 064.040.705-61, Matr「cula n。 6462, Solange Cruz Vieira, CPF n031.045.935-40, Matricula 

n。  8525; Chiei Souza Farias, CPF n'860.625.925-00, Matricula n 4461; Fabiana Pereira de AraUjo. CPF 

no 018.144.241-60, Matr「cula n.8477; Dilza Maria Monteiro Silva, CPF no 019.982.655-28, Matricula n. 

1819; Euvan Portela das Santos, CPF n.012109.256-08, Matricula n.6946; Vera dos Santos Oliveira, 

CPF n''003. 180.035-11, Matricula ri0 8420; Simara de Oliveira Souza, CPF n・ 471.282.548-OS, Matricula 

n。  8595; Wrlton Rosa da Silva, CPF n. 093.688.145-38, Matricula n。 8560; Ivanete de Almeida Forreira de 

Souza, CPF n 034.732.08566. Matricula n。  8577; Cleiton Braga Saldanha, CPF ri0 019.660.025-13, 

Matricula rio 8584; Leilson Pereira Souza, CPF if 105.295.965-20 Matricula n 8590; Lucinela Pereira 

Mandes, CPF n.052.092.325-14, Matricula no8592; Hael Araio Vaie, CPF if 083.175.165-71, Matricula 

n' 8594; Simara de Oliveira Souza, CPF n 471.282.548-03, Matricula n。  8595; Elis'ngela Pereira Lima, 

CPF no 005.499.925-10, Matricula n。 8596; Tarciane Arajo Comes, CPF n。 048.235.215-32, Matricula no 

8597; Rosemiro Rosa de Macdo, CPF n。 55.051.006.515, Matricula n8598; Rasaria Mandes dos Santos 

CPF n 006.622.995-23, Matricula n 8599; Vanderson Rodrigues de Souza, CPF n。  121.291454-69, 

MatrIcula n。  8378; Jos白  Albert Menezes Gomos, CPF n 086.600.434-30, MatrIcula no 8379; Danila 

Alancar Domingo Garbosa, CPF n 100,959.154-19, Matricula n。  8556; Ant6nio Neto Henrique Vicente 
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、  
S) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. 

sorrtos Inscrita no N/RE sob o n。  29400041639 e no CNPJ sob o n。23・ 64’・ 510/0001-43. 
ーりゾー  ーーマー  

CPF n 140.647.654-40, Matrcula ri0 8533; Jos白  Menezes Arajo, CPF ri0 420.766.954.91, Matricula n。  
8627; Seonara Samyla Oliveira Alvos, CPF n 090.013.734-70, Matricula ri0 8554; Jane Here Alvos Fideles, 

CPF no oio.i 70.234-50, Matricula n。  6818. DEMISSOES・  Cascia Francisca Viena dos Santos, CPF n。  

025.574.645-04, MatrIcula 7967; Rosimere Costa Santos, CPF no 039.334.625-09, MatrIcula no 6894; 

Abmael Evangelista Doa Santos CPI n。  038.409.675-11, Matricula n。  4506; Aldemi Oliveira Silva, CPF 

no 968.819.765-34, Matricula ri0 4509; Alba Carvalho Medrado Da Rocha. CPF no 151.859.585-53, 

Matrcula n. 5438; Alaide Da Silva, CPF n。  385.878.758-25, Matricula p 6006; Agaiene Goncalves Da 

Silva, CPF n 012.307.545-98, MatrIcula no 4508; Adriano Moreira Duarte, CPF ri0 005.526.783-17, 

Matrcula n 5435: Adriana Moreira Da Rocha, CPF n.049.896.815-41, Matrcula n.3842; Adelia Games 

Filho, CPF no 012.890.575-16, Matricula ri。  5434; Adrnilson Ribeiro Dos Santos, CPF ri0 054.476.875-27, 

~ 	Matricula n.4507: flaniela Nunes De Oliveira. CPF no 048.353.185-52. MatrIcula ri 5458: Dalvino Ferraz 

ー 	ロa bliva, じPト n" 0U421'b.Udb-(b, Matricula rrJ aou; しnstovao nioeiro ye Rraujo, しドト nv りbf .どf b.921ー  
15, Matricula n 3858; Cristovaldo Silva Medeiros. CPF no619.640.005-30, , Matr icula n.5456; Luziene 

Dias Da Silva, CPF n。  859.535.845-12, Matricula no 5535; Luiz Munes Duque, CPF no 871.693.395-8 

Matricula ri' 4619; Luiz Carlos Pereira Lopes, CPF n. 045,925.335-26, Matricula ri。  5535; Luit Carlos 

Ferreira Das Santos, CPF no 338.941.188-73, Matricula ri。  4618; Luiz Carlos Rodrigues Da Silva, CPF n'' 

004.217.865-74, Matricula no 5534; Lucimar Rodrigues Santos, CPF no 168.912.028・25, Matr「cula no 

5533; Lucas Ferreira Dos Santos, CPF no 075.275.055-08, Matricula no 5532; Literollio Vanique De 

Santana, CPF no 390.020.205-20, Matricula no 4616; Lissandra Munes Do Nascimento, CPF n' 

040.907.175-74, Matr「cula no 5530; Lidineia Ribeiro Da Silva, CPF no 050.242.985-27, Matricula n.3925; 

Keidy Alvos De Santana, CPF n086,251.295-60, Matricula no 4612; Jose Claro De Souse Rocha, CPF n 

035.120.655-04, Matricula no3918: Jose Carlos Pereira De Sousa, CPF no078.628.195-27, Matricula no 

5525; Jose Antonio Da Silva, CPF n. 619,695.085-15, MatrIcula no 5524; Jose Alves Da Silva, CPF ri 

175.906.804-78, Matricula n5523; Joice Maria Gama Pereira, CPF no074.611.285-82, Matrcula no 552i; 

Jocinei Fonseca Borges, CPF n。  020.149.115-09, MatrIcula ri。  5521; Joao Lima De Souza, CPF no 

394.505.638-10. Matrcula no 6564: Jennifer Ribeiro Sousa. CPF n. 086.836.075-93. Matr「cula no 5516 

, 	Jenivaico Kibeiro Lopes l しPトか Uりb.1 (2.!UD-b(, Matricula IT' りbii; Jat旧na KiDero Soares, UPト nu 

027.019.295-63, Matricula n 3913; Jano Borges De Lacerda, CPF no 490.356.901・25, Matricula n.5515; 

Beflmim Comes Lopes, CPF n。  119.404.238-48, Matricula ri。  4521; Jair Santos Ferreira, CPF n 

054,272.495-24, Matricula rio 5514; Jair Da Mata Silva, CPF n。  047.844.325-07, Matricula no 5513; Ediceia 

Souza Santos, CPF n。 031.038.305-64, Matricula n'6558; Jailto Ferreira Rocha, CPF n。 007.916.075-l8, 

Matrcula n.5512; Edineido Pereira Da Silva, CPF n。 270.858.398-OS, Matricula no 4541: Jailton Ferraz 

Da Silva, CPF n。 689.127.731-CO, Matricula n3911; Erivaldo Tavares Da Silva, CPF n。 933.604.285-87, 

Matricula n。  4558; Jacira Lulz Da Silva, CPF ri0 949.342.745-53, Matricula n。  3910; lzabela Gomos 

Ferreira, CPF no 074.751.425-90, Matricula n。  5511; Joetson Ribeiro Araulo, CPF if 266.523.328-25. 7 N. 

Matricula rr 4bui; Ivete nteiro tie Arauj。じHト nu SZS.b94.19B-02, MatrIcula no 4590: Valdenilton ツ×V 
~ ハ  6 
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弔考ふ ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIPIARIA (AGE) 
/y・奪ン 	 REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2010. 

ぐにぐ算つ o 
し  

Canalha Santos, CPF n。  289』 771.248-16, Matricula n。  4671 』  Igor Silva De Meio Almeida, CPF n 
078.078.065-59, Matricula n。  5506; Gleisia Almeida De Queiroz, CPF n。  028.310.945-93, Matricula ri0 
5504; Ivaneide Da Gama Ramas, CPF n。  932.237.81 1-53, Matricula n4589; Glauciene Caetano Da Silva 

Simoes. CPF n'025,933.735-80, Matricula n。4584; Mellon Miguel Rodrigues Franca, CPF n.056.700.105- 

90, MatrIcula no 5536; Givaldo Lopes Do Couto, CPF no 962.832.035・15, Matricula ri。  5503; Manoel 
Cosmo Moura, CPF n。 046.217.715-74, Matricula n。6029; Gilvan Oliveira Rocha, CPF n。 000.244.715-00, 
Matricula no 6562: Manoel Jcaquim De Carvalho, CPF n。  030.859.498-36, Matricula n。  5536; Gildazio 
Ribeiro Da Rocha, CPF n006.557.828-77, Matricula n。5500; Manoel Paes Da Silva, CPF n.051.913.015- 

44, Matricula n。  5539; Manoel Valderino Do Nascimento, CPF n。  056.119.615-09, Matricula n。  4625; 

Gilberto Ribeiro Da Silva Jatoba Junior, CPF n。  86i .593.405-30, Matricula n。  5499; Mera Cristina Pereira 
一 	Do Nascimento, CPF n. 005.752.375-46, Matricula no 3934; Gerson De Santana. CPF n。  004.576.658ー  
1 	qu, iviauicuia n" つ4 (, M日「mia Mipeiro uo vaie, しドト ir ui3．ど‘ど (95-bi, Matricula n 3935; Marciana 

Marina Doa Santos , CPF n. 049.916.475-09, Matricula n。  5541; Marcial Ferreira Barrence, CPF no 

049.435.285-03, Matrcula n。  5543; Genildo Florencio De Oliveira, CPF n。  945.678.085-68, Matricula no 

6020; Maria Aparecida Santos Silva, CPF n 841.522.575-04, MatrIcula n。  5545; Maria Evangelista Dos 

Santos, CPF n 539.968,605-87, Matricula n。 5547; Marinalda Pauline Soares, CPF n 004.143.335-19, 

Matricula no 6649; Mauricia Da Rocha Nascimento, CPF nロ  014.824.005-45, MatrIcula n。  5551; Michele 

Mangueira Basto, CPF n。  437.432.758-46, Matricula n。  4633; Michelle Pereira Mangueira, CPF n。  
038.483.165・04, Matricula no3940; t4atalino Albuquerque Mangueira, CPF no 285.566.585-04, Matricula 

n・  5553, Nilson Pereira, CRI n。  145.092.568-50, Matricula n。  4639; Odinei Moreira Duane, CPF 吃ター一  
027.869.875-12, Matricula n 5556; Paloma Rodrigues De Aquino Souza, CPF n 032.348.365-82, 

Matrcula n. 5557; Pedro Alvas Doa Santos, CPF n。  934.604.068・87, Matricula n 5558; Pedro Jose De 

Sousa, CPF n' 168.709.302-44, Matricula n 3944; Pedro Jose Dos Santos ,CPF n 455.184.161-72, 

Matricula n。  3945; Galdino Rodrigues Alvas. CPF n。  621.114.695-72, Matricula n。  4574; Francisca 

Veronica Da Silva, CPF n。  083.333,507-39, Matricula n。  5493; Flavia Ribeiro Lima, CPF n。  062.962.665ー  
02, Matrcula n. 5491; Flavio Nonato De Souza, CPF n. 038.482.855-84, Matricula n"4570: Felipe Nunas 

' 	uezioeno， しドト n- UI‘・ Uめ‘どりりーり I,M atric川ia ir 	， トaoricia I eixmmsantos, じPト i? 014564パ530, 

Matricula n。  5490; Pedro Paulo Silva Mota, CPF no 042.230.845-50, Matricula n。  5559; Fablo Diego 
Ferreira Catinga , CPF ri0 055.866.I05-07, Matricula n 6019; Rafadla Souza Ramos, CPF n 

857.882.235-09, Matricula n。5560; Fabiana Comes Da Costa, CPF n。 069.008.125-lI, Matricula ri。  6561; 

Ral De Macedo Rocha. CPF n。  059.322.455-81, Matricula n。  5561; Evangelista Pereira De Sousa, CPF 

n023.835.715-55, Matrrcula n 5467; Eurilandia Da Gama Sobrinho Mangueira, CPF no 046.385.255-98, 

Matricula rio 4560; Raimunda Nonata Pereira, CPF n 011.654 635-20, Matricula ti 6371; Eronei Alves 

Da Paixao, CPF n。  968.991.315-87, MatrIcula n。  5485; Ellen Cristina Rodrigues Doa Santos, CPF n 

043.799.595-03, Matricula n。  5478; Raimundo Nonato Dos Santos, CPF no 949.543.055-00. Matricula n。 	し／  
btX5Z; tiasangeia I'(ibeiro tie santana じFト no 022.2 (9.295-70, Matricula n。  5475; Ramon Ni加uel Do、  ／、、  

αつmas IIl"'''d no IY'Iてに soD o n~ Zy4UUU4 l oJy e m〕しIvHJ soD o n'Zユo41・ りlwuル1一43 In&.,ta no NIRE sob o if 29400041639 e no GNPJ sob on' 23.641.510/0001-43 

也  
IU'EB 
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× 4a) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
いン／ 	 REALIZADA EM 06 DE MAIO DI 2019. 

somos Inscrita no N/RE sob on 29400041539 e no CA/P.) sob ano 23.641.510/0001-43. 

'-sua事o 
Rosario Almeida, CPF no 865391.875-21, Matricula n 5563; Ejinaldo Alexandre Da Silva, CPF ri0 
114340.888・80, MatrIcula n。  4550; Redoaldo Antonio De Sousa, CPF n。 602.339.741・72, Matricula n 
5564l Edvan Alvos Ribeiro, CPF no 054.092.085-10, Matricula n。  5472; Rejane Almeida Santos, CPF n 

008.289.285-76, Matricula n 3948; Edmildon Reis De Araujo, CPF no 754.570.245-04, Matricula no 5471; 

Edmar Ro&igues Dos Santos, CPF n。 741.879.961-68, Matricula no 5470; Edleide Silva Medeiros. CRE ri 
005・919.035-39, MatrIcula ri。  5489; Edileide Marques Ribeiro, CPF no 049.916.335-40, Matricula n 5466; 

EdIla QuelHa Dos Santos, CPF n 071.627.065-09, Matricula n。 3870; Diane Lacerda De Sousa, CPF no 

042.571.925-18, Matricula no 3865; Domingos Francisco Pereira, CPF ri0 269.806.028-02, Matricula r ・  
5465; Renan Matias Duane, CPF n。  079.434.725-86, Matricula ri' 5565; Djan Nunes Da SIlva, CPF n・  
061.270.655-93, Matricula no 4534; Renato Bitencourt Oliveira Bernardo, CPE n。  366.820.528-04 

a 	Matricula no 4648; Ricardo Ferreira Barrerice, CPF no 004.060,898-09. Matricula n5566: Denailton Bo ロas 

ー 	L.opes, しドト rr ua.oba.aab-eu, Matricula n" b4bl; Kicarao Patrocinio Aavier, (WI' no 068.671.105-OS, 

Matricula n。  5567; Delzuita Alves De Souza, CPF n。  005.498.725-3, MatrIcula n 5460; Ronaldo Silvano 

De Souza CPF n0 057.693.64564, Matricula no3951; Rosane Brita Das Passas, CPF n。 006.258.935- 

06, Matricula n. 4656; lsmael Ferreira Barrerice, CPF n。  004.408.385-84, MatrIcula no 5510; Roseane 

Carvalho De Santana, CPF n.047.956.425-67, Matricula no 5569, Valderindo Lourenco De Souza, CPF n' 

815.819.711-6日, Matricula n.5585; Valcticio Ribeiro Lopes, CPF n. 043.544.175-29, MatrIcula no5586; 

V'uiolia Goncalves Beatos, c'r no 539,983.085-04, Matricula n 5592; Vital Jose De Santana, CPF ri 

915.067.355-68. Matrcula n. 5593: Viviane Evanoelista Da Silva Simoes. CPF n. 044.371 .965-9Z------..ー  
Matricula n" 39(1; Kuan ト“manao utniz Lopes・  しrト「r t5bl .bl d.2b-52・ Matricula ir atuo; i'<uaiv日1 	、、～ーノ  
Nascimento Ribeiro, CPF no 977.342505-30, Matricula n 5571; WIllian Fonseca Bittencourt, CPF n 

026.808.945-02, Matricula no 5595; Zelmar Lou Da Silva, CPF ri0 007.092.385-09, Matricula n 6042; 

Zenaide Pereira Borges, CPF ri0 397.513925-00, Matricula ri。 5 s9i; Zenilton Alvos De Souza, CPF n 

021.488.525-94, Matricula n。  3974; Sandio Alvino Gema, CPF n. 995.924105-00, Matricula ri 3956; 

Taiana Da Silva Sousa, CPF ri0 076.115.925-80, Matricula n.5577; Tamires Feitosa Dos Santos, CPF n 

060.559.005-21. Matricula no 5578: Tarcisio Pablo De Souza Santos. CPF n Q76.688.4Q563. Matricula 

． 	‘γ」 ab(9; sergio ua ど‘Na bantos, じVt- かUI (d4UfU4i, Maincuに rr atuz; teima boares Pereira, じPト  
n. 011.827.545-38, Matricula n.5580; Terezinha Ribeiro Sousa, CPF no 012.790.645-28, Matricula n. 

4668; Simone Ribeiro Dos Santos, CPF ri0 843,164.465-68, MatrIcula rio 5574; Terezinha Ferreira Da 

Silva, CPF n 435.915.075-04, Matricula n5581; Sinnoval Jose De Santana, CPF ri0 105.214.238-99, 

Matrcula n。  3961; Vagner Alves Folha, CPF n. 027.788.045-95, Matricula n. 3986; Valdeci Francisco 

Nascimento, CPF n。  000.180.995-48, Matricula n. 5584; Sinthia Fiamma Ferreira Xavier, CPF ri 

068.386.705-09, Matricula n 4660; Cristiane Batista Lopes, CPF ri0 325.973.098・27, Matricula n. 4528; 

Cliuson Ribeiro Do Nascimento, CPF no 067.402.565-27, Matricula rio 4527; Claudi*ide Maria Do 

Nascimento, CPF n。  000.924,073-07, Matricula n.4525; Cintia Ferreira DeAmorim, CPF n 031.880.915- 

08, Matricula n4524; Catia Das Virgens Marques, CPF n。  072.601.415-06, MatrIcula n. 5452; Cassio 

也  

JU'EB 

ト  
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× .c ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
7 	 REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019・  

sai-rios Inscte no N/RE sob ono 29400041639 e no CNPJ sob o n。 23.641・ 510/0001-43・  

CGa)o 
' 

Bispo De Souza, CPF n' 077.461.175-89, MatrIcula n。  5451: Calinne Tainara Batista Borgas, CPF n' 

006.037.785-26, Matricula n。  4522; Aurea Cristiana Gorges De Souza Araujo. CPF n。  005.919.115-58, 

Matricula n。  5448; Aparecida Ribeiro De Santana, CPF n902,661.881-68, Matricula n. 4616; Antonio 

Ferreira Filho, CPF n. 754.513.955-00, MatrIcula no 3850; Antonio Alvas Da Luz, CPF no 008,795.478ー  

33, MatrIcula if 5447; Milton Borges Evangelista, CPF n 256.959.278-11, Matricula n。  5446; Ma Cleia 

Souza Santana, CPF n。  944.645.025-04, Matricula 4515; Amelia Gorges Das Santos, CPF no 

619.681.885-68. Matricula 4514; Aiann David Da Silva Santos, CPF if 059.551.745-59, MatrIcula 5438; 

Aline Iris De Souza Santos, CPF n。 05646802571, Matricula n。  6557; Alex Doa Santos Pequi, CPF n。  

15441045884, Matricula n. 4510; Also Dias De Araujo, CPF if 05718596581 Matricula no 5441; 

Alexsandro Ferreira Santana, CPF n04584119570, Matricula no 5443; Leandro Barrence Araujo, CPF no 

86086145539, Matricula n. 3923; Manias Vanique De Santana, cPr no 46292020134, Matricula if 3849; 

Jose Rbeiro De Freitas, CPF n. 07058126500, Matricula no 4608; Deuzilia Rocha Vila Nova, CPF ri0 

05996296578 Matr「cula n。  2443; Angela Maria Dos Santos, CPF n。  005474905505, Matricula n。  5445; 

Eliete Ramos De Carvalho, CPF ri0 00748276505, Matricula ri。  6015; Francirleide Queiroz Rodrigues, CPF 

no 26480317823, Matricula n。  3890; lldenice Alves Paes Dos Santos, CPF no 00589709593, Matricula n. 

3903; Joanita Alves De Almeida, CPF n。  00678610592, Matricula n。  3915; Claudia Da Silva Francisco, 

CPF if 23452053857, Matricula if 3853; Gilvana Maria De Sousa, CPF n。 06113525597, Matricula if 
5502; Edison Pereira Do Nascimento, CPF n。  00044764502, Matricula n。  3872; Zelita Ramos De Santana, 

cpr if 04764431535, Matricula n。  3973; Aguina Feri-eira De Queiroz, CPF n。 024355175.48, Matricula n 

3644; Claudineide Pereira Dos Santos, CPF if 00568905598, Matricula ri 6454; Tanuires Mana De Jesus 

Dias, CPF no 07708057361, Matricula n。  3984; Dal'iana Ferreira De Souza, CPF n。  04440613551, 
Matricula n。  3859; SirleneVanique Dos Santos, CPF n.07080217512, Matricula n'' 3963; Raimundo Da 

Luz De Carvalho, CPF n。03476783595, Matricula n。  3946; Eronildo Gorges Lopes, CPF n。 97053996549, 
Matricula n。  5486; Fernando Lopes Dos Santos, CPF n。  61970239549, Matricula n 4569; Jerfesson 

Rodrigues Dutra, CPF no07796564589, Matricula n。  4598; Dam i ana Dos Santos, CPF n00699610508, 

Matricula n 3861; Cleiton Evangelista Do Nascimento, CPF n09503588510, Matrcula ri0 4526; Gicelia 
Alves De Oliveira Santos, CPF ri0 00549867538, Matricula n。  4580; Zelia Luiz Da Silva, CPF no 

01577664557, Matricula ri 3970; Geovania Alves Da Mata, CPF n。  9502675541, MatrIcula if 3894; 

Edrialdo Marques Dos Santos, CPF ri0 05427241540, Matricula n。  3874; Fabiana Pereira Falceo De 

Sousa, CPF no08745357510, Matricula ri。  3865; Darlei Francisco Xavier, CPF n'01893500160, Matricula 

no Boos; Francival Jose De Santana, CPF no 06417003507, Matricula n。  3891; Marilde Rodrigues De 
Santana, CPF n。  02076831584, Matricula n。  3937; Filomena Ramos Da Rocha, CPF n。 92944582534, 
Matricula n。  3888; Felomena Maria Ferraz, CPF n'00659461544, Matricula ri 3887; Magno Moreira De 

Carvalho, CPF n 03905658577, Matricula n。  3931; Iraci Maria De Santana, CPF n。  99160749504, 
Matricula n。  3904; Simone Maria Ribeiro, CPF n。 02012953506, Matricula no 3960; Gilded Moreira De 
Araujo, CPF n 0305日811594, Matricula n 3896; Silena Leste De Carvalho, CPF n。  01610238516, 

也  

JUC冨B 

Certifico o Registro sob on' 29901324587 em 19/0912019 
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ぺ  
討 ATA DA ASSEMBLEIA,E RAL E】《TRAoRDI NARIA (AGE) 
ン／ 	 REALにADA EM 06 DE MAtO DE 2019. 

somos Insci'ita no NIRE sob on。  294000,41639 e no CNPJ sob on。  21641・ 510/0001・43. 

C窪×〕● 

Matricula n. 3958: Silvaria Rodrigues Ramos Carvalho, CPF n。  04129681184, Matricula n。  3959; 

Genivaldo Ribeiro De Carvalho, CPU ne 06781346504, Matricula n. 6328; Jose Alves, CPF n. 

60635053187, Matricula n。  5522; Ronailde Da Silva Santos, CPU no 03831948577, Matricula ri0 3950: 

Aldeni Maria Da Gloria De Silva, CPF n' 00563598530, Matricula n。  38.47; Gean Cavalcante Da Silva, 

CPU no 02885592502, Matricula n。  4575; Esmeralda Pereira Do Nascimento, CPU n' 99939606591, 

MatrIcula n。  3883; Francisco De Assis Pereira De Sousa, CPU n. 89699750120, Matricula no 4573; 

Cristiane Pereira De Sousa, CPU n07027600560, Matricula n。  6007; Edileide Lima Doa Santos, CPU ri 

00549893539, MatrIcula n。  6011; Firmino Moreira Duarte, CPU no99153106504, Matr「cula if 3889; Diana 

De Lacerda Comes, CPU if 00614594537, Matricula if 4532; Laurenco Ribeiro Soares, CPF no 

04321592585, Matricula ri 3922; tracy Alvas Silva Carvalho, CPF no 01418497541, Matricula n。  6331; 

- 	Uetia Da Rocha Santos, CPU no 06584279111 MatricuLa no 3965; Cleoniida De Sota. CPU ri' 

ー 	UU(1UUJ1Qlり，  ivratricui日 nu Jabb; リiva し日teリe tirito, じドト ri" 00S24a92b79, Matricula I? 3866; Vanessa 

Games Da Rocha, CPF if 05539830560, Matricula ri 3970; Ivonete Ferreira Dos Santos, GRE ri 

03790093580, Matricula ri。  3909; Valdeny Santos Rocha, CPU n。  02726909531, Matricula ri 3967; 

tvanejde Ribeiro De Sousa, CPF ri0 01497610583, Matricula n。  3907; Leandro De Souza Correia Dias. 

CPU n。 85768176594, Matricula n。  4614; Louriene Da Costa Souza, CPF no 04876648506, Matricula n'' 

5531; Dailson Gomas Dies, CPU n。  07947124523, Matricula n。  5457; Erenla Dos Santos Dias, CPU ri・  
01366130524, Matricula n。  5483; Rosangela Ribeiro Santana, CPU n。 09430450530, Matricula n。  3953; 

Edileusa Ribeiro Leite, CPU ir 01795808500, Matricula no 4538; Cleusa Lopes Da Silva, CPF no 

00861103510, Matricula n 3856; Jose Valmir Da Rocha, CPF n。  46124080559, Matricula n。 3919/A~ 

MmerInoa rereira ye b ouza, UPト  ri'. UZ(5t51441 if, Matricula n" 4513; Jose Aparecido Silva Santos, CPF 	ー  
if 01145499569, Matrcula n 4506; Jose Roberto Carlos, CPU n。  00550645152. Matr「cula no 4609; 

Fernando Do Nascimento Souza, CPU ri0 04289763529, Matricula ri 4568; Marizete Ribeiro De Souza 

Oliveira, CPU n。02087249580, Matricula n。  2518; Ozilda Maria De Santana Souza, CPF n02728926541, 

Matricula n。  3943; Girlene Ribeiro Dos Santos Felix, CPU n。  00549880550, Matr「cula ri' 3901; Genivaldo 

Jose De Santana, CPF n 02442697505, Matricula n。  3892; Ivany Dias Dos Reis, CPU n・ 01043092536 
' 	Matricuia ri'. .5'ua; L,Jeuziene KOCfla VI旧Nova, UFF n'. 01396395526, Matricula no 3864; Elianeide Ma-ia 

Da Souza・  CPU n。  06711969529, MatricuLa n' 3877; Alayde Lopes Do Couto, CPF ri0 06422222580, 
Matricula n。  5437; Gabriela Souza Carvalho, CPU n。 07203013510, Matricula n。  5495; Sirleide Ferraz Da 

Silva Sousa, CPU no02186343584, Matrcula ri 3962; Sueli Da Rocha Santos Silva, CPU n。00237209564) 
Matricula n。  5576; Jezivalclo Da Rocha Silva, CPF if 61967351520, Matricula no 6025; Veldecy Pereira 
De Lacerda, CPF no 86307428520, MatrIcula n。  6380; Josileide Vanique Comes De Souza, cPr no 

06414891533, Matrcula ri 3920; Claricelio Ribeiro Do Nascimento, CPF no 56151213548, Matrcula n。  
5453; Valdomiro Rodrigues .4raujo. CPU n。  13022939825, Matricula n。  5587; Vandinela Pereira De 

Santana, CPF no 08173506590, Matricula no 5588; Jailton Rodrigues Amorim, CPF no 90767489500, 

Matricula n 4594; Renato Simoes De Souza, CPU n 01010318586, Matricula ri 3949; Ana Ferreira 
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」】  ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
奪ニノ 	 REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019. 

Sくつ111〇s mlacut日 no NIRE sob o n。 29400041639 e no CNPJ sob on。  23.641・ 51Q/0001-43・  

αX〕po 
Nascimento, GPF no 05076101562, Matricula n。  5444; Marcieide Maria Da Rocha Couto, CPF n' 

06459687579, Matricula n。  5542; Juvenice Maria De Jesus Santana, CPF n0 00563597569, Matricula n 

5528; Mauriclo Ribeiro De Souza, cpr n。 01577869516, MatrIcula no 3939; Gilded Souza Rocha, CPF n 

00070679508, Matricula no 3897; Eliete Ferreira Moura, CPF no04601590540, Matrcula no 6314; Janete 

Santana Sousa, CPF n 02217610554, Matricula n。  3912; Sirnoni Ferreira Viena, CPF n。 07198844545, 

Matricula n. 5575; Ndinatdo Alexandre Da Silva, CPF n。 04686961564, Matricula no 3941; Mariana Ribeiro 

De Scum, CPF no 86560358518, Matricula n。  5548; Joao Carlos Andrade, CPF n 23548281877, 

Matricula n。  6023; Vanio Ronnei Evangelista Sliva, CPF no 01370292503, Matricula n。  5520; Rogerio 

Lemos, CPF n。 31311305807, Matricula n。  5591; Manuel Femandes, CPF n。 74345400449, Matricula n。  
4654; Euza Maria Moreira Viana, CPF n。 01720141584, Matricula n・  6354; Gidelson Pereira Ribeiro, CPF 

iロ  17009809801, Matricula n. 3878: Lindeci Pereira De Souza Dos Santos, CPF n 01698638590, 

Matricula n。  5498; Salvelice Gorges De Soura, CPF n 03263896520, MatrIcula n 3926; Sheila Ramos 

Do Rego. CPF n。  07797489564, Matricula n。  3954; Pedro Agenario Rodrigues De Souza, CPF n。  
27203849848, Matricula n。  3957; Bartolomeu Souza Santos, CPF n. 00492986584, Matricula ti 4642; 

Nelson Rodrigues De Oliveira, CPF no 01975019580, Matricula n 4520: Pedro Junior Araujo Dos Santos, 

CPF n'02975577508, Matricula n. 4637; Vaneildo Leite Do Nascimento, CPF no86151183533, Matricula 

n 4$43; Eriene Nunes Santos, CPF n' 06553228507, Matricula n' 4676; ManiIate Cassiano De Souza 

CPF n, 02987754507, MatrIcula no 5464; Antonio De Oliveira! CPF no 52039285504, Matricula n。  8359・  
Leuzeni Santana Santos, CPF n. 28584358851, Matricula no 4516; Josefa Ribeiro Doa Santos, CPF n. 

11448659809, Matricula n 6027; Josean Rodrigues De Carvafrio, CPF n 0680.4644506, Matricula n 

4610; Carlos Alberto Duane, CPF no 20089479807, Matricula n 5527; Elza Pereira Alvas, CPF n' 

71513981153! Matricula n. 5449; Maria Madalena Vanique Do Santos, CPF n''41430553847, Matricula 

if 5479; Edna Ribeiro Dos Santos, CPF n. 05014887589, Matricula n. 7559; Joao Paulo Ramos De 

Castro, CPF no o544565't 509, Matricula n。  7560; Mailson Comes Dos Reis! CPF n。  09594119500, 

Matricula n 7561; Rosalia Borgas , CPF n。 06328247516, Matricula n。  7562; Sonia Comes Lopes Folha 

' CPF n。 98055100500, MatrIcula no 7563; Elisandra Soares Dos Santos, CPF n.86342726566, Matricula 

n 7564; Marcelo Ribeiro Marques, CPF n. 04480439552, Matricula n. 7565; Jaiane Rocha Ribeiro De 

Santana, CPF n。 06986122559, Matricula n 7566; lvoneide Ferreira Dos Santos, CPF n。 021 18453531, 
Matricula n。  7567; Daniela Amandio De Carvalho, CPF n。  10207202559, Matricula n 7568; Elisangela 

Peas Vila Nova Silva, CPF ri0 00540683558, Matrcula n。  7361; Eudllene Arcanja Miranda, CPF n。  
05077452563, Matrlculan。  7362; JandersonVasconcelos Silva, OPE n。86151510593, Matricula no 7718 

Luciana Da Silva Ferreira, CPF no 00652141536, Matricula n。  2486; Leila Santos Rocha, CPF if 

08486876559, Matricula n。  2502; Lucimara Cristina Do Nasdmento, CPF no 04943530583, Matricula n。  
7719; Rosilandia Simoes Araujo, CPF n 05083122561, Matricula n。  7720; Caroline Alexandre Da Silva, 
CPF no 08234308556, Matr「cula n。  2540; Joac Pires Dias , CRI' no 08445989502, Matricula n。  7366; 
Fabiana Perera De Carvalho, CPF no 03825828530, Matricula n 7569; Jonatan Evangelista Da Silva, 

11 

穿七~戸 

× 

く乏フ 

プ冬 
、  

e 
IU'EB 農濃器揺慧器曾然認雛詔認胃器蕊器 t器脇品欝緩器器CAO.aspx 

認標裟認留認濃胃農＝』需器 em 19/09/2019 	 噂、  も  



') ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN RIA (AGE) 
71 	 REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2019・  

somos Inscrita no WIRE sob o n。 29400041639 e no CNPJ sob o n。  23 641.510/0001-43. 

CODPo 
CPF no 08086449556, Matricula n。  7583; Maria Marques Da Rocha, CPF n。  00305982576, Matricula o0 

2491; Rita De Cassia Martimiano Da Silva. CPF o0 02242454579, Matricula n 2514; Lusimar Aiixandre 

Da Silva, CPF n 00199424519, Matricula n 2538; Jedson Guedes De Souza, CPF n。 08401631505, 

Matricula n。  7721; ,Janicleide Pereira De Sousa Xavier, CPF n。 07041294501, Matricula n。  2486; Aurimar 

Ribeiro Rego, CPF n.06921285570, Matricula n. 2487; Rosilene Pereira Gorges, CPF n'28851814864, 

Matricula n。  7372; Matias Viana Pereira, CPF no 08738981505, MatrIcula n 7722; Carolna Evangelista 

Da Gama, CPF no 06704680535, Matzcula n 2522; Adriano Pereira De Sousa, CPF no 04461284573, 

Matricula n。  7374; Almna Guedes De Sousa, CPF n.05284702565, Matricula no 7375; Ana Paula Da Luz 

Nascimento, CPF no 03829921560, Matricula n 7376; Regiane Devon Da Silva Do Couto, CPF no 

02854153529, Matricula o0 7377; Marli Ribeiro Da Rotha, CPF no 06407536536, Matricula n。  7378; 

Marques Ramos Do Rego, CPF n. 86151838564, MatrIcula no 7379; Maria Do Rosarlo Ferreira Dos 

Santos. CPF n'' 04116502545, Matricula n。  7380; Rorieide Moreira Dos Santos, CPF no 08032898557, 

Matrcula n。  7724; Sara Andrade Fernandes, CPF n。 07481982538, Matricula no 2539; Ivonete Dias Doa 

Santos Barges. CPF no 04625644526, Matrcula n' 2542; Jovelina Comes Do Nascimento, CPF n 

40543736822, Matricula n。  7383; Evair Games Lopes, CPF n。  07866759500, Matricula no 7384; 

Francimar Francisco Santiago. CPF n。  04219132589, Matricula n。  7385; Euza Luiz Lopes, CPF no 

00545413524, Matricula n. 7386; Etiana Luiz Lopes Pereira, CPF n 00664467598, Matricula n。  7387; 
Eremita Clarindo Moreira, CPF n。  03980679535, Matricula n。  7388; Elias Borges Lopes, CPF n。  
07015238594, Matricula n 7725; Edna Dos Santos Freitas, CPF no 00418992533, Matricula n。  2548; 
Djair Luiz Lopes, CPF ri0 07795979580, Matr 「cula no 4547; Nilta Goncalves Ribeiro Ramos, CPF o? 

01945772522, MatrIcula ri。  6010; Fabiana Maria De Jesus Guedes , cpr n。 36551602818, Matricula nC... 
7392; Katia Leticia De Jesus Rocha, CPF n。 07556389561. Matricula 00 7726; Marciana Ribeiro Da Silva, 

CPF n06015503580, Matricula n' 2499; Eva Pereira Da Silva, CPF n。 26121600861, Matricula n。  2509; 
Gedivaldo Lopes Da Silva, CPF n。  00741002540, Matricula n 4561; Manoel Dias Games, CPF n‘・  
76358429868, Matricula n。  5496; Cristiana Da Paixao Silva Santos, CPF no 04415597513, Matrcula n‘》  
7396; Jucielma Maria De Oliveira Santana, CPF n。  06577308586, MatrIcula no 7397: Elza Mana Durval 

' 	cpr no00291261507! Matricula n。  7398; Edineide Matias Folha, CPF no 28349435836, Matricula n。  7399; 
Marcia Da Silva, CPF n。  85939209505, Matricula n 7584; Domingos Lopes Da Silva, CPF n 
04440615503, Matricula n。  7585; Muller Batista Folha, ORE n09545377500, Matrcula n。  7586; Douglas 
Alexandre Folha, ORE n 08436039505, Matricula n 7587; Mana Batista Pereira Lopes, CPF no 

00539286524, Matricula no 7588; Andrea Larissa De Souza, CPF n。  03224193522, Matricula n 2510; 
Luzineide Leite Ribeiro Do Couto, CPF no 00956859526, Matricula n 7589; Josivania Teixeira Dos Reis, 

CPF no05908217506, Matricula n。  2503; Valcletina Miranda Do Couto, CPF n。 99519518568, MatrIcula 
n 7402; Patricia Rocha Santos, CPF n。 06274413510, Matricula n。  7753; Ramiftor, Bonifacia De Sousa, 
CPF n。 02186211599, Matricula n。  7403; Janiete Carvalho Dos Santos, CPF n05360426594, Matricula 
n。  7754; Adenilson Carvalho Soares, CPE n。  03836084570, MatrIcula n。  7905: Raimundo Nonato De 
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× 
為  

sI ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
rj 	 REALIZADA EM 06 DE MAIO DL 2019. 

somos /nscn!ta no N/RE sob on。  29400041639 e no CNP,J sob on。  23.641.510/0001-43. 

ccx入・  
Sousa, CPF n 00808151541, Matricula no 7638; Joelson Vanique Santana, CPF n 09517147597, 

Matricula n 7639; Domingas Maria De Santana , GRE n 00697301587, Matricula n 7906; Raimundo 

Nonato Nunes Pereira, GRE no 61963216504, Matricula n 7907; Gesiane Da Concei"o Silva, CPE n 

06025321590, Matricula if 7640; Sidinela Silva Santos ' CPF no02524423506, Matricula n. 7641; Adriana 

Rteiro Da Rocha, CPF no 01643036505, MatrIcula n. 7642; Gildemarici Rodrigues Nunes, cPr n 

04621791508, Matricula n。  7746; Gecivaldo Lopes Falc昌o, cpr n。  90109414187, Matricula n 7643; 

Gilmar Silva Santos , CPF n。  06469797873, Matricula n。  7644; Pedrinho Duarte Filho, GRE n' 

01515732550, Matricula no 7645; Genilda Jurema Mandes. GRE no 01163742503, Matricula no 7646; 

Aduana Rodrigues Dos Santos, cPr n73712450168, Matricula n。  7647; Viviane Santos Morais, GRE n 

08788824560, Matricula n. 7648; Zenilde Pereira Gorges, CPF n.02674478500, Matricula no 7908; Suou 

- 	Pereira De Santana . CPF n. 00647929511. Matricula n. 7909: Fablo Pereira Ramos. GRE no 

W 	07075809512, Matricula ri. 7649; Jeterson Satiate Vos Santos, UPF n。 8516/995532, Matricula ri. 7590; 

Elton Duarte Do Nascimento, GRE n。 00506491595, Matricula n。  7910; Maristela De Souza Marques Da 

Silva, CPF n.01987391500, Matricula no 7650; Eliziene Duarte, CPE n。 06127683505, Matricula n. 7591; 

Gekila Pereira Da Silva, GPF no 06023007384, Matricula n。  7592; '(anca Alexandre Da Silva, CPF if 

07834980556, Matricula n 7651; Elaine Maria Da Silva, CPF no07766648598, Matricula no 7652; Lucelia 

De Satin Mola, CPF no 06703479577, Matricula n。  7593; Viviane Fran9a Rodrigues, CPF n 

08401473500, Matricula no 7594; JuUa Graciela Duane Do Nascimento, CPF n.01697558518, Matricula 

if 7595; Mailete Maria Da Silva, GRE n。  07550266590, Matricula n。  7653; Nelvam Figueredo Da Silva, 

GPF n 01965416543, Matricula n。  7596; Caroline De Souza Nobreza, CPF no05495349547, Matrlwl、  
n" 7597; Fernando Venceslencio Da Silva, CPF n81882190378, Matricula n. 7598; Cassio Cavalcante 

Da Silva, CPF no 03644842507, MatrIcula n 7911; Manoel Duarte Da Silva, CPF no 37077616819, 

Matricula n。  7912; Hugo Luiz Da Silva, CPF n. 96284358504, Matricula n 7599; Vaneia Maria De 

Santana, CPF n 05269435560, Matricula n。  7600; Andrea Alves Neta, CPF if 37796823894, Matricula 
n。  7913; Selson Correia Quarto , CPF n 28976389824, Matricula n。  7854; Elisnaria Santos Silva, CPF 
n。00780786521, Matricula n。  7601; Igor Cantuario Dos Santos, CPF no 46097823835, Matrcula n'' 7747; 

● Clemilde Rodrigues Das Santas, CPF no 00561605505, Matricula n。  7655; Adelson Rodrigues Silva, CPF 
n03310499537, Matricule n。  7656; Manuel Ribeiro De Souza, GRE n.04714902539, Matricula n' 7657 

Maria Aucineide Mangueira Jurema, CPF if 36268206886, Matricula n 7658; Lenaildes Duarte Alvos, 
CPF n'' 00171257588, Matricula n。  7802; Eurides Borgas Ribeiro, GRE n 00741013584, Matricula it 
7603; Aelton Ribeiro Rocha, GRE n 07133037513, Matricula n。  7659; Domingos More'a Da Silva, GPF 

no 04573165517, Matricula if 7604; Beatriz De Souza Da Silva, CPE no06183632546, Matrcula n。  7605; 
AJOIZiC Soeiro, CPF n。  38504910563, Matricula n' 7606; Edilson Luis De Sousa, CPF n 03833734507, 
Matricula n。  7755; Fabio Ribeiro Da Costa, GRE if 04831248509, Matr'cula n。  7758; Edinailton Jose Oos 
Santos, GRE n 02682523510, Matricula n。  7631; Daniela Ribeiro Da Silva, GRE no 06696167536 
Matricula n。  7915; Nilton Rodrigues Nunes, GRE no 01779541597, MatrIcula n・  7660; Manoel Fonseca 

13 

噂「  
Certifico o Registro sob on。  29901324587 em 1910912019 

Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES NIRE 29400041639 
Este documento pode ser verificado emh廿pガ「egIn」uceb,ba.gov  brIAUTENTlcAcAoDocUMENTosIAU丁ENTIいcAaa叩× 

Esta cpiapor Tiana器窓」濃鷺豊 e assinada em 1910912019etria-Geral 

、  

也  

JU'EB 助  



麟  

somos 
GGうるo 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. 

Insciita no N/RE sob on' 29400041639 e no CNPJ sob o no 23.641.510/0001-43. 

× 

Borgas, CPF ri0 23166509534, Matricula n。  7756; Maria Da Paz Alvas Gomos, cpr n 05276016321, 

' 	Matricula n。  7632; Joao De Souza Nobreza, CPF n。 41848063504. Matr「cula n。  7404; Carlos Pereira Do 

Nascimento, CPF n。  01485802530, Matricula n。  7405; Micael Santana Mariano, CPF n 07203496562, 

Matricula n。  7608; Diego Da Costa Silva, CPF n10513313583, Matr「culan。  7661; Remnan Ribeiro Pereira, 

CPF no 09686336543, Matricula n 7916; Eliana Alvas Pses Landim, CPF n.04521815502, Matricula no 

1917; Antonio mnacio Do Cot.fto Neto, CPF ri0 06700800545, Matricula n。  7918; Vilma Alvas Da Silva, CPF 

n 08913483521, Matricula no 4517; Adrielle Ribeiro Araujo, CPF n。  06624585595, Matricula n。  7919; 

Eidiene Maria Prospero, CPF n 07864508510, Matricula n。  7920; Edna De Jesus Silva, CPF n 

07136857511, Matricula n 6013; Rafael Barges De Souza Ramos, cPr no 07202969513, MatrIcula n. 

4546; Ivanete Games Silvana De Sousa, CPF n 01636394560, Matricula n. 7748; Cleidimar Maria De 

Santana CPF n. 05457511529. Matricula no 7727: Anderson Alvos Doria, CPF no 04308185564 

. 	Matriwia ir auつu; vanessa Jose 1)0 bouza じri- n- uり  /th3b!bw2, MStrlCu旧 ir / (D8; vaiao MOeliflO 

Rodrigues Junior, CPF nロ  00018183506, Matr「cula ri. 8060; Washington Fonseca Dos Santos, CPF n. 

02987758596, Matricula n 7760; Ronilco Dias Merques, CPF no01925358542, Matricula n。  8073; Maria 

Gescy Ribeiro, CPF ri0 25422691814, Matricula n。  8061; Diego Pereira Mangueira, CPF no 05649987530, 

Matricula n' 6692; Rama Crisna Amando De Albuquerque, CPF no 05186239550, MatrIcula n. 2444 

Dieneci Marques Mangueira Reis, CPF no 00591907526, Matricula n。  7921; Adton Galv●o Dos Santos. 

CPF ri0 03455156509, Matricula n。  7761: Leanderson Do Nascimento Ferreira, CPF no 06861723533 

Matricula n。  6693; Valdir Lopes Silva, CPF n 18046126500, Matricula rio 8062; leda Luiz Xavier, CPF no 

08388290584, MatrIcula no 7633; Joarlin Matias Maia, CPF no031983618349, Matricula n. 8063; Luciene 

Moreira Alvos Borra, CPF no 03767122529, Matricula n。  7728; Cristiano Rodrigues Dos Reis, CPF n'' 

09044547542, Matr[cula ri' 8064; Marciene Maria Areujo De Souza, CPF ri0 05097254570, Matricula ri 

8065; Sidevan Pereira Da Rocha, CPF n。 30211836893, Matricula n 7749; Charles Pereira Da Silva, CPF 

n06023006356, Matricula n 5573; Jurandi De Souza Falc'o, CPF ri0 00809959500, Matricula n。  8066; 

Amandia Araujo Souza, CPF n。  02242789597, Matricula ri。  7922; Vinicius Rodrigues Ferreira, CPF n 

06295098527, Matricula rio 8086; Joaquim De Souza Alvos, CPF n。  53997859515, Matricula rio 8096; 

● Cristkia Marques Da Silva, CPF n。  01704268583, Matricula n。  8067; Marilene Gomos Da Rocha Silva, 
CPF ri0 00748275533, MatrIcula ri。  7762; Ozeias Rodrigues De Oliveira, CPF n。 2830781546, Matricula 
ti0 7407; Ana Maria Rosa, CPF' 00889101566, Matricula ri。  1014; Assis Silva De Jesus, CPF・  
01242175184, Matricula n。  663; Adervaldo Alves De Araujo Aridrade, CPF' 00815466536, Matricula n・  
662; Gilberto Hungria Dos Santos, CPF。  23388820597, Matricula n。  669; Roberto Nei Darnaceno Sales, 
CPF' 05802912510, Matricula n。  683; Elson Alvas Da Silva, CPFo 03770787510, Matricula ri・  666; Ires 
Morais De Jesus, CPF' 05608755502, Matr「cula n' 1072; Francisco Paulo Da Silva Souza, CPF 

80183433572, Matricula n。  1429; Marcelo Machado De Oliveira, CPF。  75423022134, MatrIcula n。 679 
Joao Rodrigues Pano Neto, CPF。  04409958500, Matricula n。  674; Vanildo Lima Da Silva, CPF。  
01856751510, MatrIcula n' 686; Didi Pereira De Macedo, CPF' 32563078172, Matricula ri・  1036; A'dton 
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15 ョ  

at.i 

somos 
・ cGoPo 

Santos De Oliveira, CPFo 02254587599, Matricula ri0 1009; Gilmar Sentaria Pimental, CPF。  86422578571 

Matricula n。  670; Evangelista Pereira De Souza, CPF。  95492569520, Matricula n" 667; Temistoclis 

Francisco De Barros Junior, CPFo 07485145541, Matricula n。  685; Peblino Damaceno De Jesus, CPP 

00226097501, Matricula n。 682; Edimar Silva Doa Santos, CPFo 04833701502, MatrIcula n。 665; Orlando 

Santos De Souza, CPF。  94202290500, Matricula n。 681; Gilvan Almeida Da Costa, CPFo 01108019544 

Matricula n。  671; Deusdete Marques Dos Santos, CPF。  01510351566, Matricula n' 664; Jaao Goncalves 

De Lima, CPF。  33386366104, MatrIcula ri。  673; Jucimara Brita Dos Santos Borges, CPF。  85711055100, 

Matricula n。  1440; Gabriel Coimbra De Oliveira, CPF' 08139128570, Matricula n' 1062; Kalline ,Joane Da 

Cruz Rodrigues, GPF'' 04508697500, MatrIcula n' 1095; Francilina Nunes De Almeida Dominiense, CPF' 

66999838191, Matricula n' 1428; Zilene Dos Reis Souza , CPF。  98161184568, Matricula n。  1 467;Rosane 

- 	Graciele Carvalho Viana. CPF' 01497718578, Matricula n' 1456; Casslo Sabino Das Santos, CPF' 

W 	859276145ロ6, Matricula n" iuZi;tjiiza Ul as tie ulrvelra aoieino, しドト’IJtfll 44! !DJU, Matrlcui日  n1 1w!; 

Itamar Cunegundes Da Cruz, CPF' 06534050145, Matricula n。  1074; Moacir Vasco De Araujo, CPF' 

97213292587, Matricula n。  1134; Elenilson De Souza Macedo, CPF' 05459544521, Matricula ri。  1045; 

Jocivaldo Conegundes Mendes, CPFo 03982135508, Matricula n' 1084; Jose Ferreira Da Cunha, CPF' 

58231439567, Matricula n' 1089;Manoel Carlos Goncalves, CPF' 13312619862, Matricula n。  1113 

Josemir Ferreira Dos Santos, CPFo 00000771511, Matricula rI0 1090; Marluce Conceicao Da Silva, CPF' 

00225982510, Matricula no 1131;Vinicius Camara Rocha, CPF。  06467649508, Matricula n' 1171; 

ArquimedesVinicius Rocha De Carvalho, CPF。  21552876520, Matr「cula n。 1416; 	Gilvan 	Dos 

Santos Da Cruz, CPF" 01731633513, MatrIcula n。  1066; 	Evangelista Sales De Jesus, CPF。  

04004046564, Matricula n' 3548; Deusdete Satista De Souza, CPF' 44048483153, Matricula n" 1034; 

Joao Brita Dos Santos, CPF。  26520010197, Matricula n" 1082; Jovino Passas De Deus. CPfl 

4Wb(4Vつり(,Matricula rn 1 095;Nenato tia b iiva Novais じVトvabblsus2lTh. Matricu泊n。 1146: Jo日ロturn (N ～、  
M aros we ivl日ceロo, しrトー UZUO(ど1ZりjU, Matricula n" 1ua3; ヒqanne Alvas O日  Miranda, CPF" 

00813969530, Matricula n。  1044; Edmar Jose Cardoso, CPF。  01776764501, Matricula no 3539: Carlos 

Iran Oliveira Da Silva, OP!'' 97859273500, Matr「cula ri' 1020: I-lerrninio Sales Nunes. OPI'o 02370183578 

. 	Matriculam uno; Mauro ,Jose Laismann, UFトv 4ad06ロ’9949, Matricula n。 1132; Mana Jose Santos Da 

Silva, CPF。  63988505587, Matricula n' 1118; Teodora DeAraujo Neta, CPF。  01280784563, Matricula no 

1164; Silvanete Silva De Jesus! CPFo 00792165527, Matricula ri' 1160; Kelle Gois Da Silva, CPF。  
06576208588, Matricula n。  1096; Daniela Cardoso Montalvea, CPF' 03930179580, Matricula n。  1032; 

Raianne Campos Da Silva, CPF。  03266404521, MatrIcula n' 1146; Marilene Souza De Jesus Santos, 

CPF' 3885764563, Matricula ri0 1126; Celia Doa Santos Morsas, CPFo 03855750503, Matrcula ri 

1022;Luciana Moreira Da Silva, CPF。  03874241564, MatrIcula n。  1105; Debora Souza Da Silva, CPF。  
06885752509, Matricula n。 1033; Poliana Souza Da Silva, CPF。  03916854577, Matricula n。 1145; Ivanhoe 
Vieira De Oliveira De Sales, CPF' 55009069504, Matricula ri4 1077; Jeova Das Santos Ramos, CPr 
93511990530, Matricula ri。  1080; Adailton Batista Pires, CPFo 66196979515, MatrIcula n・  1007; Edia 

乙
ミー丈  也  
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. 

somos Inscrita no WIRE sob o n。 294000416390 no CNPJ sob o no 23.64t510/0001-43. 

coop. 
Morsas Da Cruz, CPF' 02502521556, Matrcula n'1043; Ailton Bandurra De Oliveira, CPF。  76842762553, 

Matricula n。  1008; Ronatdo Buarque Da Silva, GRE' 64081907404, Matricula n' 1152; Valdison Barbosa 

Miranda, CPF' 02992821551, Matricula n。  1169; Jose Carlos Ferreira, CPF" 83594787591, Matricula n' 

1088; George Henrique Tavares Souza, CPF。  06492798597, Matrcula n' 1064; Renir Das Santos Macedo 

Nunas, CPFo 05953661550, Matricula n。  1149; Ana Francisca De Jesus Freitas, CPF。  63949466588, 

Matricula n。  1013; Ivanice Santos De Souza, CPF' 00960791507, Matricula n。  1076; Helida Vieira Da Silva 

Porteis, CPF。  01292107570, Matricula n。  1068; Rosalia Rodrigues De Soi"a, CPF。  85893889134, 

Matrcula n' 1154; Marialva Macedo Da Camara, CPF" 05069585584, Matricula n' 1123; Esmaron Oliveira 

Damaceno, CPF' 00841769578, Matrcula n。  1055; Nayara Ferreira Goncalves, CPF。  01185572546, 

Matrcula n。  1137; Cristovao Teixeira De Oliveira, CPF。  00693.470582, Matricula n。  1027; Alessandro 

- 	Neres Damaceno. CPFo 08712329525. Matricula n。  1012; 	Riick Marciel Vieira Ramos, CPF' 

' 	39214162日ロ8l Matricula n' 11 bO; Lillian At 叫ova Mata じI-.ト“UU931 01 bOS, Matricula ri" i lisa; I erezinlia 

Oliveira Dos Santos, CPF' 49061664553, Matr「cula n。  1165; Terezinha mnacio, CPF' 01443104574, 

Matricula n。  1167; Jaine Jesus Dos Passas, CPF。  05774932567, Matricula n。  1079; Luaui Coqueiro 

Damaceno, CPF。  03453972589, Matricula n。  1111; Leni Borgas Nunes, CPF。  02032592541, Matricula n' 

1101; Mania Da Cruz Santana, CPF。  05103464580, Matricula n' 1129; Joelma Santos De Andrade Do 

Azevedo, CPF' 00339568550, Matricula n。  1057; Eiiene Das Virgens Maciel, CPF' 3767564548, Matricula 

n'3543; Daiana Das Virgens Sours, CPF。  5612421516, Matr「cula n。 1028; Suely Camara Da Cruz Costa, 

CPF' 02995675599, MatrIcula n' 1162; Lane Dos Santos Rabelo, CPF'073595'47555, Matrcula n。  1098; 

Antonia Teima Peres De Oliveira, CPF。  60543191591, MatrIcula n' 1413; Lucielia Braga Dos Santos ' 

CPF。  05916029543, Matr「cula n。  1107; Nornielia Santos Feitosa, CPF。  56492707591, Matricula n。 1142: \ 

Joana vs jesus novais， しPト“UUdt,UbIb1J.MatrIcula n" 1 Uflb: Marsoeha De Oliveira Jesus. CPF.. 

VU3り4りUつD2じ， Matricuia rr 1144 上 isange旧  p-erreira ye MacaciD lVlagalrIaes, しF,ト” 02100060562, 

Matricula n。  1050; Andreia Rocha Dos Santos Macedo, CPF。  05361933554, Matricula n" 1016; Mana 

Elena Braga De Araujo Dos Santos, CPF' 05443588587, Matricula n。  1115; Ana Paula Santos Divino, 

CPF' 06491950514, Matricula n' 1015; Eliene Fen'eira Da Rocha, CPF。  02043240501, Matricula n" 1048; 

● Gessica Nascimento De Souza, CPF' 06695995575, Matrcula n。  1065; Erlde Tavares Da Camara, Cpr 

01780614500, Matricula ri0 1054; Marilza Da Rocha Telas, CPFo 03174720540, Matricula n。  1 127;Meilma 

Alvos Dos Reis, CPF' 05579431597, Matricula ri' 1133; Edileuza Das Virqens Da Conceicao, CPF・ 	」  
u'wiIJり1りIU・  matricula ri" iria; uaiana l-'infleiro De Ai'naral, GRE" 03122584530, Matrcula n。  1029; Nair 
Francisca Da Costa, CPF' 02386692540, Matr「cula n' 1135; Neuzeli Damaceno Da Costa Pimental, CPF・  
01865168513, Matricule n' 1140; Irailde Oliveira De Souza, CPF" 65729680597, Matricula n・  1432; 

Zilandia Barros Do Nascimento, CPF n018.066.315-12, Matricula n。  1177; Neide Lima De Soum Santos, 

CPF ri0 770.349.881-53, Matricula n・  1138; Elicionete Sena Guirnaraes, CPF n 467.394. 45-85, Mstrirjiln 	/／ノ  
n- lu4t; tai santos ia cruz Rosa, (WE no 003.763.095-47, Matricula n' 1038; Joelma De Moura Das / 

santos, err ri" 04b.uba tissue, Matricula n" 1086; Maria Elze Al'!e! Das Reis. CPF no 024,173 1a5 'a"- 	r 

／、 	 レー  ．” 

《‘ ー三
1 二参、  
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也  
JU'EB 

s! ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 	、  
ダン／ 	 REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. 

somos Inscrita no N/RE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob on。  21641・ 51010001-43. 

αDP● 
Matricula n' 1116; Ivonote Felix Da Silva Jesus, CPF n. 008.202.675-03, Matricula n。  1078; Dalviene 

Soares 0. Souza Do Plaudo, CPF no002.639.955-50, Matrcula n' 1031; Luclene Da Rocha Silva, CPF 

no 052.779.055-96 Matricula n。  1106; Jussara Dos Reis De Sours, CPF no 17.394.835-96, Matricula n' 

1094; Elizangela Pereira Dos Santos, CPF n' 007.773.165-44, MatrIcula n' 1051; Dalviene De Macedo 

Conegundes, CPF ri0 013785.681-41, Matricula ri0 1030; Dulcelina Santana Da Silva, CPF n。  

020.340.885-30, Matricula n。  1037; Maricelia Sirqualra Das Santos, CPF n。  000.787.655-60, Matricula ri 

1125; Eudelia Souza De Quelroz De Matos, CPF n'047.284.355.98, Matricula n。  1056; Joseni Pimental 

De Santana Ferreira, CPF ri0 59-037.115.02, Matricula ri。  1091; Luzirlei Oliveira Conegundes, CPF n 

002.012.015.00, Matrcula n' 1112; Roneclea Teixeira De Souza, CPF ri0 028.404.115-71, Matricula n' 

1153; Zenaide Santos De Miranda, CPF' 499.880,425-15, Matricula n。  1176; Lindolfina De Sours Macedo 

Rocha, CPF no 003.966.545-33, Matrcula ri。  ii 03; Hermesa De Jesus Pinheiro, CPF no 890.132.045-20, 

Matricula n。  1069; Mar11 Ca Silva Dos Anjos, CPF no 0O9.010.335-10, Matricula n。  1130; Edilene Dos 

Santos De Souza De Jesus, CPF ri0 041.407.821 -70, Matricuta n' 1039; Creuza Lopes De Oliveira Silva, 

CPF。  003.385.885-31, Matricula n。  1026; Maria Leide Oliveira De Souza, CPF ri0 002.258.965-16, 

Matricula n。  1119; Euliane Moreira De Oliveira, CPF ri0 073.345.605-74, Matrcula n'2138; lsabete Lopes 

Batista Ribeiro, CPF ri0 077.243.275-99, Matricula ri。  1073; Fabiane Da Rocha Silva, CPF n060.061.225・  

29, Matricula n。  1060; Ivani De Santana Dos Santos, CPF n.856.553.505-30, Metricula ri' 1075; Luciana 

De Souza Da Conceicao, CPF n.006.801.665-48, Matricula n。  1106; Lucinete Da Rocha Dos Reis, cPr 

if 016.897.315-40, Matricula ri。  1110; Viviana Dourado Rabelo Da Costa, CPF no 024.731.901-51, 

Matricula ri' 1173; Eurides Dos Santos Jesus, CPF n.051.034.565-40, Matricula n。 3547; Elzani Da SUva 

Macedo. CPF n022.726.945-43, Matrcula n。  1053: Silvanete Da Silva Ramos, CPF no 021.322.515-84. 

Matflcu旧 ir 1Wり,Mana aouza Lie どariana bamos, しドト rr tlb(.iUU りUり-au, Matricu旧 ir 1122: MWia'Cーー一  
Conceicao De Souza Grito, CPF ri0 027.173.905-37, Matricula ri。  1114; Maria Oliveira Dos Anjos, CPF no 

004.227.245-99. Matricula ri' 1121; Edilene Dos Santos Leite, CPF n490.700.705-lO. Matricula n。 1422; 

Patricia Dos Santos Souza, CPF n。 045.396.635-77, Matricula n。 1144; Elisaldo Dos Santos Campas, CPF 

n' 025.964.445-50, Matricula ri。  1049; Rayane Rodrigues Porto, CPF ri0 064.464.405-29, Matricula ri 

1147; Vanuscleia Da 日aciia, CPF ri0 042.801.235-35, Matricula n。  1170; Rozeni Florenca Das Virgens, 

CPF n 035.702.035-90, Matrcula n。  1156; 	Edileusa Oliveira Doa Passos Da Silva, CPF n' 

038.367.185-93, Matricula no 1040; Joana Matos Dos Santos, CPF n・ 610.289.911-34, Matricula n'1081; 

Maria Flora Silva De Jesus, CPF no 349.642.235-15, Matricula ri。  1117; Andressa Oliveira Da Silva, CPF 

no 051.092.765-36, MatrIcula ri' 1017; Rozenete Da Silva Oliveira, CPF ri0 914.871.535-20 Matricular0 	叫  
1155; Maritza Darnaceno De Araujo Da Badia, CPF no 002,013.725-76, Matricula n' 1128; Luciene Santos 

Vasco, CPF n。 014.977.145-24, Matricula n' 1109; Geane Santos De Andrade, CPF no031.161,305-58, 

Matricula n。  1063' Claudiana Cruz Dos Santos, CPF ri0 043.611.475-58, Matricula n。  1025; Maria Macedo 

Romeiro De Jesus, CPF n。 015.221.785-11, Matricula n' 1120; Pedro Silva Scan. CPF n。 723.719.781- 	I 

Si, Matricula ir 21b4; Antonio Glauclio Games Dos Santos, CPF n 934.578.804-25, Matrcula n'2131; 	× 

八 	 一ー  ・．  
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工プノて，  ct ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 

ノyeニ／ 	 REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. 

soi'-nos Inscrita no NIRE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob on0 23.641・ 510/0001-43. 

に：cむPo 
Ades'nir Cunegundes De Azevedo, CPF n。  073.588.755-16. Matricula n' 2127; Isrnail Goncalves Porto, 

CPF ri0 240.017.081.91, Matricula n' 2144; Elisangela Dos Santos Da Cruz, CPF no 038.857705.39, 

Matricula n' 2135; Viviane Das Santos Campos Santana, CPF ri。  008.342.125-44, Matricula n。  1464; 

Raimundo Nonato Concei"o Aquino, CPF n 033.680.891-70, Matrcula ri0 6663; Alessandra De Cassia 

De Souza Cardoso, CPF n926.377.361-OU, Matricula n' 1010; Eni Maria De Jesus, CPF n006428.305 

41, Matricula n。  2600; dIeja Parto De Arajo Lapas, CPF n。  811.552.045・ 49, Matricula n' 1417; Sueli 

Ramos Dos Santos Cunegundes, (WE nロ  017.103.965・39, Matricula ri。  2158: Claudia Ralane Sales De 

Oliveira, CPF no 073,344.935-24. Matricula n。  1024; Sidnei Alvos Vieira, CPF no 360.448.281-91, Matricula 

n。  2156; Joso Tavares Pimental, CPF n 120.437.021-49, Matricula n' 2147; Afonso Alvas De Oliveira, 

CPF n.16日.285.185-DO, Matricula n' 1410; Odlard Alvas De Souza, cpr n.327.383.155-34, Matricula n' 

一 	 2153: Virailia Goncalves Vieira Arauia. CPF ri0 992.175.035-68. Matricula n。 2159: Javencio Evanoelista 

~ 	ue carvalno Junior, じドト n" ul どmZdb-4U, Matriculam 114試 irene し日mpos vario, しドト n' 1り． lJ2めか  

68, Matricula n。  1433; Maria De Lourdes Souze Dos Santas, CPF n.015.321.075-38, Matrcula n。 6656; 

Maceta Laurindo Das Santos, CPF no 421.060.105-59, Matricula n' 4401; Getulio Severiano Alvos, CPF 

n''268.732.225-34, Matricula n'2143; Majila Queliane Santana Da Cruz, CPF n。 062.553.485-98, Matricula 

if 4402; Valeria Cristina Santiago Magalhaes, CPF if 026.623.156-12, Matrcula ri。  6664; Joao Da Cruz 

Almeida De Azevedo, CPF n 490.686.955-68, Matr「cula n。  2805; Solange De Souza, CPF no 030.677.061ー  

48, Matricula n' 2157; Iraci De Brita Montalvao Dos Santos, CPF no 005.620,145-19, MatrIcula n。  1431; 

Calos Casar Teixeira Santana, CPF n. 639.439.055-00, Matricula n。  2132; Wilson Paixao De Almeida, 

CPF n.301.524.881-20. Matricula ri。  1175; Lafaiete Passas De Oliveira, CPF n'490.682.375-CO, Matricula 

n。  1097; Rodrigo Dos Santos Soares, CPF n. 050.88日.845-08, Matricula n' 2155; Nathan Mines 

ConceIves De Miranda, CPF n 053.465.975-65, MatrIcula n' 1136; Marli Da Silva Dos Anjos, CRE no 

009.010.335-10, Matricula n。  1130: Aleandro De Souza Rodrigues, CPF ri0 036.684. 535-78, Matricula 	＝、  
1412; Francisco ltacaranlbi De Souza, CPF if 016.191,971-54, Matricula n。 2601; Kedima Luana Soares 

Da Silva, CPF ri0 026.088.595-93, Matricula n'4398; Keila Rejane Pires Das Santos, CPF no 077.617.665- 

09, MatrIcula n' 4399; Andre Jose Francisco Noto, CPF ri0 056.446.005-21, Matrcula ri'4397l Kayla Da 

. 	buiva uliveira, err n" UJU.i(b. 1り -zl, Matricula rY 2b1 1; Cnnstyan Matteus Pereira Da Silva, CPF if 

044.460.265-85, Matricula ri。  6654; Ademar Da Camara Macedo, CPF if 004.748.095-52, Matricula n' 

4396; Lucas De Oliveira Novaes, CPF ri0 038.059.905・88, Matricula n。  1104; Elisangela Matos 0o Prado 

Alvas, CPF if 050.666.375・24, Matr「cula n。  2138; Durcelene Gualberto De Oliveira Braga, CPF ri 

014・ 945.881-96, MatricuLa n。  3587; Gleiciele De Souza Remos Coqueiro, CPF n 051.595.905・79, 	4 
Matricula ri。  3549; Eice De Almeida Vieira, CPF' 058.780.285-57, Matricula n' 1423; Oezio Pereira De 

Olive'wa Macedo, CPE n。  039・258.595-27, Matricula n' 1143; Luzitania Camara De Araujo, CPF n。  
038.219.455-16, Matricula no 4400; Raimundo Tavares Cunegundes, CPF if 019.772.925-85, Matricula 

n' 1452; Elsandra Marques Macedo, CPF n.006.518,701-60, Matricula n" 1425; Neuza Pereira De Novais. 

し  rr ir 4sU.b(り・SUt-1 b, Matricula rr 1 las; Edivan Magalhaes Da Rodia, CPF n。  038.411.565-92, 

A 

、  
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封  ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
奪ニノ 	 REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019・  

sornas Inscrita no N/RE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob on。  23'641・ 510/フ001・43. 

CのDo 
' 

Matricula n' 6955; Sebastiao Alvas Da Silva, CPF no 034.909 495-01, Matricula n。  6956; tones Souza 

Santana Santos, GRE n。 008.891.665-59, Matricula n。 6957; Lucas De Jesus Santos, CPF no037.863.015- 

65, Matricula n。  6958; Catia Luana Damacono De Jesus Santana, CPF no 007.913.445-92, Matricula n。  
6959; Luciano Paiva Porto, CPF n. 024.548565-14, Matricula n。  6960; Cleonice Prado Da Cruz Matos, 

CPF n.034.737.935-40, Matrcula n。 6961; Katiuce Porto Barbosa, CPF no 050.461.525-30, Matricula ri 

6962; Quenia Matos Doa Santos, CPF n。  074.671 995-70, MatrIcula n。  6963; Maicon Sardeiro De Jesus, 

CPF no 064.219.695-85, MatrIcula n" 7609; Analice De Jesus Carvalho Femandes, CPF n.291.605.965- 

20, Matricula n'7610; Edeni Da Silva Souza Do Plaudo, CPF n.956.616.541-20, Matricula n。 7611; Bares 

Ferreira, CPF ii 968.439.345-87, Matricula n' 7612; Rosa Da Silva Oliveira, CPF ri0 701.817.651-44, 

Matricula ri' 7613; Edinaura Silva De Arnaral, CPF no 007 524.435-77, Matricula n。  7614; IKarla Adriana 

Perefra Do Prado. CPF n' 059.563.015-46. MatrIcula n" 7615; Graciete Teixeira Cortes. CPF n. 

' 	uua.3b.2zb-(b, Matricula n' fbib; 乙enaiロ’ ざantana ue touza J avaras, じPト  n" 011 99a.bsb-7Q 

Matricula n。  7767; Maria Jose Dos Santos, CPF no 018,590.636-24, Matricula n' 7768; Vanessa Matos Da 

Suva, CPF n。  006.007.365-98, Matricula n。  7637; Atine Rodrigues Damaceno Schwade, ORE n. 

066 212 565-74, Matricula n。  7769; Josrnar Santana Os Souza, CPF n.822.021.761 -87, Matricula n'7770; 

Almna Alvas Dos Santos, CPF no089.164.045-25, Matricula n。 7771; Janusia Santos De Ancirade, CPF n'' 

010.033.955-70, Matricula n' 7772; Haslana Azevado Rodrigues, CPF n。  067.236.535-99, Matricula n' 

7773; (3lessia Costa De Souza, GPF no013.602.455-61, Matrcula nq7774; Sinai Munes Da Mata , CPF n' 

039.237.805-16, MatrIcula n' 7775; Laurita Lourencia Dos Santos, cpr no866.167.175-15, Matricula n。  
7776; Eujasquicon Matai De Jesus, CPF ri0 066.897.715-98, MatrIcula no 7777; Alessartclre De Souza 

Rodrigues, CPF ri0 012.470.895-17, Matricula ri。  7358; Nadayane De Oliveira Novaes, cPr n。  
018.859.735-56, Matricula ri。  7778; Elsiene Tavares Da Camara, CPF n 049.413.785-12, Matrcula n -.,. 

(I fS ; トrancineiロ日  i-iguereoo ua silva vereira, しドト fl' 01 f,UUa.u!b-99, Matricula n' 7760; Naiane Doa 	、ー 	一  
Santos Matos, CPF n。  078.909.815-62, Matrcula n' 7781; Iiesley De Araujo, CPF n. 413.151.468-54, 

Matricula n。  7782; Josemir Rodrigues De Souza, GRE n。  639.463.195-72, Matrcula n。  7937; Marileide 

Concecaco Dos Santos, CPF n。  057.930.895-27, Matricula ri' 8087; Alcenio Macedo De Amarei, GRE no 

077.268.035-33, Matricula n' 8088; Antonmno Nunes De Alcantara, CPF n。  922.842.725-88, Matricula n・  
8050; Juscilene Dos Reis De Souza, CPF no 860.280.685-00, Matrcula n。 8051; Reiselani Cruz Conceicao 
OFF n.080.723.445-lO, Matricula ri' 8052; Juliana Maria Dos Santos, GRE n060.490.965-97, Matrcula 

n' 8053; Vinicius Mudos Silva De Abreu, CPF ri 045.960.595-00, Matrcula ri' 8054; Divina Porto Da Silva. 	i 
しドト n' UU(.dJU. l'2b-U2, MatrtCuia fl' aubb; リeusella braga De Araujo, CPF n。 006,521.365・32, Mamcula 
ri0 8103; Lindornar Pereira Dos Santos, CPF no 854.001.731-87, Matrcula no 8224; Valdecir Teixeira 

Sentaria, CPF n。 779.448.361-15, Matricula n。  8225; Edmilson Jose Gon9alves, CPF n。 011.241.568-79, 
Matricula n' 8106; Tiarla Da Silva Novaes, CPF n 038.301.765-38, Matr「cula ri0 6242; Clovis Dos Anjos 
Macedo, CPE n 049,139.155-25, Matricula ri。  8244; Arlindo Francisco De Souse, CPF no 034.164.345- 

95, Matrcula n'6964; Ozeias Rodrigues De Oliveira, GPF no028.307.815-46, Matricula n'7407; Jurandir , 	19 
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× ",) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
り／ 	REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. 

somos Insonta no N/RE sob a n。  29400041639 e no CNPJ sob o n。  23.641.510/0001-43. 

CODPo 
Martins De Souza, CPF no 002.652.775-82, MatrIcula n。  7408; Jsmai Barbosa Soares, CPF n。  

420.281.325-15, Matricula n' 7409; Ricardo Alvas Da Silva, CF'F n。  50.760.655-82, MatrIcula n' 7410; 

Wi se Mayara Martins Sodre, CPF no 066.105.095-57, Matricula n。  7411; Miguel Do Vale Souza Neto, CPF 

no 088.613.965-18. Matricula n。  6937: Erica Leite Do Vale, CPF ri0 435.681.198-46. Matricula n' 7412; 

Teofilo Pereira Dos Santos, CPF n 031.533.325-17, Matricula n' 7413; Osvaldine Alvos Comes, CPF n。  

028.415.775-97, Matricula n。  7414; Reginaldo Ferreira Da Silva, CPF no 321.289.835-68, Matricula n' 

7415; Andrea Rodrigues Machado Silva, CPF n 313.195.528-70, Matricula n。  6885; Flavia De Sousa 

Santos, CPF no 062.323.625-78. Matricula n。  7578; Adailton Alvos Do Nasdmento, CPF n 900.213.555ー  

68, Matricula ri' 7416; Alex Sandro Sousa Santos, CPF n。  050,751.285-56, Matricula n'7414; Antonio 

Francisco De Sousa Nato, CPF no 100.809.755-18, Matricula ri0 7418; Edilson Pereira Da Silva, CPF if 

● 131Feri鴛.638-02, Matricula n 7419; Eva Rosa Bastos Sousa, CPF no 036.370.57lo Ribeiro De Oliveira Viena. CPF n 049.307,955-67, Matricula n 7421.篇Matrcula n 7420mi Barreto Oliveira 

CPE no 057.876.095-26, Matricula n。  7422; Juliano Sodre De Souza, CPF ri0 044.271,275・84, Matricula 

n。  7423; Marcio Santos Do Vale, CPF no 104.448,645-71, Matricula n'7424: Naiara Rose Duracs, CPF n0 

062.303.625-89, Matricula n' 7425; Natalino Souza Marques, CPF no 067.878.805-70, Matricula n。  7426; 

Wndsc,n Muniz De Sousa Figusiredo, CPF ri0 079.217.105-57, Matricula n。  7783; Paulo Renato De Souza 

Braga, CPF n。 063.480.155-48, Matricula n' 7784; Kedima Sodre Farias Almeida, CPF n。 053.549.215- 

46, Matricula n' 7785; Luciana Oliveira De Souza, CPF n.413.144.218-32, Matricula n' 7786; Alan Pereira 

Da Silva, CPF no039.553.085-70, Matricula n。 7787; Nilson Alves Carneiro Filho, CPF n。 382.615.598-70. 

Matricula n' 7788; Jose Luiz Doa Santos Farias De Souza, CPF n. 932.423.955-49, MatrIcula n。  7789; 

lwTy Sousa Silva, CPF ri0 086.452.495.10, Matricula n。  7790; Taise Queiroz De Souza, CPF ri 

456.465.348-28, Matricula n'7791; Viviane Dos Santos Matos, CPF no080.188.565-59, Matricula n。 7792; 

Pedro Rodrigues Dos Santos Neto, CPF n。  904. 034.605-49, Matricula n。  7793; Joseane Pacheco Do' icz 

Santos Paix自o, CPF ri0 288.395.278-77. Matricula n。  7794; Joao Batista Alvas Da Silva, CPF if 
014.673.435-90, Matricula n。  7427; Jose Francisco De Sousa Neto, CPF n。 261.237.865,57, Matricula ri 

7428; Jose Ivanildo Sousa Costa, CPF n。  054.795.625-84, Matricula n。  7795; Claudio Adao Bastos Silva - 

● CPF' 3939694525. Matricula n'7796; Adilson Miranda Farias, CPF n。 247.092618-14, Matricula n。 8078; 
Eudy Alves Bessa , CPF n。  003.390.075-24, Matricula ri' 8101; Marcia Juliana Cunha Matos, CPF n。  
030.550.635-59, Matricula n。 8102; Cledicon Jose Da Silva, CPF n 949.651.105-87, Matricula n。  8099; 
Joston Comes Duraes, CPF n。  007・ 591.628-24, Matr「cula no 8090; Thaise Muniz Dos Santos, CPF ri 

068.853.243-88, Matricula ri' 8079; Pablo Henrique Sousa Leite, CPF if 052.324.595-54, Matrcula i ・  
6098; Ivana Carla De Oliveira Lima, CPF n049.101.395-75, Matricula n'8099; Gilvan Santos Souza, CPF 

if 088.569.295-03, Matricula n。 8229; lldomar Rodrigues De Souza, CPF n。 122.804,688-32, Matricula n・  
8107; Cledson De Jesus Novais, CPF n。  080.215.575-83, Matricula n' 8222; Abel Arcanjo Filho, CPF ri 
427・ 550.345-72, Matricula n。 8239; Bruno Ribeiro Da Silva, CPF no061.875.765-19, Matricula n・ 8223; 
Marcio De Oliveira Sodre, CPF n。 731.988.705-34, Matr「cula n' 8243; Ubiratane Guimarees Novais, CPF 

20 

ツ  
也  
JU'EB 

Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPEcIALIZADA EM SERVICO -C I tS NIRL 29400041639 
Este

n 
documento pode ser verificado em

Chanceja 129005617219990 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2019 
por Tiana Regila M G de Arajo - Secret'ria-Geral 	 、、ノ 

醜  

× 
抄  

ノ  h、  、 	ノ 

メ ’ソ  

、  



、  S) ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN RIA (AGE) 

奪ニ／ 	 REALIZADA EM 00 DE MAIO DE 2019. 

somos Inscrita no N/RE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob ono 23.54 1.510ノ0001-43. 

・ caDiDo 
n 043.244.665-64, Matricule n0 6280; Odair Francisco Da Silva, CPF no 055.856.245-04, Matricula o・  
8245; Marisvaldo Novais Santos, CPF no 143.624.486-96, Matricula n'8246; Vivaldo Novais Santos, CPF 

no 038.321,585-45, Matricula n"8247; Letcia Matos Aridrade, CPF no080.010.085-92, Matricula n'8299; 

Adao Alves Sobrinho, CPF n' 250.353.538・00, MatrIcula n' 6938; Sandio Santos Martins, CPF ri0 
079.571.545-57, Matricula n。 8248; Arnaldo Jose Dos Santos, CPF no 279.627.358-05, Matricula n。 8249; 
Jose Ufiton Ribeiro Da Silva, CPF n 024.704.735-00, Matricula n。  8250; Andre Dos Santos Rosa. CPF n 

298.955.558-73, Matricula n。 8251; Mayane Santos Ribeiro, CPF n。 046.294525-16, Matricula n。  8274; 
Alizardo Manoel Dos Santos, CPF ri0 288.607.805-00, Matricula ri。  8252; Matheus Pereira Bastos, CPF。  
445・ 478.518-08, Matr「cula no 8253: Adonias Filho, CPF no 927.806.525-00, Matricula n。  8254; Allex 

Sandro Santiago Magalhaes, CPF n'018.869.315-77, Matricula n。 2625: Marcos Dos Santos De Matos. 
一 	CPF n。023.234,265-24, Matricula n。 3709; Raiane Flugencio Da Rocha, CPF n。064.714.411-50. Matrcula 
w 	rr ,nti; twa ue uassia vos Samos Da Costa, UPE no 053.395.895-44, Matricula o。  3775; Napoleao De 

Alancar Queiroz Filho, CPF ri0 205.133.135-91, MatrIcula n。  1670; Zelia Da Cruz De Aniaral, CPF ri 

053・ 277.025-02, Matricula n' 2295; Raimunda Aparecida lavares De Jesus, CPF n。  017.196.365-24, 
Matricula ri。  3765; Jusciaria Da Silva Conceicao, CPF n。  064.024.805-32, Matricula ri' 3673; Amanda 

Barrense Dos Santos, CPF n。 425.175・ 348-88, Matricula n'3573; Wilson Costa, CPF n。 225.722.105-25, 
Matricula n。  1749; Elitania De Oliveira Fagundes, CPF no048.549.785-97, Matricula n・  1 544; Quelis Souza 
De Grito, CPF n。  050.529.605-57, Matricula ri' 1688; Jaaiiir De Souza Chaves, CPF n 052.487.185-03 

Matricula n。  1587; Meiriane Santos Da Cruz, CPF n。  072.003.985-19, Matricula n' 1664; Nielson 

Pernandes De Jesus, CPF n 054・ 970.655-03, Matricula n' 1675; Maria De Cassia Pereira Dos Santos, 

CPF no 015.324.145-44, Matricula n' 1647; Patricia lavares Da Camera, CPF no 072,498.915-37, 

Matrcula n。  1685; Vaninho De Jesus Matos, CPF n 004.982,961-05, Matricula ri0 1740; Antonio Jose 
Cardoso Filho, CPF。  24428558520, Matricula n。 2180; Manoel De Sooza Camara, CPF ri0 873.127,CC 
67, Matricula n。  1639; Deilson De Jesus Oliveira, CPF no 559.298.135-23, Matriajla n。  3595; Almna Soares 
Nascimento, CPF n 012.782・995-48, MatrIcula ri' 1486; Aparicio Desiderio Comes, CPF n。 081.434.415- 
12, Matricula n' 1499; Chena Tamnah Da Silva Santos, CPF n' 032.021.875-97, Matricula n。  1508 

. 	Lucemila Matos Da Suva, UPE ri0 083.771.645-40, Matricula n。  1630; Luzia Marcel De Jesus, CPF no 
931.613.335-57, Matr「cula n。  1634; Mailson Ventura Araujo, CPF n。 071.159.445-71, Matricula ri。  1638 
Ozonita De Oliveira De Jesus, CPF n。 906.013,005-72, Matricula ri' 1682; Ormezina Macedo Souza Da 
Camara, CPF no 003.995.895-45, Matricula n。  1680; Nubla De Jesus Santos, CPF n。  002.884.185-90, 
Matricula n' 1678; Rose Pereira Da Silva, CPF n。 071.647.385-21, Matricula n。  1709; Taise Macedo Da 
Cnn, CPF n 859.661.705-17・  Matricula ri' 1724; Malaca Camera De Macedo. CPF n。  057.120 575-57, 
Matricula ri0 1669; Viviane Da Cunha Garbosa, CPF n。  072.207.845-54, Matricula n。  1746; Valdenite 
Santana De Jesus, CPF ri0 020.288.815-00, Matricula n。  1738; tieliton De Souza Ramos, CPF n。  
058.935.725-56・  Matricula n' 1731; Marluce Pereira AmareI, CPF n。 838.902.545-00, Matricula n。  1662 
Manisa De Oliveira Maciel, CPF n。 002.665.891-70, Matricula n。 3726; Maria Jose Pereira De Matos, CPF 
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,I ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
奪ニ／ 	 REALIZADA EM"DE MAIO DE 2019. 

somos inscnta no NINE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob o p0 23.641.510/0001-43. 

α工）po 
n 009.957.095-56, Matricula n。  3716; Rosimary Fernandes CPF n 720.219.181-49, Matricula n。 3787 

Maria Da Paixao De Souza Serafim, CPF n.071.611.295-75, Matricula n。  3718; Marinalva De Oliveira 

Santos Ribeiro, CPF no 011.382.825-02, Matricula n。  3725; Solange Porto Dos Santos, CPF if 

036.131.805-70, MatrIcula n。  3795; SiMa Gaviao Da Silve, CPF n。  071.072.565-56, Matricula n。  3792; 

Rosimeire De Souza Tavares, CPF ri0 oi 3.363.075-79, Matricula n' 3789; Joselia Da Camera Prado, CPF 

no 074.563.995-06, Matricula n。  3668; Mareny Flarencia Das Virgens, CPF n.003.152.095-26, Matricula 

n。  3711; Fabianam Doa Santos Queiroz, CPF n 059.774.485-89, MatrIcula n' 1551; Ezic Tavares Da 

Rocha, CPF ri0 030.681 .875-24, Matricula n。  i 550; Efisangela Soares Das Santos, CPF n。  858.414.925 ・  
27, Matricula n' 1542; Eliete Da Camera De Oliveira, CPF n.025,872.165-08, Matricula n。  1539; Edson 

Barges Vergas, CPF no 043.651.105-35, Matrcula n。  1534; Edivanla Ferreira De Souza, CPF ri0 

- 	865,100.495-89. MatrIcula n" 1531: Edina De Almeida Movais, CPF no032.328.805-76. Matricula n。 1527 

~ 	ヒailaine souza Pereira, じドト ir U4,4d9.3bb-9U. Matricula rr it,Z4; Litones vos santos リos Meis, しPト“ 

6728875606, Matricula ri。  1523; Lecy Pereira Leonardo Dos Santos, CPF n。 .。 000280.365-81, Matr「cula n。  

1622; Deusdedit Ferreira Da Silva, CPF n. 717,499.003-76. Matricula n' 1521; Janete Macedo, CPF ri 

018.757.295・00, MatrIcula n' 1591; Janeide Da Cunha Barbosa, CPF no 015.326,381-40, Matricula ri 

1590; Izaura De Souza Vilaca Selem, CPF n。 495.646.255-72, Matrcula n。  1586; Fagner Rodngues Doa 

Santos, CPF n 041.380.171-35, MatrIcula n。  1556; Altenir Souza Doa Anjos, CPF no 70,655.436・36, 

Matricula n。  1488; Izabel Tavares Da Carrara, CPF no 940.136.405-20, Matricula n' 1584; Alidiana De 

Jesus Camara, CPF no 029746585-63, Matricula n。  1485; Franklhn Dellane Trindade Vilas Boas Da Silva, 

CPF n.032.934.095-63, Matricula n' 1560; 4-lelenita Munes Macedo, CPF ri0 012.718.945-99, Matricula n' 

1572; Agnolia De Oliveira Dias, CPF no 016.225.235-80, Matricula n' 3586; Ivanete Pereira Do Ama-ai, 

CPF no015.727.875-11, Matricula n。  1581; Lorrane Da Silva Martins, CPF n 76.333.171-87. Matricula n。  
1627; Eliana Matos De Jesus De Oliveira, CPF n 027.211.8-45-12, Matricula n。  1536; Adevaldo Ocs 

Santos Matos, CPF n 034.727.311-41, Matricula n' 1473; Genivaldo Pereira Dos Santos, CPF no 

912.311.245-04, Matricula ri。  1565; Jose Camara Nunes, CPF no 030,773,825-83, Matricula ri' 1599; 

Joeirna De Jesus Da Silva, CPF no 054.795.755-62, Matricula n。  1606; Lenice Alencar Oliveira , CPF n 

● 620.631.033・72, Matricula n。  1623; Maria De Fatima Ferreira, CPF n。 376, 176. 801-04, Matrcula n・  1648; 

Railson Carrara De Jesus, CPF n 047 779,855-12, Matricula n。  1693; Uilson Rasa De Jesus Cruz, CPF 

n 070.158.315-03, Matrcula n。  1734; Ulisses Moreira De Araujo, CPF n 520.092.465-00, Matricula n' 

1735; Natalucia Batista Ribeiro Coimbra, CPF n.564.921.701-72, Matricula n" 1671; Vilrna Lucia De Souza 

Bezerra, CPF n031.975,435-99, Matricula n。  1743; Jocilene De Abreu lima, CPF n。 003,395,565-44, 

Matricula n" 3598; Lucimara Nunes Macedo, CPF n。 036.736.815-32, Matrcula n'2234; Mariene Pereira 

Dos Santos, CPF no osi .681.445・19, Matricula n。  2238; Luciana Lima De Almeida, CPF no 050.420.305- 

30, Matricula n。  1628; Elizete Alvas De Araujo, CPF no847.774,785-72, Matricula n2200; Dh'rfne Micaella 

Guedes De Magalhaes, CPF n。  027.367.195-22, Matricula n' 3736; Ma Soares Da Silva, CPF n' 

290,498735-53, Matricula n。 2630; Edivania Da Silva Freira, CPF n 913.471,905-97, Matricula n'3878 
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 

REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. 

somos Inscrita no N/RE sob on。  29400041639 e no CNPJ sob ono 23.641・ 510/0001-43 

ccPく・  
Genivaldo De Souza Dos Santos, CPF n.009.297.711-17, Matricula n' 2654; Rosimeire De Macedo Vieira, 

CPF' 993.027.565-72, Matricula n。  3786; Alaide Oliveira Da Silva, CPF n 003.897.425-89, Matricula ri0 

1477; Clesia Pereira Xavier, CPF n808.551.483-49, Matricula n。  1513; Jean Carlos Taverns Da Camera, 

CPF no 070.034.915-40, MatrIcula n。 3756; Sofia De Souza Vilaca, CPF n 496.646.925-04, Matricula n' 

1719; Rosania Da Camara COnegUncieS, CPF n。 070.207.495.00, Matricula n' 2251; GIven De Almeida 

Da Camera, CPF n 720.241.941-68, Matricula ri0 3617; Leandro De Oliveira Dos Santos, CPF no 

861.050.815-37, Matricula n'3679; Kleber De Queiroz Pessoa Delgado, CPF ri0 062.038.265-10, Matricula 

ri' 1620; Aldo Escobar Da Cruz, CPF n'761.579.888-43, Matricula n。  1482; IJilson Da Silva Macedo, CPF 

n. 053.137.965-50, Matricula n。  1733; Quele Sardeiro De Jesus, CPF ri0 046.786.315-69, MatrIcula no 

3759; Jefferson Marcel De Padua, CPF no033.981.045-92, Matricula n" 1594; Aldenora Romeiro De Jesus, 

CPF n006.797.295-CO. Matrcula ri。  1481; Anaiton、鳩  nderIev Silveira. CPF n.585.109.151-72. Matricula 

, 	n1 i4sz; AfitOri uuetroz we utivecra しrト ri" t44.bb(.Z3-UQ, MatrIcula n' 141b; LuにVaulo (Uivei「日 Saves, 

CPF n 04-4.838.575-92, Matricula n。  1633; Manoel Messias Silva Gores, CPF no 513.667.625-68, 

Matricula n。  1640; Angelina Camara De Jesus, CPF n.004.699.165-40, Matr【cula n'2176; Naelton Pereira 

Dos Santos] CPF ri0 033.601.285-32, MatrIcula n。 3735; Noel Alcantara Correia, CPF n。 034.169.545-99. 

Matricula n。 3745; Itatiana Dos Santos Oliveira, CPF n.069.891.805-36, Matricula n。  44i 3; Alberto Gomes 

De Macedo, CPF no023.744,215-97, Matrcula n。 1480; Nedilson De Souza Bezerra, cPr no 032.222.025ー  
40, Matricula n。 3602; Edinllson Rodrigues De Oliveira. CPF no023.128.155-24, Matr'cula n。 3618; Vlma 

Rosa Dos Santos, CPF ri0 022.111.885-32, Matricula n' 3630; Patricia Brita Da Conceicao, CPF n' 

047.618.385-04, MatrIcula n。 3754; Adevaldo Doniingues Das Santos, CPF ri0 012.001.115-83, Matricula 

n'1472; Raiane Da Rocha Magalhaes, CPF n037.376.255-06, Matricula n"1690; Elita Nunes De Souza, 

CPF n052.366.925-98, Matricula n。 1543; Genicleide Delgado Satelis, CPF n006.138.405-42. Matricula "".,. 

n' lbbi; vaiquiria Lia じasia tsaraosal じIaト「1" 03b，ノkMづ I 3b-1U, Matricula ri" lias; Renival De Saitana 	一ーー  

Ramos, GPF n 044.077.015-79, Matricula n。 3773; Denizar Pereira Dos Santos, CPF n。 004.090.425-36, 

Matricula n。  1520; Jussara Da Santana Brito, CPF n031.839.755-21, MatrIcula ri。  1618; Eugenea Cristina 

Dc Santana Dos Santos, CPF no068.106.275-45, Matricula ri。  2205; Patricia Rodrigues Montes, CPF ri 

● 072.018. 725-75, Matricula n 3755; Rosilda Souza Dos Santos, CPF no 004,156. 865-07, Matricula ri・  3786 

Rosengela Doa Santos De Scuza, CPF ri0 018.601.335-33, MatrIcula n' 1706; Marilene Aives Romeiro, 

CPF n 969.181.875-20, Matricula ri。  3724; rabio Santana Gama, CPF n 003.543.525-OS, Matricula ri 

1554; Celson Claro De Jesus, CPF n。 351.404.611-53, Matricula ri' 1507; Denilson De Oliveira Da Silva 

いJト rr u甘4.り￥a.u23-aa, Matricul日 ri1 1りlb;wanロ●「トerreira fives,じVト n 041.911.431-90, Matricuね ri0 	" 

1748; Vander Do Nascimento De Oliveira, CPF n 041.910.811-44, Matricula ri' 3821; Silveira Cordeiro 

Doa Santos, CPF ri0 007.802,771-39, MatrIcula n。  1715; Rodrigo Marques Da Silve Chaves, CPE n。  
862・235.075・42, Matricula ri。  2723; Fabio Nunes De Matos, CPF ri0 023.744.22549, MatrIcula n・  1553; 
Romana De Oliveira De Matos, CPF ri0 861.348.755-62, Matricula n。 1704; Cleiton Felix Ribeiro. CPF no 
u3c.uZ4.3.3-1z, iviatricwa n- 1311; fmarilao Liflo we Jesus, GPF no 029.098.545-58, Matricula n' 2771; 	N 
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αDP● 
Agnaldo Da Carnara Pereira, CPF no 055.714.745-05, Matricula n' 1474; Reginaldo Antonio De Macedo. 

CPF n 903.580.905-04, Matricula n。  1694; Helio Maciel De Matos, CPF n 859.297.415-14, Matr「cula n。  

2662; Reinildo De Jesus Passas, CPF n。  089.967.395-37, MatrIcula n' 3770; Aleandro Santiago 

Magaihaes. CPF n。 068.993.164-45, Matricula no 1483; Tania Dc Souza Silva, CPF n 053.648.565-85, 

Matricula n。  1726; Tainara Mariani De Matos, CPF no 060.452.625-30, Matricula n。  1723; Diones Bispo 

Pereira De Oliveira, CEF n 062.524.235-13, Matricula n。  1522; Bruno Santos Palmeira, CPF n 

035,049.185-27, Matricula ri0 1504; Raiane lavares De Lacerda, CPF no 052.922,025-33, Matricula ri 

1691; Luiz Antonio lavares Dos Santos, CPF n。 879.518.861-49, Matrcula n' 1631; Alaide Rodrigues De 

Oliveira Pereira, cpr n。  013.220.331-61, Matricula n' 1478; Jose Nilson Batista Dos Santos, CPF n. 

057.173.575-40, Matricula n。  1611; Niculeu Tavares Da Camera, CPF n 314.882.421-00, Matricula n' 

一 	 1674; Daiane Xavier De Oliveira Miranda, CPF n.087.605.675-38. Matrcula n'2184; Marcos Reoo Das 

' 	santos, Lwト 1V aaa. azb2(b-zb, Matricula n"3nu; ヒロima Pereira リe A mara じlaト flu u12.99a,zab-b2, 

Matricula ri' 1526; Taiane Mendes Pereira Aleixo, CPF n.051.932.36547, Matricula n' 1722; Isaias Da 

Cunha De Matos. CPF no 861.346.545-58, Matricula no 2228; Valdeita Ferreira Dos Santos Rodrigues, 

CPF n 003.177.735-00, Matricula n' 1736; Custodio Martins Da Silva Filho, CPF n. 305.225.281-04, 

Matricula n。  1514; Joyce Pereira Dos Santos, CPF no 067.816.355-75, Matricula n' 2701; Joao Carlos 

Tavares Das Reis, CPF no 004.788.505-06, Matricula ri。  2690; Solenilsan Alvas Da Silva, CPF n. 

043.502.535・05, Matricula n。 3796; Paulo Antonio De Oliveira, CPF n。 059,882.715-37, Matrcula n' 1686; 

Edinela De Souza Carcioso, CPF no085,985.985-18, Matricula ri' 2647;Adinete De Jesus Souza, cPr no 

008.738.195-88, Matricula no 2162;Greiciane De Sousa Dos Santos Nascimento, GPF n047.997.705-43 

Matricula n。  1570; Ivonete Alves Doa Santos, CPF n。  021.365.865-80. MatrIcula n' 2229; Iva Rocha Doa 

Santos Da Silva, CPF no 008.854.745-03, Matricula n' 2670; Jose De Oliveira leite, CPF n064.549.985- 

41, Matricula n。  2699 Marlene Munes De Souza, CPF no 056.358.525・05, Matricula n' 2712; Mariana 

Tibiscio Valeriana, CPF n。 031.437.865-07, Matrcula n' 3721; Lucimar Beatriz De Jesus Silva Moura, CPF 

n。 026.826.175-06, Matr「cula n。  2234; Anisio Queiroz De Oliveira, CPF n。  015.505.255-14, Matr「cula n。  
2635; Claudenice Xavier Viana, CPF n。992.537,635-15, Matricula n。 3591: Brunavilaca Dos Santos, CPF 

● n 072. 761. 105-40, MatrIcula n' 1505; Guiomar Alves Dos Santos, CPF n。 870. 000. 915-68, Matricula n・  
1571; Naiane Ribeiro Da Silva, CPF n。  861.345.445-31, Matricula n。  1668; Stefani Trindade De Oliveira 
CPF n。  058・ 760・735-12, Matricula n' 1720; Leticia Alvas Ramos, CPF n 084.807.975-25, Matricula n。  
3683; Vilma Bacelar De Jesus, CPF n。 983.561.355-91, Matricula n。  1742; Fagner De Souza Alcantara, 
CPF n 037.897.025-95, Matricula n。  2212; Eliete Da Cruz De Amaraし  CPF no 022.634.045-70, Matrcula 
n' 1540; Janete Maria De Santana, CPF n。  023.065.555-67, Matrcula n。  1592; Adailton Oe Matos Da 
Camara, CPF no079.913.596-OS, Matricula n。  1468; Uandros Santana De Oliveira, CPF n 86135270516, 
Matricula n。  1730; Jose Nilson De Jesus Carnara, CPF no 042.532.165-79, Matricula n・ 3666; Maria Luza 
De Oliveira Felix, CPF n。  022.789.275-58, Matricula n。  3717: Dady Antonia De Macedo, CPF ri' 
015.243.905-69・  Matricula n。 1515; Joao Pauto Escobal Lopes, CPF n861.352.845-76, Matrcula n。  1603; 、  
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Po en 

 

   

   

Mariangela Nogueira Da Silva, CPF n。938.602 345-87, Matricula n。 1657; Evineide Rodrigues De Oliveira, 

CPF ri0 001.563985-16, Matricula n。 2208; Venda Talnara De Freitas Santos, CPF ri0 058.502.345-00 

Matricula n' 2274; Joao Lopes Rodrigues, CPF ri0 008.864.975-54, Matricula n。  2692; Erlei Sacramento 

Arat$ Da Cruz, CPF n。  049508.435-24, MatrIcula n' 2204; lngrid Tahis Santos Silva, CPF ri 

047,185.115-93, Matricula no 2227; Edilene De Souza De Jesus, CPF no074.753.965-09, Matricula n。  
1525; Ana Patricia Miranda De Oliveira, CPF no008.836.295-77, Matricula n。  1490; lIde Rosa De Jesus 

CPF n。 009.346,895-54, Matricula n。  1575; Mares Amelia Ferreira De Oliveira, CPF n。 987.071,165-00, 

Matricula ri。  1648; Ademir Francisco De Jesus, CPF no947,025,195-49, Matricula n'3565; 	Jessica 

Sales Leonardo, CPF n。  071.300965-38, Matricula n。  3651; Alesandra Da Cunha De Matos, CPF no 

038.659.235-77, Matricula n。  1484; Otaiza Pereira Xavier, CPF no 852.647.185-80, Matrcula n。  2241; 

一 	Antonio Marcos Rosa De Oliveira, CPF no698.309.325-91, Matricula n' 2638: Joseane Da Cunha Barbosa 

’ 	しドト n'」  urLuua・bub-bl, Matricula rr 2(0(3; (,iilsimar Lflas りe Almeid日， CPF n1064.434.215・31, Matricula 

n。  3616; Carlos Andre Moreira De Brita, CPF n。  698.494.395-72, Matricula n。  1506; Iracy Da Paixac 

Oliveira Desantana, CPF no698.308,355-53, Matrcula n。 1576; Francisco Das Santos. CPF n.650036205- 

76, Matricula n'1559; Jose Neto Souza Xavier, CPF' 395742536, Matricula n。 1610; Kailquer Dos Santos 

Vasco, CPF n。060.971,915-70, Matricula n。  1619; Lidinalva Cordeiro Da Silva Souto, CPF n861.019,191 - 

63, Matricula n。  3684; Adriele De Jesus De Souza, CPF n。 070.682,855-84, Matricula n。  2163; Main 

Pereira De Matos, CPF n。  049,417.125-10, Matricula n。  3701; Rafael Valeriano De Souza, CPF n 

054,433.085-48, Matricula n' 3761; Magna Da Silva Oliveira, CPF n'65.488.455-28, Matricula n' 1636; 

Sideilson Santos De Lima, CPF no 050.996.745-00, MatrIcula n。  3203; Janio Silva MorSa. CPF n 

678.280 945-15, Matricula n。 3100; Marcos Oliveira Carvalho, CPF n。 040.013.735-64, Matrcula no 3148; 

Juclara Ferreira De Carvalho, CPF no 026.066.615-75, Matricula no 3175; Onion Tadeu Feitora Sales, CPF 

& 018.181.485-44, Matricula n"3174; Gildasio Novais Dos Santos, CPF n。 362.256.225-00. Matricula n・  
3082; Cesar Marcone Santos Moreira, CPF n。  379.315.805-59, Matricula n' 3044; Wilson Alvas De 

Oliveira, CPF n。 416.619.145-04, Matricula n。 3223; Mariner Sours De Almeida, CPF n0 595.146.415-49, 
Matricula ri。  3160; Mirian De Sousa Santos, CPF no041.695.875.06, Matricula n' 3167; Reginaldo De 

● Jesus Nascimento, CPF no 038. 744. 725-31, Matricula n。  3186: Braulino Nunes De Sousa, CPF no 

428.564.425-87, Matricula n 3036; Simonica Mendes Oliveira,CPF n。  041 .738.785-21, Matrcula ri。  3207; 
Aciailson Jesus Neves, CPF n。  161.736.668-47, Matricula n。  3022; Mina De Jesus Carvalho, CPF n 

047.905.245-07, Matricula n'3166; Luziene Silva De Jesus, CPE n 041.738.635-79, Matricula n・ 3141; 
Maczane Silva Dos Santos, CPF no056.802.055・30, Matricula n。  3142; Lucel'ia Sousa Borifirn Silva, CPF 
n034.114.025-20, Matricula n。 3134; Claudionor Silva Matos, CPF ri0 953.436.105-44, Matricula n。 3048; 
Jozane Pereira Dias, CPF n。  036,167 395・78, MatrIcula n。  3120; Elivania Santos Oliveira, CPF n。  
036.300.705-90・  Matrcula ri。  3072; Ivanilde Silva Nascimento Souza, CPF no 745.650.025-53, Matricula 
n。  3095; Daiane Sours Gama, CPF no 036.300.605-28, Matricula n' 3053; Edlene Prates VasconcefosI 
crc no 037,747.265-40, MatrIcula n。  3060; Cnistiane Flozina Da Silva Meira, CPF ,i 036.143.785-43, 
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αコpo 
Matricula n'3052; Oleiane Silva Bonfim Dias, CPF n。  066.i 88445-76, Matricula n。  3041; Jose Elcio Silva 

De Oliveira, CPF n。  036.624.355-19, Matricula n。  3116: Silvion Silva Nascimento, CPF no 930.331.685ー  

15, Matricula n。 305: Talita Neves Sousa, CPF n。 059641.225・82, Matricula n。  3210; ,Josiane Dias Costa 

Novais, CPF n。 037747,285-93, Matricula n。  3119; Lucidalva Das Santos Ramos, CPF n。 013.925.915- 

54, Matricula n。  3135; Jose Carlos Carvalho Das Santos, CPF n 147.080.298-88, Matricula n。  3104; 

tJallas Silva De Oliveira, CPF n. 055.547585-92, Matricula n' 3215; Jose Da Silva Arnorirn, CPF no 

245.793.865-15, Matricula n。  3115; Claudia Santos Souza, CPF n. 046.839.255-96, Matricula n。  3045; 

Maria Das Gracas Silva Ribeiro, CPF no 012.626495-38, Matricula n。  3154; Etaniele De Souza Carvalho, 

CPE no 045.495.555・30, Matricula n。  3074; Renan Jesus Das Santos, CPF n. 011.678.535-71. Matricula 

n'3187; Marcelo Doa Santos Souza, CPF n.034.519.275-35, Matricula n。 3143; Joarles Da Silva Ribeiro, 

CPF n051.141.215-02, Matricula n' 3112; Ailton Alvas De Souza, CPF n.018.371.675-24, Matricula n' 

3026; Adailton Da Silva Paclieco, CPF ri0 032.245.515-42, Matricula n' 3023; Gilvan Silva Macedo, CPF 

n.023.512.285-88, Matricula ri。  3083;Jose Francisco Alves Da Silva, CPF n.449.617.585-is, Matricula 

n'3117; Dilson Oliveira Silva, CPF ri0 710.908.355-15, Matricula n' 3056; lvani Trancoso De Abreu, CPF 

n 595.159.535-53, Matr「cula n。  3094; Ricardo Pires De Matos, CPF n。 049.179.705-20, Matricula n。 3189; 

Lucas Sousa Santos, CPF no 015.4.45,415-03, Matricula n。  3132; Ronildo Lima Santos, CPF n。  

710.908.605-44, Matricula n。  3194; Uelinton Gomas Santos, CPF n006.131.595-86, Matricula n。 3216 

Luis Rufino De Jesus, CPF no 112.800.178-05, Matricula no 3139; Murilo Nascimento De Jesus, CPF n' 

065.409.485-30, MatrIcula n。  3168; Juliana Santos Nascimento, CPF ri0 037.747.275-11, MatrIcula n。  

3123; Edson Barges Mendes, CPF n 160.779.705-49, Matricula ri' 3063; Carlos Augusto Lemos De 

Oliveira, CPF n 378.037.785-34, Matricula n' 3041; Silvani Da Silva Coutinho, CPF n.565.889.645-53 

Matricula n。  4107; Tatiane De Oliveira Soares, CPF n。  007.755.815-42, Matrcula n' 3211; Dilma Mota 

Silva, CPF n767.518.565-04, Matricula n。 3055; Jaao Garcis Dos Santos Filho, CPF n312.498.108-17, 

Matricula n' 3107; Joao Carlos Doa Santas, CPF。  4379437558, MatrIcula n。  3104; Edmilson Evangelista 

De Souza, CPF no 932.706.905-68, Matricula n' 3061; Edsan Catres De Almeida Caldas, CPF n 

002.651.060-03, Matr「cula n。 3084; Edvaldo Davi Das Santos, CPF n。 443.314.015-53, Matricula n。 3067; 

Gustavo De Sousa Sotero, CPF n。053.352.095-93, Matr「cula n。  3086; Girlande Aparecida Alvas De Jesus 

cPr no 323.488.978-30, Matricula n。  3084; Giceli Lima Souza, CPF n。  037.564.935-20, MatrIcula n' 3081 

George Femandes Da Silve, CPF n029.835,015-74, Matrcula n。 3080; Lindevalto Silva Das Santos, CPF 

n' 260.228.478-50, Matricula n' 3130; Ivaldo Rodrigues Do Prado, CPF n 254.658.848-52, Matricula n。  
3093; Jailton De Sousa Franklin, CPF n。 002.435.195-40, Matricula n。 3097; Joao Santos De Jesus Neto, 

CPF n963.428.485-53, Matricula n'3110; Jeferson Souza Franklin, CPF n。 063.607.325-48, Matricula n・  
3101; Jucimar Moreira Da Silva, CPF no 007.954.985-35, Matricula n' 3121; Joao Ribeiro Neres, CPF n 

005.261.885-45, MatrIcula n。  3109; Joana Kane Lemos Pinto, CPF if 077.887.695-09, Matricula n。  3103; 
Lindegilto Silva Dos Santos, CPF n。 921.012.165-IS, Matricula ri。  3129; Leonardo Andrade Silva, CPF n。  
037 ・ 247.705-45, Matricula n。 3127; Luciane F erreira Santos, CPF ri0 892.179.265・15, Matrcula n・ 3138; 
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,"}ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 

，ジノ 	 REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. 

somos Ins cute no NLRE Sob o no29400041639 e no CNP，ノ sob on. 23.641.510/0001-43. 

αDp‘・  
Maria Silva Tavares Das Santos, CPF n' 614841.485-68, Matricula n' 3157; Maria Nubia Silva Das 

Santos, CPF n0 052.525.405-67, Matricula n' $156; Neilton De Jesus Oliveira, CPF no020.163.455-43 

Matricula n' 3171; Osiel Pereira Bontim, cpr n.003.368.675-06, Matricula n。  3173; Rubenaldo Dias De 

Jesus, CPF n' 578.361.835-72, Matricula n' 3198; Watson Lima Dos Santas, CPF vi" 180.578.688-13, 

Matricula ri' 3221; Ramiro De Jesus Santas, CPF ri0 028.022.695-35, Matricula n' 3185;Gustavo Bnto 

Santas, CPF n 054.519.375-32, MatrIcula n' 3085; Mauricia Silva Souto, CPF no 050.111.975-22 

Matrcula n。  3163; Iraci Sousa Brita, CPF n 429.481.305-00, Matricula n。  4098; Ivonete Sauza Das 

Santos. CPF n'148.429.318・90, Matricula n。 4099; Dugan Santos, CPF no034.408.815-47, Matricula n' 

3057; Denise De Castro Coelho, CPF n。 045.786.505-96, Matrcula n'3054; Vanuza Lima De Souza, CPF 

ri0 899.384.705-30, Matricula ri' 3219; Priscila Dos Santos Silva, CPF n 038.603.345-57. Matricula n' 

- 	3182; Sideni Barreto Soares, CPF' 003.877.525・52, MatrIcula n' 3204; Cleonice Goncalves De Olives-s 

’ 	しγト n 11りり1Sj4b-j4, MawvcuIa n- iuw; Alana neies us uliveira, じPト「r 039.440.S4S-5b, MatrIcula ri 

3027; Rafaelle Santos De Oliveira, CPF no039.061.555-28, Matricula n。 3184; Juscelino Jesus De Oliveira, 

CPE vi" 033.058.975-03, Matricula n。 3124; Sandra Reis Dias Lopes, CPF n。 925.844.705-00, Matricula n。  
3200; Selton Dos Santos Pires, CPF no 055.667.065-50, Matricula n。  3202; Marcos Passas Moreira, CPF 

ri0 000.998.785-18, Matricula ri。  3149; Maria Aparecida Oliveira Das Anjos, CPF n。  734.765,365-72, 

Matricula n。  3151; Simone Batista Da Silva, CPF no037.535,455-70, Matricula n。 3206; Sandro Matins 
De Oliveira. CPF n。 078.437.965-33, Matricula n' 3203; Jose Carlos Almeida Bastas, CPF n. 224.247.358- 

18, Matricula ri0 3100; Carlos Silva Lima, CPF n。  792.560.825-00, Matricula n。  3148; Antonia Lima De 

Oliveira, CPF no 028.948.915-63, MatrIcula ri。  3175; Lucilene Miranda Neres, CPF ri0 023.405.205-84, 

Matricula n。  3174; Paulo Sergio Novais Da Silva, CPF ri0 896.318.381-53, Matricula n' 3082; Vera De 

Jesus Nogueira, CPF ri0 043.636.575-59, Matricula n。  3044; Zenilda Onito, CPF ri0 028.930.835-60 

Matricula n'3223; Tainan Barbosa Dos Santos Silva, CPF n。 056.336.715-62, Matricula ri。  3160 Aurino 

Oliveira De Jesus, CPF n。  618.464.575-72, Matricula ri。  3167; 1-leliana Rosa Borges De Oliveira, CPF ri" 

010・943.325-42, Matricula ri。  3186; Derival Alvas Barreto, CPF n。  065.103.115-00, Matricula n。  3038; 

Djalma Jesus Dos Santos, CPF n 606.683.775-34, Matricula n' 3207; Enids Santos Silva. CPF ri" 

● 007.231. 305-86, Matricula n。 3022; Abimel De Souza, CPF n。 592. 265.285-DO, Matricula n。 3166; Lafayete 
Ira Macedo, CPF no013.016.585-96, Matricula n。 3141; Jeisa Mercas Portela, CPF n。 064.937.025-26, 
Matricula n。  3142; Cristineide Bazilio Da Silva, CPF ri0 036.285.325-35, Matricula n。  3134; Daniela Da 

Silva Rocha, CPF no 043.848.795-80, Matricula n。  3046; Natal Etias Martins Dos Santos, CPF ri" 
051.498.885-16. Matricula n。  3120; Josemilton Bispo De Oliveira, CPF n。  384.680.265-49, Matricula n・  
3072; Jciciene Oliveira Santos, CPF n。  005.460.925-94, Matricula ri' 3095; Manoel Fortunato Da 
Neponoceno, CPF n。859670.625-99, Matricula n。 3053; Maria De Lurdes Furtunato, CPF ri" 043.848.805- 
96, Matricula n。  3050; WBrlei Martins Dos Santos, CPF n。  092.983.015-el, Matricula n・  3052; Lucas 
Nogueira Dos Santos. CPF n。  090.216・ 595-06, Matricula ri。  3047; Renata Dos Santos, CPF ri0 
036.266.935-03, Matricula n' 3116: lsael Batista Da Silva, CPF ri0 010.871.475-65 Matrcula ri。  305; 
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、  

Edivando Jesus Souza, CPF no cii .000.495-76. Matricula n。 3210: Nozinho Evangelista De Oliveira, CPF 
n。  414. 809. 928・28, Matricula no 3119; Januzia Reis Miranda, CPF no 004.942.715-66, MatrIcula n。 3135 

Edenilton Dos Santos Nascimento, CPF no 072.969.715-09, Matricula n' 3104; Aldenice Santana De 

Jesus, CPF n。  020・ 974.415-48, Matricula n。  3215; Clevaldo Costa Sa Tales, CPF n 348.765615-91 

Matricula n。  3115; Arilson Silva Lima Das Mercas, CPF n。  077.679.975-45, Matrcula n。  3045; Nilza 

Figueredo Reis, CPF n618.464.145-04, Matricula n'3154; Elieda Gastos Santana, CPF n"022.469.665- 

31, Matricula n。  3074; Franco Divino Miranda, CPE n。  034.192.995-67, Matricula ri' 3187; Sylvia Gastos 

Da Costa, CPF n050.359.198-03, Matricula n。 3143; Snalva De Souza, CPF n。005.457.515-00, Matricula 

n' 3112; Renitza Silva Santos Pinto, CPF n 009.576.435-60, Matricula n。  3026; Mabia Nascimento De 
Jesus, CPF。  049.647.545-08, Matricula n' 3023; Maria Das Gracas Oliveira Das Santos, CPF n。  

一 	062.708.005-79, Matricula n。 3083; Jardel Henrique Da Silva, CPF no 382.284.038-71, Matricula n。 3117 
' 	Mariana tie Jesus (james, UFF n 056・ 553.(E5・81, Matricula n。  3056; Pauliana Carneiro Da Silva, CPF 

n。048.135.015-24, Matricula n。  3094; Reginaldo Celestino Dos Santos, CPF n。 064.380.775-69, Matricula 
n'3189; Nelson Rodrigues Da Silva, CPF ri0 009.131.108-09, Matricula n。 3132; Rozelio Pereira Moreia, 
CPF no 012.922・ 355-78, Matricula n。  3194; Osmario Oliveira De Jesus, CPF' 053.406,765-44, MatrIcula 

n 3216; Eliandro Silva De Oliveira, CPF no011.301.825-84, Matricula n。  3139; Leandro Santos Da Silva, 
cPr n 662.220.625-47, Matricula ri。  3168: Edson Garbosa Silva, CPF n 943.259.288-04, Matricula ri 

3123; Rubenilson Bastas De Souza, CPF n。080,181.745-55, Matricula n'3063; Fernando Bispo Palmeira, 
CPF' 913.644.425-15, Matricula n。 3041; Agnaldo Batista Santana, CPF n。 016.537.135-85, Matricula n。  
4107; Luiz Pereira Da Silva, CPF n。 288.926.155-72, Matricula n。  3211; Adriana Costa De Jesus, CPF 
n。  396・ 762.798-43. MatrIcula n。  3055; Antonio Bispo Dos Santos, CPF n 288.920.205-44, MatrIcula n。  
3107; Antonio FUho Alvas Novees, CPF no027.019,905-56, Matricula n'3104; Adelzir Souza Macado, CPF 

n041.064.465-02, Matricula n' 3061; Disney Francisco Souza, CPF n。318.190.128-83, Matricula n。 3064; 
Daniel 0o Fortunato De Souza, cpr n。  05i .840.265-76, MatrIcula n。  3067; Ejeane Oliveira Silva, CPF n 

015.877.765-45, MatrIcula n' 3086; Elciania Santos De Almeida, CPF no 020.113.405-51, Matricula no 

3084; Edineis Silva Santana. CPF n。  038.544.665-95, Matricula n。  3081; Eliana Sena Reis. CPF n 

. 	uqz. 1 oq.ZJD-uq,M atr;wia rr ivao; I- lavirgenes Katiusia Benevldes, CPF n。 019.004.945-66, Matrcula n。  
3130; Gilvanete Ferreira Dos Santos, CPF no 016.049.675-60, Matricula n。  3093 Gustavo Leno Santos 
Garbosa・  CPE if 0日6.114.555-09・  Matricula n。  3097; IraUdes Novais Santana, CPF n。 074.303.205-54, 
Matricula n。  3110; lrailsa Pereira Da Silva, CPF n。 018.643,765-03, Matricula n・  3101; Jociara Pereira De 
Almeida, CPF no 070,720.885-36, Matricula n。 3121; Jailton Francisco Doa Santos, CPF n。 062.242.015- 
10, Matricula n。 3109; Jose Lima Paim, CPF if 053.133.875-45, Matricula n・ 3103; Juverlandia De Jesus 
Souza・  CPE no 060.671・225-96, Matricula n' 3129; Jose Mario Catarina Silva, CPF n。  459.641.296-70, 
Matricula n。  3127; Lourival Cardoso Da Conceicao, CPF no 861.426.825-49, Matricula n。 3136; Luciene 
Bispo Costa, CPF n。 039.176.725-96, Matricula n'3157; Murilo Moreira Dos Santos, CPF no091.029.915- 
35, Matricula n。  3156; Mirian Belizio Doa Santos, CPF n。  364.944,088-18. Matricula n。  3171; Rosana 
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（ズ芝Do 
Rodrigues Santos, CPF no 019.749.895-77, Matricula n。  3173; Renailda Bispo Dos Santos, CPF n. 

011.917.755-28, Matricula n。 3198; Rosirneyre Silva Bruno, CPF if 017.520.455-13, Matricula n'3221; 

Sandila Quirino Alves, CPF no 039.787.785-48, Matricula n。  3185; Suely Moreira De AImeida, CPF n 

028.750.335-65, Matricula n。  3085; Sarnaria Rozangela Pereira Das Santos, CPF n。  042,466.285-06, 

Matricula n。  3163: Sinaria De Aragao Goncalves, CPF no 093.566.275-84, Matricula n。  4098; Vilma Pereira 

De Souza, CPF no015.073.235-06, Matricula n' 4099; Vanderlei Santos Oliveira, CPF no050.462.085-12. 

Matricula n' 3057; Vilme Oliveira Santos, CPF n031.465.645-90, Matrcula n' 3054; Elieta Salvador De 

Jesus Aragao, CPF n。 909.467.745-87, Matricula n。 3219; Ednaldo Araujo Teixeira, CPF n021.954.255 

47, Matricula n。  3182; Francisco Pereira Dias, (WE if 009.096.745-31, Matricula n。  3204; Edvania De 

Jesus Santana, (WE if 045.182.785-69, MatrIcula if 3049; Celio Silva Santos, CPF n" 034.078」 775-95, 

● Matricula n 3027;Ramos Da Silva. C諮ido Barbosa Da Silv065.108. 825-90, Mat慧Pr n 049an 3124:器85-81Lima器icula n 318CPF n 882芸nderson.645-90. 

Matricula n。  3200; Laudeci Silva Souza, CPF n。 41.683.045・58, Matricula n'3202; Maria Alvas De Amorirn 

CPF no544.881.175-20, Matricula n"3149; Sirlene Ramos Da Silva, CPF no842.286.955-15, Matricula no 

3151; Juvenilda Almeida De Souza, CPF n007.055.115-07, Matricula n。 3206; Jailton Reis Da Silva, CPF 

n'348.768.985-53, Matricula n' 1270; Jose Mario Pereira Dos Santos, (WE n.356.338.315-04, Matricula 

n。  1284; Antonio Munir Das Santos, CPF n。  486.061'465-87, MatrIcula no 1200; Diane Santos Oliveira, 

(WE n 510.007.168-59, Matricula n。  1345; Tenaldo Moreira Martins, CPF no 276.858.295-68, Matricula 

n。  455; Jeovania Bispo De Aragao, CPF n。  018.785.755-54, Matricula n' 727; Esivelton Brito Dos Arios 

Teodoro, CPF if 031.060.255-65, Matricula n。  734; Jocelio Silva Dos Santos, (WE no 051.921.395-54. 

Matricula n" 737; Marra Nilda Ramos Dos Santos, (WE no003.158.915-48, Matricula n。 424; Daly Alves 

De Araujo, CPF n。 395.165.315-87. Matr「cula n'415: Arnaldo Silva Dos Santos, CPF n 355172985-91, 

Matricula n" 405; Adielson Almeida Dos Santos. CPF n 039.714.805-43, Matricula n。  494; Pedro Dos 

Santos Carvalho, CPF no 020.428.805-31, Matricula n。  510; Tatiana Das Anjos De Jesus, CPF n'' 

065.714.495-95, Matricula n" 730; Inajara Santos Azevedo, CPF n。  022.225.135-29, Matr「cula n。  455; 

Maria Raimunda Oliveira Pinto, CPF n。 016.005.275-07, Matr「cula no 717; Clemildo Almeida Das Santos, 

● CPF n。043. 726. 855-13, Matricula n。  742; Regiane Silva Souza, CPF n。 007.911 . 735-00, MatrIcula if 747; 

Vatdirene Oliveira Macedo, CPF no 011.736.395-27. Matricula n。  724; Ednilza Santos Damacaria De 

Saira, CPF n。  007.433.455-76, Matricula n。  743; Reginaldo Bispo Merques, CPF n。  934.675.405-20, 
Matricula n。  504; Rosicleide Da Anunciacao Santos, CPF no 769.149.845-49, MatrIcula n' 488; Marlene 

Brito Das Santos, CPF n 068.084,085-05, MatrIcula n' 503; Roselita De Jesus Nogueira, CPF n 

285・052.948-66, MatrIcula n。  1311; Marinalva Lima Da Silva Das Merces, CPF げ  002.552.535-24, 

Matricula n' 457; Jocelia Bispo De Oliveira, CPE n。  280.477.468-63, MatrIcula n' 438; Eduardo Pereira 
Raiios, CPE if 261.263.465-72, Matricula n。  518; Valter Santiago Costa, (WE n。  161.209.815-00, 
Matricula n。 467; Jozenilda Ferroira Da Silva, CPF n。 640.588.155-20, Matricula n。 470; Jucenilton Paixao 
Da Silva, CPF n 084.004・259-01. Matricula n。  454; Jeferson Saros Tomar, CPF no 062.436.035-04 
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Matricula n。  416; Arnaldo Oliveira Doa Santos, CPE no 992.415878-49, Matricula n" 409; Alexsandra 

Ro-igues, CPF n 297.71日.988-25, Matricula n' 478; Luzinete Fortunato Da Policena, CPF n。  

031.174.535-04, Matricula n' 511; Terezinhe Henrique De Jesus, cPF no 009.416.585・89, Matricula n。  

744; Ralaldo Evangelista De Oliveira, CPF no ou1 .1978.495-56, Matricula n' 733: Jesse Lima De Almeida, 

CPF' 6440291530, Matricula n。  741; Raymundo Bispo Cardoso, cPr n。  528.012.175-49, Matricula n。  

1194; Anastacio Oliveira Santos, CPF n。 922.826.365-20, Matricula n。  472; Laurencio Aparecido Santos 

Dias, CPF n 902.367.185-68, Matricula n。  468; Josenildo Ribeiro Dos Santos, CPF no 010.871.495-09, 

Matricula n' 463; Jose Oliveira, CPF n. 177.925.255-20, Matricula n。 462; Jose Nilton Pereira Ramos, CPF 

n'486.051.405・00, Matricula n。 452; Itamar Barbosa Tavares, CPF n。  945.252.425-15, Matricula ri0 452; 

Fraicisco Olivera Queiroz. CPF no 792065065・87, Matricula n' 446; Eloisic Carvalho Da Silva, CPF no 

009.157.625-36. Matricula ri。  440: Elson Ferreira De Oliveira. CPF ri0 006.293.305-14. Matricula n.441 

. 	EdEnaIdO りe Jesus じ田vamnp, じI-Iト nu'"'8り9labも9Matricula n"434, ヒロimilson oliveira リ日 Hora, CFト  
n.395.183.375-CO, Matricula n。 432; Luciana Alvas Dos Santos Piares, CPF n.007.040.475-51, Matr「cula 

n' 1293; Evanilson Silva Doa Santos, CPF no071.337.095-54, Matricula ri。  1245; Marizete Matos Santos 

CPF n.862.220.955-50, MatrIcula n。  i 312; Vera Lucia Souza De Jesus. CPF n.007.636.775-40, Matricula 

n' 1351; Valter Jesus Dos Santos, CPF no 053.156.235-21, Matricula n。  1348; Rosineide Moreira De 

Oliveira Nascimento, CPF n. 081.685.615-31, MatrIcula n。  1335; Joaquim Neto De Carvalho, CPF ri0 

017.019.145-14, Matricula n。  1275; Jose Hamilton Santos Barros, CPF no 004.206195-42, MatrIcula n 

1281; Jose Augusto Santos Lima, CPF n。 078.689.975-16, Matricula n' 1280; Nelba Ferreira Da Silva, 

CPF no 396.442.918-08. MatrIcula n。  1316, 	Osmilda Bispo Marques Da Silva, CPF' 8024450550, 

Matricula n。  1323; Edinalva Santos Venancio, CPF。  758120532, MatrIcula ri' 2026;Adriane De Sousa 

Oliveira, CPF' 7064677520, Matricula n。  1165; lrenildes Tito De Souza Santos, CPF。  4080336578, 

Matricula ri。  1263; 	Ana Rita Celestino De Souza Santos, CPF。  1255594535, Matricula ri。  1193; 

Lucimar Santos Da Silva, CPF。  1005077517, Matr[cula n" 1297;Nevolanda Ribeiro Doa Santos, CPF' 

63171767520, Matricula ri。  1317;Evandro Teixeira Dos Santos, CPF。  1582425566, Matricula ri。  1244; 

Lucilene Maria De Jesus, cpr' 3413774573, Matricula n' 1295; Mar'izete Alvos Carneiro. CPF。  
● 2838666592, Matricula n。  1312;Gabriel Da Silva Santos Dias, CPF。  644898500, Matricula n' 1250; Iranir 

Alvos Carneiro, CPF' 7426509524, Matricula n' 1262; Nevolandia Silva Carneiro, CPF' 1198419598, 

Matricula n'1318; Edilerie Souza Silva, CPF' 79505449534, Matricula n' 1225;Luiz Jesus Da Silva, CPF。  
3552517529, Matricula n' 1299; Luziane Costa De Souza, CPF' 1143868544, Matricula n' 1301: Noelia 

Da Silva Rocha, CPF。  6952031502, Matricula n。  1319;Alessandra Souza Santos De Jesus, CPF' 

29754743851, Matr「cula n。  1190; Cirlei De Oliveira Santos, CPF。  3195734516, Matricula n' 1212: Ma 

Aparecida Lira De Jesus, CPF。  4178733524, MatrIcula n。  1192; Lucineide SantIago Ol'rveira, CPF' 

2100098535, Matricula n' 1298; Vanderley Eul白quio Ribeiro, CPF。  1922614521, Matricula n' 1349:Jose 	 」  
aantos Aimeiga, じrト。 Zど3‘童(ibb10, Matricula n" 2034; Rosimeire Santos Lima, CPF' 1539731537, 

Matricula n。  1333. Seguindo para o ltimo item da ordem do dia, Ill) Contratac白o de uma Auditoria 	、  
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RElRACA - DOSOP. - TELA 
PF no041.405.185-eS 

Vice-PresidenteめConselho Ad,ninisfratWc, × 

/ 
31 

し  

 

為  

somos 
cccP● 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA (AGE) 
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2019. × 

p

e 

Inscrita tio NIRE sob o no 29400041639 e no CA/RI sob o n23.641.510/0001-43. 

 

Tribut白ria. Continuando ainda con, a palavra, sobre essa ordem do dia, em reuni白o do Conselhos 
Administrativo Juntamente com a assessoria cont白bil, vimos a necessidade em numa contrata"o externa 

de uma Auditoria Tribut白ria, para nos dar um maior suporte com os 6 rgaos fiscais federais. Essa auditoria 

lia fazer o estudo de toda documenta9'o fiscal da cooperativa e assim apontar os possiveis pontos 

negativos, para iniciar as mudan9as necessrias o quanto antes. Pedimos cota"es de algumas empresas 

renomadas na 白  rea, apenas uma empresa do Rio de Janeiro que nos respondeu, a empresa: TAX 

COMPLIANCE - BWF ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, que fez uma proposta no valor de R$ 
60・ 000.00 (Sessenta mil Reais), o Conselho Administrativo no momento n●o aprovou o oramento por se 
tratar de uma valor expressivo, onde a cooperativa n白o tern condi6es de arcar de imediato, mas trouxe o 

assunto a esta assembleia para deixar todos informados e conscientes do assunto. Todos comentaram 

sobre o assunto, e por unanimidade vot日「日「n pela n白o con『日te9●o imod旧伯 da eni presa de auditoria 
. 	ticanao assim para outro momento, depois de receber outras propostas, deixando o conselho de 

aく」ministra9白o respons白vel por esta contrata9散コ,dead・ qu・  $刊日  n日s condi96es da cooperativa e 

posteriorrnente passar o relat6rio na assembleia posterior 白  contrata9ao. Nada mais a ser tratado, a 

presidente, Srr Elicarla Silva de Queiruz, agradeceu a presen9a e mais uma vez o grande apoio de todos 

os presentes. E assim, 自  s 11:30 horns encerrou-se 白  Assembleia Geral Extraordin自ria (AGE). E n百o 
havendo mais nada a tratar, eu, Gabrielly C可alba da Souza, que servi como secretria desta Assembleia, 
lavrei a presente ata, que lida ● aprovada, vai assinada por mim, pela presidente e pela vice-presidente 
Essa ata'a transcri9百o fiel dロ livro registro de atas n。  02, da Cooperativa de Trabalho Especializada em 

Servi9o - CTES, lavrada por meio eletr6nico 
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Este documento pode ser verificado em httP://re9in.iuceb. ba.90v.br/AUTENTICACA000CUMENT0S/AUTENTICACAO・OSPX
Chancela 129005617219990 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2019 
por Tiana Regila M O de Araujo ・  Secret白na・Geral 	 、、  
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957 2813 957 2813 

TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA COOPERATIVA DE TRABA1.1-10 ESPECIALIZADA EM SERVICO -CTES 

PROTOCOLO 195752813- 13/09/2019 

ATO 0417- ATA DE ASSEMBLER GERA!. EXTRAORDINARIA 

EVENTO 023- ABERTURA DE FILIAL NA UV DA SEDE 

MATRIZ MATRIZ 

MRE 29400041639 
CNPJ 23.641.510:0001-43 
CERTIFICO O REGISTRO EM I 9.'09 20I 9 

NI RE 29400041639 
CNN 23.641.510:0001-43 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 19'09,2019 

Fill MS FILIAIS 

NIRE 29901324587 
('NPJ 23.641.510/0002-24 
EVENTO 023- ABERTURA DE FILL&L NA UVnAIF-nE 

H 

NIRE 29901324587 
PJ 23 641.510,100(12-24 

EVENT° 023 - ABERTURA DE FILLAL NA 1,1 	EDE 

e 
ルC冨B
610 
ILICEB 

ーて二二に，声  H'da ccsr- 6 St 02-aarr 

TIANA REGILA MG DE ARAUJO TI ANA REGILA NI G DE AR AÚJO 

Seじretina-Geral Secretiria-Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 、 	19/09/2019 	' \ 
Certifico o Registro sob o n。 29901324587 em 19/09/2019 
Protocolo 195752813 de 13/09/2019 
Nome da empresa COOPERATIVA DC TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES NIRE 29400041639 
Este documento pode ser verificado em
Chancela 129005617219990 
Esta c6pia foi autenticada dgitaImente e assinada em 19109/2019 
por Tiana Regila M G de Ara'jo - Secretiia-Geral 	 、心  

Junta Comercial do Estado da Bahia 	 19/09/2019 
Certifico o Registro sob o n° 29901324587 em 19/09/2019 
Protocolo 195752813 de 13/09/2019 
Nome da empresa COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO - CTES NIRE 29400041639 
Este documento pode ser veriticado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 129005617219990 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2019 
por Tiana Regila M G de Araújo - Secretária-Geral ツ  
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PREGAO PRESENCIAL No 011/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, SERVICOS 
DE CONDUCAO DE VEiCULOS. SERVIOS DE CONhUCAO DE VEiCULOS PESAdOS, 
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO, SERVICOS DE 
ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO. SERVICOS T亡CNICOS DE MANUTENいO E 
CONSERVAいO DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA 
INSTRUいO NORMATIVA 02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE 
NFRAESTRUTURA E DE EDUCA9AO, DO MUNICiPIO DE POCOES - BA 

PROPOSTA DE 
PRE9OS 

● PROPONENTE: 
ENGENHAR PRESTAGOES DE SERVI9OS EIRELI 
CNPJ: 
20.324.954/0001-67 	 ハ  
ENDERE9O: 	 しブノ  
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, N。  250,× 一  
REGANDO DOS PASSAROS. BARREIRAS ー旦 9% 
CEP 47.808-054 

PRESTA'ES DE SERVI'OS (1H11 
CNPJ: 20.324.954/0001-67 

J 

EN6ENHAR PRESTA'bES DE SERVI'OS EIR恥い、 	‘ 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, No 250- CEP: 47.808-9畿駄駅轡鷲誌加  

CNPJ:20.324.954/0001-67 U- 

」  ・ 	】  



喝；enha~ Ogenhar 
PROPOSTA DE PRE9OS PROPOSTA DE PREÇOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 

PREGAO PRESENCIAL N.011/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA 

PREGAO PRESENCIAL N° 011/2020 

OBJETO: REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA9AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAいO DE 
SERVi9OS ADMINISTRATIVOS, SERVIOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, SERVI9OS DE CONDU9AO DE VEICULOS PESADOS, 
SERVI9OS DE MANUTENAO E CONSERVAいO DE PATRIMONIO, SERVI9OS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTA9AO, SERVI9OS 
TECNICOS DE MANUTEN9AO E CONSERVA9AO DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA INSTRUCO NORMATIVA 
0212018 TCMIBA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE EDUCAいO, DO MUNICIPIO DE PO9OES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
sERviços ADMINISTRATIVOS, SERVICOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS, SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS PESADOS, 
SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO, SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO, SERVIÇOS 
TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÕNIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 
02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PoÇõEs - BA. 

PROPONENTE: ENGENHAR PRESTAン6ES DE SERVIOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

ENDERECO: CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVA SF, 250, RECANDO DOS PASSAROS, BARREIRAS - BA 

	

ANCO: BANCO DO BRASIL 	AGENCIA: 0231-3 	CONTA CORRENTE: 66714-5 	TELEFONE: (77) 99204-3458 

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE SOUZA SANTANA 	RG 986083712 SSP/BA 	CPF: 024.854.175-71 

PROPONENTE: ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

ENDEREÇO: CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVA SF, 250, REGARD() DOS PASSAROS, BARREIRAS - BA 

	

110ANCO: BANCO DO BRASIL 	AGÊNCIA: 0231-3 	CONTA CORRENTE: 66714-5 	TELEFONE: (77) 99204-3458 

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO DE SOUZA SANTANA 	RG 986083712 SSP/BA 	CPF: 024.854.175-71 

LOTE DESCRIÇÃO UNO. QUANT. VALOR war. VALOR TOTAL 

001 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
HORAS / 

TRABALHO 
12400 R$ 	14,68 R$ 	182.032,00 

002 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 
HORAS / 

TRABALHO 
17600 R$ 	16,70 R$ 	293.920,00 

003 
PRESTAÇÃO DE sERvigos DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 
PESADOS 

HORAS / 
TRABALHO 

23600 R$ 	35,21 R$ 	830.956,00 

004 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

HORAS! 
TRABALHO 

176000 R$ 	14,79 R$ 	2.603.040,00 

005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 

HORAS! 
TRABALHO 

632800 R$ 	14,65 R$ 	9.270.520,00 

006 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTAÇÃO 

HORAS / 
TRABALHO 

40800 R$ 	16,53 R$ 	674.424,00 

007 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 

HORAS / 
TRABALHO 

42400 R$ 	24,37 R$ 	1.033.288,00 

I 	

VALOR TOTAL: QUATORZE MILHÕES OITOCENTOS E OITENTA E OITO MIL CENTO E OITENTA REAIS R$ 	14.888.180,00 

DECLARAMOS QUE NOSSA PROPOSTA ENGLOBA TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE, INCLUINDO FRETE, SEGUROS 
TRIBUTOS INCIDENTES, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS, INCLUSIVE COM SERVI9OS DE 
TERCEIROS, INCIDENTES E NECESSRIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA CONTRATAAO, RENUNCIANDO, NA 
OPORTUNIDADE, O DIREITO DE REIVINDICAR CUSTOS ADICIONAIS 

DECLARAMOS QUE NOSSA PROPOSTA ENGLOBA TODOS OS CUSTOS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE, INCLUINDO FRETE, SEGUROS, 
TRIBUTOS INCIDENTES, BEM COMO QUAISQUER OUTRAS DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS, INCLUSIVE COM SERVIÇOS DE 
TERCEIROS, INCIDENTES E NECESSARIOS AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO, RENUNCIANDO, NA 
OPORTUNIDADE, 0 DIREITO DE REIVINDICAR CUSTOS ADICIONAIS. 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 
PRAZO: 12 (DOZE) MESES 
VAUDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 
PRAZO: 12 (DOZE) MESES 

PO。。ES - BA・  2LDEmREIRO DE 2020 
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ENGENHAR PRESTA'OES DE6JIRVI'OS EIRELI 

CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, No 250 - CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNPJ: 20.324.954/0001 -67 

t_ _ _Re s 	̀-• 
ENGENHAR PRESTAÇÕES DEuRVIÇOS EIRELI 

CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, N° 250 - CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNN: 20.324.954/0001-67 

RE) 12690620-34 SSPIBAICPF: 03EYSb.68‘毛9 	'- 」、‘一に嚇r、Y 
、 	 ’ 	 ' . L 	、 	』’ 	 " 

ENGENHAR PRESTA 午S DE竺R\9QS-日REL 、 ~醜 i’いー 、 ぐ曹 、マ  
GNPJ N。  20.324・9t,410001-S( ‘一． 1 一  

\ÇS 
•-re's 

ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SER OSORELI . 
RG 12690620-34 SSP/BA I CPF: 03r).685:69 	 ") 1 	• 

CNPJ N° 20.324.954/0001-67 	„ 	.•. " 

PRESTAゆES DE SERVI'OS EIRELI 
(NPJ: 20.324.954/0001-67 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
CNPJ: 20.324.954/0001-67 



嘱；;;;；~ 
PRESTA6ES旺SERVKOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 

S 

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATA9AO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS, SERVIOS 
DE CONDUCAO DE VEICLJLOS, SERVICOS DE 9 ONDU9AO DE VEICULOS PESADOS, 
SERVIOS DE MANUTENCAO E 9 ONSERVACAO DE PATRIMONIO, SERVICOS DE 
ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO, SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E 
CONSERVACAO DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, - NOS TERMOS DA 
INSTRU AO NORMATIVA 02/2018 TCMIBA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE 
INFRAESTRUTURA E DE EDUCA9AO, DO MUNICIPIO DE PO9OES - BA. 

~ 

COMPOSI9AO 
DE CUSTOS 

● PROPONENTE 
ENGENHAR PRESTAGOES DE SERVU魂  EIRELI 
CNPJ: 
20.324.954/0001-67 
ENDERECO: 
CONJUNTO RESIDENCIAL C ODEVPSF. No 250!N- 
REGANDO DOS PASSAROSr BARREIRAS - BA, 
CEP 47.808-054 

ENGENHAR PRESTA'bES DE SERVI'OS EIRELI 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODE VASF, No 250- (EP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

EL 



DESCRIAO DOS SERVIOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTA O DE SERVI9OS ADMINISTRATIVOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 
LOTE LOTE 

01 01 

genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVIOS EIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNN: 20.324.954/0001-67 

PLANLHA DE COMPOSIいO DE CUSTOS PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 

PREGAO PRESENCIAL P1. 01112020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - BA 

PREGA0 PRESENCIAL PP 011/2020 

CCT - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000720/2019 

SAL RIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1.040,82 

CATEGORIA PROFISSIONAL: Auxiliar Adm. I 

DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

CCT - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000720/2019 

SALÁRIO NOFtMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1 040,82 

CATEGORIA PROFISSIONAL: Auxiliar Adm I " 

DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

● • 
WouLo oi - comPosir,„Ao DA REMUNERAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

01 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
A SALÁRIO BASE 0% R$ 	1,040,82 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0% R$ 	- 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0% R$ 	- 

D ADICIONAL NOTURNO 0% R$ 	. 

E ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA 0% R$ 	- 
F ADICIONAL DE HORA EXTRA NO FERIADO TRABALHADO 0% R$ 

G INTERVALO INTRAJORNADA 0% R$ 

H OUTROS (ESPEFICIAR) 0% R$ 	- 

TOTAL (MÓDULO 01): COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 	1.040,82 

MÓDULO 02- BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

111frEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

02 BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS 
A TRANSPORTE R$ 	3,80 R$ 	104,75 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ 	10,48 R$ 	230,56 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR R$ 	110,00 R$ 	110,00 

D ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA R$ 	10,00 R$ 	10,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 	3,26 R$ 	3,26 

F OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ 

TOTAL (MÓDULO 02): BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 	458,57 

MÓDULO 03- INSUMOS DIVERSOS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR! 
PERCENTUAIS 

VALOR (R$) 

03 INSUMOS DIVERSOS 	 ---- 	---, 

liar4 C4!000l ー， 	×ー×く、 	 ゆ、  
’ー’Iー  ． ‘，、，、，,ニQてACU'ヒb 一“一．..“．一 .、‘ーーー工ー一一一一一一．． ‘一一一一一一.. 
- .,1 - 1,L. 	HトIaバ rI、‘一v” 、三 ‘ 	上“し上rIMAKr Kt)IR、U上’リ上’上“VIU,’ 上1K上LI ‘いJ""'’一．.."～、tコロFLし  
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genhar genhar 
PRESTA''ES DE SERVI'OS EIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNP1: 20.324.954/0001-67 

A UNIFORMES R$ 	200,00 R$ 16,67 

B MATERIAIS R$ 	300,00 R$ 25,00 

C EQUIPAMENTOS R$ R$ 

D OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ 

TOTAL (MODULO 03): INSUMOS DIVERSOS R$ 41,67 

MODULO 04- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR! 

PERCENTUMS 
VALOR (RE) 

04.1 ENCARGOS PREWDENCIARIOS E FGTS 

A INSS 20,00% R$ 	208,16 

B SESI OU SEC 1,50% R$ 	15,61 

il C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 	10,41 

D INCRA 0,20% R$ 	2,08 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 	26,02 

F FGTS 8,00% R$ 	83,27 

G SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% R$ 	31,22 

H SEBRAE 0,60% R$ 	6,24 

TOTAL (SUBMODULO 04.1): ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS R$ 	383,01 

04.2 is° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 

A 13° SALÁRIO 8,93% R$ 	92,95 

B ADICIONAL DE FERIAS 4,25% R$ 	44,23 

C INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 36,80% R$ 	50,48 

TOTAL (SUBM6DULO 04.2): 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS R$ 	187,66 

04.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,13% R$ 	1,35 

B INCIDÊNCIA DO SUBM(5DULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 36,80% R$ 	0,50 

TOTAL (SUBMODULO 04.3): AFASTAMENTO MATERNIOADE R$ 	1,85 
04.4 PRovIsdo PARA RESCISÃO 

k A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% R$ 	4,37 

IIP B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,03% R$ 	0,35 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00% R$ 
D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94% R$ 	20,19 

E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,71% R$ 	7,43 

F MULTA DO FGTS NAS RESCISÇOES SEM JUSTA CAUSA 3,48% R$ 	36,22 
TOTAL (SUBM6D4JLO 04.4): PROVISÃO PARA RESCISÃO R$ 	68,56 

04.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

A FERIAS 8,93% R$ 	92,95 
B AUSÊNCIA POR DOENÇA (INSERIDO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS OS PRIMEIROS 15 DIAS) 0,00% R$ 
C LICEÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 	0,21 
D AUSÊNCIAS LEGAIS 1,35% R$ 	14,05 
E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,26% R$ 	2,71 
F INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 04.1 36,80% R$ 	40,45 

TOTAL (SUBMODULO.E41): CUSTOS DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$ 	150,37 

う。～ a一 ’’ハー’1一，II ／ 八 	 Q 鮎メこ  
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genhar genhar 
PRESTA'OES DE SERVI'OS EIREI.I 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇOES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNN: 20.324.954/0001-67 

TOTAL (MDULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS I R$ 	791,48 TOTAL (MODULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTASI R$ 	791,45 

MÓDULO 05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

ITEM DoscRao VALOR VALOR / 
PERCENTUAIS 

(R$) 

05 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

A CUSTOS INDIRETOS 8,00% R$ 186,60 

B LUCRO 6,50% R$ 163,74 

C TRIBUTOS 8,65% RS 254,04 

C.1 TRIBUTOS FEDERAIS (PIS COFINS) 3,65% R$ 107,20 

C.2 TRIBUTOS ESTADUAIS (ESPEFICIAR) 0,00% R$ 

C.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) 5,00% R$ 146,84 

10 CA OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR) 0,00% R$ 

TOTAL (MÓDULO V: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO): R$ 604,38 

QUADRO Rasumo DO CUSTO POR EMPREGADO 
MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) VALOR (R$) 

A MÓDULO 01 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 1.040,82 

B MÓDULO 02- BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 458,57 

C MÓDULO 03- INSUMOS DIVERSOS R$ 41,67 

D MÓDULO 04- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 791,45 
SUBTOTAL (A + B + C + D): R$ 2.332,51 

E MÓDULO 06 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO R$ 604,38 
VALOR TOTAL DO POSTO: R$ 2.936,89 

LOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
QMINUIDRAS / ) 	sow VALOR DA HORAI  

01 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 200 R$ 	14,68 

alOÇÕ
OcoES - BA, 21 DE FEVEREIRO DE 2020 ES - BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 
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DESCRICAO DOS SERVIOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTA O DE SERVIOS DE CONDUいO DE VECULOS PREsTAÇA0 DE SERVIÇOS DE CONDUÇÁO DE VEICULOS 
LOTE LOTE 

02 02 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 CNPJ: 20.324.954/0001-67 

曽  

genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇOES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNP1: 20.324.954/0001-67 

PLANILHA DE COMPOSIいO DE CUSTOS PLANILHA DE COMPOSIÇA0 DE CUSTOS 

APREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 

PREGO PRESENCIAL N'011/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - EIA 

PREGA0 PRESENCIAL W 011/2020 

CCI - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000714/2019 

SALRIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1241,06 

Motorista de 
VeIculo Leve / 

CATEGORIA PROFISSIONAL: 	Motorista 
Caminh白o 

Hidrovcuo 8m' 

DATA RASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

CCT - NCIMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000714/2019 

SALÁRIO NOFtMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1.241,06 

Motorista de 
Velculo Leve / 

CATEGORIA PROFISSIONAL: 	Motorista 
Caminhao 

Hidrovecuo 8mi 

DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

MÓDULO 01- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

ITEM DEscRao 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR SISI 

01 composipio DA REMUNERAÇÁO 

A SALÁRIO BASE 0% R$ 	1241,06 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0% R$ 	- 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0% R$ 	- 

D ADICIONAL NOTURNO 0% R$ 

E ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA 0% R$ 	- 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA NO FERIADO TRABALHADO 0% R$ 

G INTERVALO INTRAJORNADA 0% R$ 

H OUTROS (ESPEFICIAR) 0% R$ 

1111 	
TOTAL (MÓDULO 01): COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 	1.241,06 

MÓDULO 02- BENEFÍCIOS MENSAIS E Dams 

rrea DEscRioAo 
vAtoRr 

PERCENTUAIS VALOR (FtS) 

02 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

A TRANSPORTE R$ 	3,80 R$ 	92,74 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ 	10,48 R$ 	230,56 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR RI 	110,00 R$ 	110,00 

D ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA R$ 	10,00 R$ 	10,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 	3,27 RI 	3,27 

F OUTROS (ESPECIFICAR) R$ 	- R$ 

TOTAL (MÓDULO 02): BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS RS 	446,07 

M6DULO 03- INSUMOS DIVERSOS MÓDULO 03 - INSUMOS DIVERSOS 
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

Ct'lPJ ・  20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

03 INSUPAOS DIVERSOS 

A UNIFORMES R$ 	200,00 R$ 16,67 

15 MATERIAIS R$ 	60,00 R$ 5,00 

C EQUIPAMENTOS R$ 	- R$ - 

D OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ - 

TOTAL (MODULO 03): INSU/AOS DIVERSOS R$ 21,67 

MODULO 04 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR I 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

04.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 

A INSS 20,00% R$ 	248,21 

B SESI OU SEC 1,50% R$ 	18,62 

C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 	12,41 

D INCRA 0,20% R$ 	2,48 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 	31,03 

F FGTS 8,00% R$ 	99,28 

G SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% R$ 	37,23 

H SEBRAE 0,60% R$ 	7,45 

TOTAL (SUBMODULO 04.1): ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS R$ 	456,71 

04.2 ir SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 

A 13° SALÁRIO 8,93% R$ 	110,83 

B ADICIONAL DE FERIAS 4,25% R$ 	52,75 

C INCIDÊNCIA DO SUBMCOULO 4.1 SOBRE 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 36,80% R$ 	60,20 

TOTAL (SUBM6DULO 04.2): 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS R$ 	223,78 

04.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,13% R$ 	1,61 

B INCIDÊNCIA DO SUBMCOULO 4 1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 36,80% R$ 	0,59  P 	
TOTAL (SUBMODULO 04.3): AFASTAMENTO MATERNIDADE R$ 	2,20 

04.4 PRotallo PARA RESCISÃO 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% R$ 	5,21 

B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,03% R$ 	0,42 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00% R$ 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94% R$ 	24,08 

E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,71% R$ 	8,86 

F MULTA DO FGTS NAS RESCISÇOES SEM JUSTA CAUSA 3,48% R$ 	43,19 
TOTAL (SUBMODULO 04.4): PROVISÃO PARA RESCISÃO R$ 	81,76 

04.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

A FERIAS 8,93% R$ 	110,83 
B AUSÊNCIA POR DOENÇA (INSERIDO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS OS PRIMEIROS 15 DIAS) 0,00% R$ 
C LICEÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 	0,25 
D AUSÊNCIAS LEGAIS 	 _run 1,35% R$ 	16,75 
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EURELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

001: 20.324.954/0001-67 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,26% R$ 	323 

F INCIDÊNCIA DO SUBMÕDULO 04.1 36,80% R$ 	48,23 

TOTAL (SUB1A6DULO 04.5): CUSTOS DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$ 	179,29 

TOTAL (MODULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 	943,74 

MODULO 05-CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
(R$) 

05 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

A CUSTOS INDIRETOS 8,00% R$ 212,24 

B LUCRO 6,50% R$ 186,24 

C TRIBUTOS 8,65% R$ 288,95 

i C.1 TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS) 3,65% R$ 121,93 

C.2 TRIBUTOS ESTADUAIS (ESPEFICIAR) 0,00% R$ 

C.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) 5,00% R$ 167,02 

C.4 OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR) 0,00% R$ 

TOTAL (MODULO V: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO): R$ 687,43 

QUADRO MUM) DO CUSTO POR EMPREGADO 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A ExEcugÃo CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) VALOR (R$) 

A MODULO 01 -COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 1.241,06 

B MODULO 02- BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 446,57 

C MODULO 03- INSUMOS DIVERSOS R$ 21,67 

D MODULO 04- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 943,74 

SUBTOTAL (A + B + C + D): R$ 2.653,04 

E MODULO 05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO R$ 687,43 

VALOR TOTAL DO POSTO: R$ 3.340,47 

111/ 

	DOS SERVIÇOS 

02 	 DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO°DE VEICULOS 

GU/WT.110.AS/ 
PORTO 

ta, min 
-"h." wn 

- r:Piti.StAÇÃO 200 R$ 	16,70 

POCOES - BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 POÇÕES - BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 

2a 叱tt0 P,,c く為  4ノイ“4 
BRUNO BISPO COSTA AIRES 

RG: 12690620-34 SSPIBA CPF: 035.969.685-69 
ENGENI-IAR PRESTA9oES DE SERVIcOS EIRELI 

GNPJ N 20.324.954/0001-67 雁0 -雁0 -か型勲1-Un 
ri ir r NtHA只 PKヒり IIも、・’ 
じ  i-'i ' レ‘と」ジ『＝「ー、一… 、ン ~ 

)3•464e 1.43 /3tr a-379:N  
BRUNO BI PO COSTA 	S 

RG: 12690620-34 SSP/BA I CPF: 035.969.685-69 
ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ N° 20.324.954/0001-67 	 A r741 

ENDGEE.1:E"1-10. 

イ“4 -tad_ 

／つ  
イ又＼  

や  

cj 「加夢ト H 

Reこ即にり レー， IiI"4。一い  
cj 

Recanu. 
Lii1C/J-1J 

ENGENHAR PRESTA'6ES DE SERVI'OS EU RELI 	（レ  
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, No250 - CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 	(11-/ 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, N° 250 - CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 



DESCRIAO DOS SERVIOS Dosoor..Ao DOS SERVIÇOS 
PRESTA9AO DE SERVICOS DE CONDUいO DE VECULOS PESADOS PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS PESADOS 

'm LOTE 
03 os 

genhar genhar 
PRESTA''ES DE SERVI'OS EIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001 -67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOSEIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

PLANILHA DE COMPOSIいO DE CUSTOS PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

APREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 

PREGO PRESENCIAL N.01112020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOES - BA 

PREGÃO PRESENCIAL W 011/2020 

CCI - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000714/2019 

SALARIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	2.964.06 
CCT - NCIMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000714/2019 

SALARIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	2 964,06 

CATEGORIA PROFISSIONAL:xxxxxxxxxxxx CATEGORIA PROFISSIONAL: 
XXXXX)000000( 

DATA BASE DA CATEGORIA: 	Oi/01/2020 DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

WouLo 01 - comPosino DA REMUNERAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR/ 

PERCENTUMS 
VALOR (R$) 

01 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

A SALÁRIO BASE VA R$ 	2,96406 

B ADICIONAL. DE PERICULOSIDADE 0% R$ 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0% R$ 	- 

D ADICIONAL NOTURNO 0% R$ 	- 

E ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA 0% R$ 	- 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA NO FERIADO TRABALHADO 0% R$ 

G INTERVALO INTRAJORNADA 0% R$ 	- 

H OUTROS (ESPEFICIAR) 0% R$ 

TOTAL (MODULO 01): composigato DA ReatmERACAo R$ 	2.964,06 

PODULO 02-BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

ITEM oescRicAo 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

02 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

A TRANSPORTE R$ 	3,80 R$ 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ 	10,48 R$ 	230,56 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR R$ 	110,00 R$ 	110,00 

D ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA R$ 	10,00 R$ 	10,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 	3,27 R$ 	3,27 

F OUTROS (ESPECIFICAR) R$ 	- R$ 
TOTAL (MODULO 02): BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 	303,03 

MDULO 03- INSUMOS DIVERSOS MÓDULO OS - INSU1AOS DIVERSOS 

7 ノ • 
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嘱 gen hatー  
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇOES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNN: 20.324.954/0001-67 

ITEM DEscRigAo 
VALOR! 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

03 INSUMOS DIVERSOS 

A UNIFORMES R$ 	200,00 R$ 16,67 

B MATERIAIS R$ 	60,00 R$ 5,00 

C EQUIPAMENTOS R$ R$ 

D OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ - 

TOTAL (MODULO 03): INSUMOS DIVERSOS R$ 21,67 

MÓDULO 04 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R4) 

V4.1 ENCARGOS PREVIDENCIA RIOS E FGTS 

IF A INSS 20,00% R$ 	592,81 

13 SESI OU SEC 1,50% R$ 	44,46 

C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 	29,64 

D INCRA 0,20% R$ 	5,93 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 	74,10 

F FGTS 8,00% R$ 	237,12 

G SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% R$ 	88,92 

H SEBFtAE 0,60% R$ 	17,78 

TOTAL (SUBM6D4JLO 04.1): ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS R$ 	1.090,76 

04.2 no SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS 

A 130 SALÁRIO 8,93% R$ 	264,69 

B ADICIONAL DE FÉRIAS 4,25% R$ 	125,97 

C INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE 130 SALARIO E ADICIONAL DE FÉRIAS 36,80% R$ 	143,76 

TOTAL (SUBM6DULO 04.2): 130 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS R$ 	534,42 

04.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,13% R$ 	3,85 

B INCIDÊNCIA DO SUBMCOULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 36,80% R$ 	1,42 

TOTAL (SCOW:0UL° 04.3): AFASTAMENTO MATERNIDADE 
• 

R$ 	5,27 

04.4 PROVISÃO PARA REscisAo 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% R$ 	12,45 

B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,03% R$ 	1,00 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00% R$ 	.. 

13 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94% R$ 	57,50 

E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,71% R$ 	21,16 

F MULTA DO FGTS NAS RESCISÇÕES SEM JUSTA CAUSA 3,48% R$ 	103,15 

TOTAL (SCBM6DULO 04.4): PROVISÃO PARA RESCISÃO R$ 	195,26 
04,5 CUSTO DE RERosicAo DO PROFISSIONAL AUSENTE 

A FERIAS 8,93% R$ 	264,69 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA (INSERIDO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS OS PRIMEIROS 15 DIAS) 0,00% R$ 	- 

C LICEÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 	0,59 

D AUSÊNCIAS LEGAIS 	 , 1,35% R$ 	40,01 
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

CNN: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇDES DE SERVIOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,26% R$ 	7,71 

F INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 04.1 36,80% R$ 	115,18 

TOTAL (SUBM6DULO 04.5): CUSTOS DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$ 	428,18 

TOTAL (MODULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 	2253,89 

MODULO 05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

05 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

A CUSTOS INDIRETOS 8,00% R$ 	447,48 

B LUCRO 6,50% R$ 	392,66 

C TRIBUTOS 8,65% R$ 	609,20 

p c., TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS) 3,65% R$ 	257,06 

C.2 TRIBUTOS ESTADUAIS (ESPEFICIAR) 0,00% R$ 

C.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) 5,00% R$ 	352,14 

CA OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR) 0,00% R$ 

TOTAL (MODULO V: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO): R$ 	1.449,34 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) VALOR (R$) 

A MODULO 01- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 2.964,06 

B MODULO 02- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS R$ 353,83 

C MODULO 03- INSUMOS DIVERSOS R$ 21,67 

D MODULO 04- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 2.263,89 

SUBTOTAL (A + B + C + D): R$ 5.593,45 

E MODULO 05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO R$ 1.449,34 

VALOR TOTAL DO POSTO: R$ 7.042,79 

tOY DESCRIÇÃO DOS wawa; atioirsoms 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 200 R$ 	35,21 

POCOES - BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 pogõEs - BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVIOS EIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

(NP.I: 20.324.954/0001-67 

PLANILMA DE COMPOSIいO DE CUSTOS PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ・  BA 

PREGO PRESENCIAL N.01112020 

A PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POÇOES - BA 

PREGA0 PRESENCIAL W 011/2020 

. • 
CCT - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: 

SAL RIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: 

CATEGORIA PROFISSIONAL: 

DATA BASE DA CATEGORIA: 

CCT - NCIMERO DE REGISTRO NO MTE: 

SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: 
CATEGORIA PROFISSIONAL: 
DATA BASE DA CATEGORIA: 

BA000720/201 9 

R$ 	1一叱2,13 

Merendeira 

01/01/2020 

BA000720/2019 

R$ 	1.062,13 

Merendeira 

01/01/2020 

MÓDULO 01 -COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

01 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
A SALÁRIO BASE 0% R$ 	1.06213 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0% R$ 	- 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0% R$ 	- 

D ADICIONAL NOTURNO 0% R$ 	- 

E ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA 0% R$ 	- 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA NO FERIADO TRABALHADO 0% R$ 	- 

G INTERVALO INTRAJORNADA 0% R$ 

H OUTROS (ESPEFICIAR) 0% R$ 	- 

TOTAL (MÓDULO 01): COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO RS 	1.062,13 

MODULO 02- BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

IFEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (RS) 

02 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 
A TRANSPORTE R$ 	3,80 R$ 	103,47 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ 	10,48 R$ 	230,56 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR R$ 	110,00 R$ 	110,00 

ID ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA R$ 	10,00 R$ 	10,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 	3,26 R$ 	3,26 

F OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ 	- 

TOTAL (MÓDULO 02): BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS RS 	407,29 

MÓDULO 03- INSUMOS DIVERSOS 

ITEM DESCRIÇÃO 
 /

o 
PERCENTUAIS 

VALOR (113) 

03 INSUMOS DIVERSOS 	_  
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

(NPJ: 20324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNP.I: 20.324.954/0001-67 

A UNIFORMES R$ 	200,00 R$ 16,67 

B MATERIAIS R$ 	60,00 R$ 5,00 

C EQUIPAMENTOS R$ R$ - 

D OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ - 

TOTAL (MODULO 03): INSUMOS DIVERSOS R$ 21,67 

MÓDULO 04 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR / 
PERCENTUAIS 

(R$) 

041 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS 

A INSS 20,00% R$ 	212,43 

B SESI OU SEC 1,50% R$ 	15,93 

0 C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 	10,62 

D INCRA 0,20% R$ 	2,12 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 	26,55 

F FGTS 8,00% R$ 	84,97 

G SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% R$ 	31,86 

H SEBRAE 0,60% R$ 	6,37 

TOTAL (SUBM6DULO 04.1): ENCARGOS PREVIDENCIAFtIOS E FGTS R$ 	390,86 

04.2 /3. SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 

A 130 SALÁRIO 8,93% R$ 	94,85 

B ADICIONAL DE FERIAS 4,25% R$ 	45,14 

C INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE 130 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 36,80% R$ 	51,52 

TOTAL (SUBM6DULO 04.2): 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS R$ 	191,51 

04.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,13% R$ 	1,38 

B INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 36,80% R$ 	0,51 

TOTAL (SUBM6DULO 04.3): AFASTAMENTO MATERNIDADE R$ 	1,89 

04.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO 

h A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% R$ 	4,46 

OF B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 0,03% R$ 	0,36 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00% R$ 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94% R$ 	20,61 

E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,71% R$ 	7,58 

F MULTA DO FGTS NAS RESCiSçõEs SEM JUSTA CAUSA 3,48% R$ 	36,96 

TOTAL (SUBM6DULO 04.4): pRovisAo PARA RESCISÃO R$ 	69,97 

04.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

A FERIAS 8,93% R$ 	94,85 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA (INSERIDO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS OS PRIMEIROS 15 DIAS) 0,00% R$ 	- 

C LICEÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 	0,21 

D AUSÊNCIAS LEGAIS 1,35% R$ 	14,34 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,26% R$ 	2,76 

F INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 04.1 36,80% R$ 	41,27 

Towipuoms5ouLo 04.5): CUSTOS DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$ 	153,43 

F r7.37 
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genhar genhar 
PRESTA' ES DE SERVI'OS LIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇOES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNN: 20.324.954/0001-67 

TOTAL (MDULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS I RI 	507,56 TOTAL (MODULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TF(ABALNISTASI R$ 	807,55 

MODULO 05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR / 
PERCENTUAIS 

(R$) 

05 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

A CUSTOS INDIRETOS 8,00% R$ 187,90 

B LUCRO 6,50% R$ 164,88 

C TRIBUTOS 8,65% R$ 255,81 

C.1 TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS) 3,65% R$ 107,94 

C.2 TRIBUTOS ESTADUAIS (ESPEFICIAR) 0,00% R$ 

C.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) 5.00% R$ 147,87 

111 CA OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR) 0,00% R$ 

TOTAL (MODULO V: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO): R$ 608,59 

QUADRO REBUS° DO CUSTO POR EMPREGADO 
MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) VALOR (R$) 

A MODULO 01 - cormaolugAo DA REMUNERAÇÃO R$ 1.062,13 

B MODULO 02- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 457,29 

C MODULO 03- INSUMOS DIVERSOS RV 21,67 

D MODULO 04 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 807,65 

SUBTOTAL (A + B + C + D): R$ 2.348,74 

E MODULO 06 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO R$ 608,59 

VALOR TOTAL DO POSTO: R$ 2.957,33 

Lail 	 DESCRa0 DOS SERVICOS 
QUART.MORAS / 

POST° VALOR DA 

04 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 200 R$ 	14,79 
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DESCRIAO DOS SERVIOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTAqAO DE SERVIOS DE MANUTENいO E CONSERVAいO PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNN: 20.324.954/0001-67 

PLANILHA DE COMPOSIAO DE CUSTOS PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES ・  BA 

PREGO PRESENCIAL N.011/2020 

A PREFEITUFtA MUNICIPAL DE POÇOES - BA 

PREGÃO PRESENCIAL W 011/2020 

CCT - NuMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000720/2019 

SALARIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1.040,82 

CATEGORIA PROFISSIONAL: 	Servente 

DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

CCT - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000720/2019 

SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1 040,82 

CATEGOFtlA PROFISSIONAL: 	Servente 

DATA BASE DA CATEGOFtIA: 	01/01/2020 

MODULO 01 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

01 comPosVio DA REMUNERAÇÃO 

A SALÁRIO BASE 0% R$ 	1.04082 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0% R$ 	- 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0% R$ 	- 

D ADICIONAL NOTURNO 0% R$ 	- 

E ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA 0% R$ 	- 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA NO FERIADO TRABALHADO 0% R$ 	- 

G INTERVALO INTRAJORNADA 0% R$ 

H OUTROS (ESPEFICIAR) 0% R$ 

TOTAL (MÓDULO 01): COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 	1.040,82 

MODULO 02 - BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

'FDA , DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

02 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

A TRANSPORTE R$ 	3,80 R$ 104,75 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ 	10,48 R$ 230,56 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR R$ 	110,00 R$ 110,00 

D ASSISTÊNCIA ODONTOLOGIA R$ 	10,00 R$ 10,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 	3,26 R$ 3,26 

F OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ - 

TOTAL (MÓDULO 02): BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 458,57 

MÓDULO 03- INSUMOS DIVERSOS 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

03 INSUMOS DIVERSOS 	an-A Al 
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

A UNIFORMES R$ 	200,00 R$ 16,67 

B MATERIAIS R$ 	240,00 R$ 20,00 

C EQUIPAMENTOS R$ 	120,00 R$ 

D OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ - 
TOTAL (MODULO 03): INSUMOS DIVERSOS R$ 36,67 

MODULO 04 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

04.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS 
A INSS 20,00% R$ 208,16 

B SESI OU SEC 1,50% R$ 15,61 

0 C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 10,41 

D INCRA 0,20% R$ 2,08 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 26,02 

F FGTS 8,00% R$ 83,27 

G SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% R$ 31,22 

H SEBRAE 0,60% R$ 6,24 
TOTAL (SUBM6DULO 04.1): ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS R$ 383,01 

04.2 ir SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 
A 13° SALÁRIO 8,93% R$ 92,95 

B ADICIONAL DE FERIAS 4,25% R$ 44,23 

C INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 36,80% RE 50,48 
TOTAL (SUBM6DULO 04.2): 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS, R$ 187,66 

04.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 
A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,13% R$ 1,35 

B INCIDÊNCIA DO SUBMCIDULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 36,80% R$ 0,50 
TOTAL (SUBM6DULO 04.3): AFASTAMENTO MATERNIDADE R$ 1,85 

04A PRO VISÃO PARA RESCISÃO 
IkA AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% R$ 4,37 

Illi B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,03% R$ 0,35 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00% R$ 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94% R$ 20,19 

E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,71% R$ 7,43 

F MULTA DO FGTS NAS RESCISÇC)ES SEM JUSTA CAUSA 3,48% R$ 36,22 
TOTAL (SUBMODULO 04A): PROVISÃO PARA REscisAo R$ 68,56 

04.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO Do PROFISSIONAL AUSENTE 

A FERIAS 8,93% R$ 9295 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA (INSERIDO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS OS PRIMEIROS 15 DIAS) 0,00% R$ - 

C LICEÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 0,21 

D AUSÊNCIAS LEGAIS 1,35% R$ 14,05 
E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,26% R$ 2,71 

F 36,80% R$ 40,45 INCIDÊNCIA DO SUBM6DXLI 

4 	(suEvAÓDuLo (14.5): CUSTOS DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$ 150,37 
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genhar genhar 
PRESTA'bES DE SERVIOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.95410001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

TOTAL (M6DULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABAUNSTASI R$ 	191,461 TOTAL (MODULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABAUGSTASI Ft$ 	791A5 I 

MODULO 05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

05 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

A CUSTOS INDIRETOS 8,00% R$ 186,20 

B LUCRO 6,50% R$ 163,39 

C TRIBUTOS 8,65% R$ 253,50 

C.1 TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS) 3,65% R$ 10697 

C.2 TRIBUTOS ESTADUAIS (ESPEFICIAR) 0,00% R$ 

C.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) 5,00% R$ 146,53 

6 C.4 OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR) 0,00% R$ 

TOTAL (MODULO V: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO): R$ 803,09 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) VALOR (R$) 

A MODULO 01 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 1.040,82 

B MODULO 02- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 458,57 

C MODULO 03- INSUMOS DIVERSOS R$ 36,67 

D MODULO 04- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 791,45 

SUBTOTAL (A +13 + C + D): R$ 2.327,51 

E MODULO 06- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO R$ 503A9 

VALOR TOTAL DO POSTO: R$ 2.930,80 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

715 

QUANTJORAS / 
POSTO 

man DA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 200 R$ 	14,65 

gasずcoES - BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 
- BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 
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ENGENHAR PRESTA'OES DE SERVIOS EIRELI 

CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, No250 - CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

ENGENHAR PRESTAÇOES DE SERVIÇOS EIRELI 
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DESCRIAO DOS SERVICOS DESCRIÇÂO DOS SERVIÇOS 

PRESTA O DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTA;AO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 
L昨  LOTE 

06 05 

M DULO 03- INSUMOS DIVERSOS MODULO 03 - INSUMOS DIVERSOS 

DESCRIいO DEscmcAo VALOR I 
PERCENTUAIS 

VALOR / 
PERCENTUAIS 

VALOR (R$) VALOR (Ft$) ITEM ITEM 

genhar genhar 
PRESTA' ES DE SERVI'OS EIRELI 

(NPJ; 20.324.954/0001 -67 
PRESTAÇOES DE SERVIÇOS EIREL1 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

PLANILHA DE COMPOSIいO DE CUSTOS PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES -BA 

PREGAO PRESENCIAL N'01112020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - BA 

pREGAo PRESENCIAL W 011/2020 

CCT - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: 8A00072012019 

SALARIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1224,85 
CCT - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000720/2019 

SALARIO NORtMTIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1 224,85 

CATEGORIA PROFISSIONAL: Servente Prtico CATEGORIA PROFISSIONAL: Servente Pratico 

DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

MODULO 01- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

01 comPosipio DA REMUNERAÇÃO 

A SALÁRIO BASE 0% R$ 	1.224,85 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0% R$ 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0% R$ 	- 

D ADICIONAL NOTURNO 0% R$ 	- 

E ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA 0% RS 	- 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA NO FERIADO TRABALHADO 0% R$ 

G INTERVALO INTRAJORNADA 0% R$ 	- 

H OUTROS (ESPEFICIAR) 0% R$ 

TOTAL (MODULO 01): COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 	1.224,85 

MODULO 02- BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

OEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

02 BENEFÍCIOS MENSAIS E mums 
A TRANSPORTE R$ 	3,80 R$ 	93,71 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ 	10,48 R$ 	230,56 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR R$ 	110,00 R$ 	110,00 

D ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA R$ 	10,00 RS 	10,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 	3,26 RS 	3,26 
F OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ 	- 

TOTAL (MODULO 02): BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 	447,53 

rぢC' rrm ーA ー‘ianS界6fl a 	Pk A e• el Ai in 05:17.67! 
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI(OS EIRELI 

(NPJ: 20.324.95410001-&7 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

03 INSUMOS DIVERSOS 

A UNIFORMES R$ 	200,00 R$ 16,67 

B MATERIAIS R$ 	60,00 R$ 5,00 

C EQUIPAMENTOS R$ 	360,00 R$ - 

D OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ 

TOTAL (MODULO 03): INSUMOS DIVERSOS R$ 21,67 

MODULO 04 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

ITEM onc$CAo 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

04.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS 

A INSS 20,00% R$ 	244,97 

0 
 B SESI OU SEC 1,50% R$ 	18,37 

C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 	12,25 

D INCRA 0,20% R$ 	2,45 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 	30,62 

F FGTS 8,00% R$ 	97,99 

G SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% R$ 	36,75 

H SEBRAE 0,60% R$ 	7,35 

TOTAL (SUBPAÓDULO 04.1): ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS R$ 	450,75 

04.2 130 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 

A 13° SALÁRIO 8,93% R$ 	109,38 

B ADICIONAL DE FERIAS 4,25% R$ 	52,06 

C INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 36,80% R$ 	59,41 

TOTAL (SUBM6DULO 04.2): 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS R$ 	220,85 

04.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,13% R$ 	1,59 

B INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 36,80% R$ 	0,59 

TOTAL (SUBMODULO 04.3): AFASTAMENTO MATERNIDADE R$ 	2,18 

M4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO 

IV A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% R$ 	5,14 

B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,03% R$ 	0,41 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00% R$ 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94% R$ 	23,76 

E INCIDÊNCIA DO suBmemuLo 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,71% R$ 	8,74 

F MULTA DO FGTS NAS RESCISÇOES SEM JUSTA CAUSA 3,48% R$ 	42,62 

TOTAL (SUBMODULO 04A): PROVISÃO PARA RESCISÃO R$ 	80,67 

04.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

A FERIAS 8,93% R$ 	109,38 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA (INSERIDO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS OS PRIMEIROS 15 DIAS) 0,00% R$ 

C LICEÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 	0,24 

D AUSÊNCIAS LEGAIS 1,35% R$ 	16,54 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,26% R$ 	3,18 

F INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 04.1 36,80% R$ 	47,60, 
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RG: 12690620-34 SSP/BA I CPF: 035.969.685-69 
ENGENI4AR PRESTA9OES DE SERVICOS EIRELI 

CNPJ N.20.324.954/0001-67 

RG: 12690620-34 SSP/BA I CPF: 035.969.685-69 
ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ N° 20.324.954/0001-67 
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genhar genhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

TOTAL (SUBMÓDULO 04.5): CUSTOS DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$ 178,94 

TOTAL, (MÓDULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 931,39 

MODULO 05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (RP 

Os CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

A CUSTOS INDIRETOS 8,00% R$ 210,03 

B LUCRO 6,50% R$ 184,31 

C TRIBUTOS 8,65% R$ 285,94 

C.1 TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS) 3,65% R$ 120,66 

C.2 TRIBUTOS ESTADUAIS (ESPEFICIAR) 0,00% R$ 

01 C.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) 5,00% R$ 165,29 

C.4 OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR) 0,00% R$ 

TOTAL (MÓDULO V: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO): R$ 880,28 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 
MÃO-DE-OBRA VINCULADA A ExEcugÃo CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) VALOR (R$) 

A MÓDULO 01 - composao DA REMUNERAÇÃO R$ 1.224,85 

B MÓDULO 02• BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 447,53 

C MÓDULO 03- INSUMOS DIVERSOS R$ 21,87 

D MODULO 04 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 931,39 
SUBTOTAL (A + B + C + D): R$ 2.825,44 

E MÓDULO OS-CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO R$ 680,28 
VALOR TOTAL DO POSTO: R$ 3.305,72 

in106 	

OESCRiÇÃO cos SERVIÇOS QUART.140MS i 
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 200 R$ 	16,53 
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DESCRIいO DOS SERVICOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRESTA9AO DE SERVI9OS TECNICOS DE MANUTENqAO E CONSERVA9AO PATRIMONIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 

LOTE LOTE 
01 07 

MDULO 03- INSUMOS DIVERSOS MÓDULO 03 - INSUMOS DIVERSOS 

DESCRICAO DESCRIÇÃO 
VALOR I 

PERCENTUAIS 
VALOR / 

PERCENTUJUS 
VALOR (R$) VALOR (FtS) 斤E闘  ITEM 

v 
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genhar genhar 
PRESTA'OES DE SERVI'OS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNP): 20.324.954/0001-67 

PLANILHA DE COMPOSIいO DE CUSTOS PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 

PREGAO PRESENCIAL P1. 011/2020 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE pogOEs - BA 

PREGÃO PRESENCIAL W 011/2020 

CCT - NOMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000720/2019 

SALRIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1.957,28 

	

cATEGoRIA PRmssIoNAL
・ 	 Tcnico de

CATEGORIA PROFISSIONAL: 	Manuten o 

	

DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

CCT - NCIMERO DE REGISTRO NO MTE: BA000720/2019 

SALÁRIO NORMATIVO DA CATEGORIA PROFISSIONAL: R$ 	1.957,28 
Técnico de 

CATEGORIA PROFISSIONAL: Manutenção 

	

DATA BASE DA CATEGORIA: 	01/01/2020 

MÓDULO 01 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

01 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

A SALÁRIO BASE (I% R$ 	1.957,28 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 0% R$ 	- 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 0% R$ 	- 

D ADICIONAL NOTURNO 0% R$ 	- 

E ADICIONAL DE HORA NOTURNA REDUZIDA 0% R$ 	- 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA NO FERIADO TRABALHADO 0% R$ 	- 

G INTERVALO INTRAJORNADA 0% R$ 

H OUTROS (ESPEFICIAR) 0% R$ 

TOTAL (MÓDULO 01): COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 	1.957,28 

MÓDULO 02- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

M DESCRIÇÃO 
VALOR / 

PERCENTUAIS 
VALOR (R$) 

02 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

A TRANSPORTE R$ 	3,80 R$ 	49,76 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO R$ 	10,48 R$ 	230,56 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR R$ 	110,00 R$ 	110,00 

D ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGIA R$ 	10,00 R$ 	10,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 	3,26 R$ 	3,26 

F OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ 
TOTAL (MÓDULO 02): BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 	403,58 

hハ  Is IN 
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CNPJ: 20.324.954/0001-67 



~ 

4 

03 INSUMOS DIVERSOS 

A UNIFORMES R$ 	200,00 R$ 16,67 
B MATERIAIS R$ 	60,00 R$ 5,00 
C EQUIPAMENTOS R$ 	480,00 R$ 
D OUTROS (ESPECIFICAR) R$ R$ 

TOTAL (MÓDULO 03): INSUMOS DIVERSOS R$ 21,87 

MÓDULO 04 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR I 
PERCENTUAIS VALOR (R$) 

04.1 ENCARGOS PREWDENCIÁ RIOS E FGTS 

A INSS 20,00% R$ 	391,46 
B SESI OU SEC 1,50% R$ 	29,36 
C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 	19,57 
D INCRA 0,20% R$ 	3,91 
E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 	48,93 
F FGTS 8,00% R$ 	156,58 
G SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO 3,00% R$ 	58,72 
H SEBRAE 0,60% R$ 	11,74 

TOTAL (SUBMÓDULO 04.1): ENCARGOS PREVIDENCIAFtIOS E FGTS R$ 	720,27 
04.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 

A 13° SALÁRIO 8,93% R$ 	174,79 
B ADICIONAL DE FERIAS 4,25% R$ 	83,18 
C INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 36,80% R$ 	94,93 

TOTAL (SUBMÓDULO 04.2): ir SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS R$ 	35290 
04.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,13% R$ 	2,54 
B INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 36,80% R$ 	0,93 

TOTAL (SUBMÓDULO 04.3): AFASTAMENTO MATERNIDADE R$ 	3A7 
M4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO 
WA AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,42% R$ 	8,22 

B INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,03% R$ 	0,66 
C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00% R$ 
D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,94% R$ 	37,97 
E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,71% R$ 	13,97 
F MULTA DO FGTS NAS RESCISÇÕES SEM JUSTA CAUSA 3,48% R$ 	68,11 

TOTAL (SUBMÓDULO 04.4): PROVISÃO PARA RESCISÃO R$ 	128,93 
04.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 
A FERIAS 8,93% R$ 	174,79 
B AUSÊNCIA POR DOENÇA (INSERIDO NAS AUSÊNCIAS LEGAIS OS PRIMEIROS 15 DIAS) 0,00% R$ 	- 
C LICEÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 	0,39 
D  AUSÊNCIAS LEGAIS 1,35% R$ 	26,42 
E  AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRZEt „

I 
Will, 0,26% R$ 	5,09 

F nn 012 INCICSNCIA-Diei §U19M6DbLv;Ka:us to 36,80% R$ 	76,06 
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PRESTA'OES DE SERVIOS EIRELI 
CNPJ: 20.324.954/0001-67 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 
CNP1: 20.324.954/0001-67 



genhar genhar 
PRESTAゆES DE SERVI'OS EIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

TOTAL (SUBMÓDULO 04.5): CUSTOS DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE R$ 282,75 

TOTAL (MODULO 04): ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS R$ 1.488,32 

MÓDULO 06 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

ITEM DESCRIÇÃO 
VALOR/ 

PERCENTUAIS 
VALOR (RM 

05 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

A CUSTOS INDIRETOS 8,00% R$ 309,67 

B LUCRO 6,50% R$ 271,73 

C TRIBUTOS 8,65% R$ 421,59 

C.1 TRIBUTOS FEDERAIS (PIS, COFINS) 3,65% R$ 177,89 

C.2 TRIBUTOS ESTADUAIS (ESPEFICIAR) 0,00% R$ 

111
0 C.3 TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISS) 5,00% R$ 243,69 

C.4 OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR) 0,00% R$ 

TOTAL (MÓDULO V: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO): R$ 1.002,99 

QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO 
MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR POSTO) VALOR (R$) 

A MÓDULO 01 - comPosIgÃo DA REMUNERAÇÃO R$ 1.957,28 

B MÓDULO 02- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 403,58 

C MÓDULO 03- INSUMOS DIVERSOS R$ 21,67 

D MÓDULO 04- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS RS 1.408,32 
SUBTOTAL (A + B + C + D): R$ 3.870,85 

E MÓDULO 05 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO R$ 1.002,99 
VALOR TOTAL DO POSTO: R.$ 4.873,84 

ni 	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
GU/WT.510RM  

POETS) 
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VALOR DA HORAI  

ca 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 200 R$ 	24,37 

floçõ'9oES- BA. 27 DE FEVEREIRO DE 2020. Es- BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020. 

属叱猛NO BISk cos雲露声乞乙確一  
RG: 12690620-34 SSPIBA l CPF: 035.969685-69 

ENGENHAR PRESTAOES DE SERVICOS EIRELI 
CNPJ N.20.324.954/0001-67 

aacytA9 	 alter#120_, 
BRUNO BIS COSTA ALVE 

RG: 12690620-34 SSP/SA I CPF: 035.969.685-69 
ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CNPJ N° 20.324.954/0001-67 

にレ ーー・一ー・ 2:01-671 

撃豊器ESTAES'S EIRELI 
C J 

fl:. ;,djd 	

nCiE:I Codevasf , N250

i Pec 	du3 
.. . . 	 . . rj;. )5.i

L-1. 

r•-• 	4 °. 	IS all 16,1 

ENGENHAR PRESTAÇÕES 

DE SERVIÇOS EIRELI 
C r; 	

Codevasf, N° 250 

1:1.0CC, 	do; P' 	 :,FT; PSI 
、／て又  

ENGENHAR PRESTA'OES DE SERVIOS EIRELI 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, No 250- CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

ENGENHAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI 

CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, N° 250 - CEP: 47.808-054 - BARREIRAS - BA 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 
市  \)\> 



『覇genhar- PRESTA‘虹S DE SERVI'OS EIBELI 
CNPJ: 20.324.954/0001-67 

PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PRE9O PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAいO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS, SERVCOS 
DE CONDU AO DE VEICULOS, SERVIOS DE CONDU9AO DE VEICULOS PESADOS, 
SERVI9OS DE MANUTEN9AO E 9 ONSERVA9AO DE PATRIMONIO, SERVI9OS DE 
ASSENTAMENTO DE PAVIMENTA CAO, SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E 
CONSERVAいO DE PATRIMdNIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA 
INSTRUCAO NORMATIVA 02/2018 TCM/BA. PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE 

W INFRAESTRUTURA E DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO DE POCOES - BA 

~ 

DECLARA9OES 

● PROPONENTE: 

ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVIOS EIRELI 
CNPJ: 
20.324.954/0001-67 

ENDERECO: 
CONJUNTO RESIDENCIAL CODEVASF, N。  250, 
RECANDO DOS PASSAROS. BARREIRAS - BA, 
CEP 47.808-054 二二．一ー．．ー一』一で，T 
ーー’ ー ’ーー て②b.'V%A. rPhllr器1-37 】  

ctnrtJWAR PRFSTACbES  

世卿餌離興燃与、RVI'OS (IRELI 
CONJUNTO RESI、眺黙（PE務 t$7StE:A7.8O8-O54 - BARREIRAS - BA 

L.. CNPt2OJ-2t954/OOOi-67 



嘱 ；enha~ 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

(NPJ: 20.324.954/0001-67 

● 

DECLARA顧O DE ELABORA顧O INDEPENDENTE DA PROPOSTA  

PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS. SERVICOS DE CONDUいO DE VECULOS, SERVIOS DE CONDU9AO DE 
VEICULOS PESADOS. SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVAいO DE PATRIMONIO, SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVIMENTACO. SERVICOS TECNfCOS DE MANUTENいO E CONSERVA O DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES MEIO, 
NOS TERMOS DA INSTRUCAO NORMATIVA 02/2018 TCM/BA. PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE 
EDUCAAO, DO MUNICIPIO DE POCOES - BA 

A Prefeitura Munic加aide Po96es - BA 
Ref.: Prego Presencial ri0 011/2020 

A ENGENHAR PRESTA96ES DE SERVI9OS EIRELI, pessoa juridica de 
Direito Privado, inscrita no CNPJ n。  20.324.954/0001-67, com sede no Conjunto Residencial Codevasf, n。  
250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 47.808-054, por meio de seu representante legal o 
Senhor BRUNO BISPO COSTA ALVES, brasileiro, empres白rio, portador do Registro de Identidade n。  
12690620-34 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministrio da Fazenda sob n0 
035.969.685-69, DECLARA para fins de participa"o na Licita戸o Prego Presenciai no 011/2020 da 
Prefeitura Municipal de Po加es - BA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do C6digo Penal 
Brasileiro, que 
(a) a proposta apresentada para participar do Preg白o Presencial 011/2020 foi elaborada de maneira 
independente pela PROPONENTE, e o conte白do da proposta n白o foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da 
presente licita 白o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(b) a inten9o de apresentar a proposta elaborada para participar do Preg白o Presencial 011/2020 n自o 
foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licita弾o 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
(c) que n百o tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decis白o de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Preg白o Presencial 011/2020 quanto a participar ou n白o da referida 
licita"o; 
(d) que o conte白do da proposta apresentada para participar do Preg白o Presencial 011/2020 n白o ser, 
no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante 
potencial ou de fato da presente licita"o antes da adjudica戸o do objeto da referida licita"o; 
(e) que o conte白do da proposta apresentada para participar do Preg自o Presencial 011/2020 n白o foi, no 
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da 
presente licita"o antes da abertura oficial das propostas; e 
(fl 	que est自  plenamente ciente do teor e da extens白o desta declara"o e que det白m plenos poderes e 
informa"es para firm白-la 

Po96es - BA, 27 de Fevereiro de 2020 

BRUNO E郡。象.TA ALVES 

RG 126906ENGENHA鍵鍬翌CPFS DE器5.969.685-69RVI OS EIRELI 
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《 ngenhar 
PRESTA'6ES DE SERVI'OS EIRELI 

CNPJ: 20.324.954/0001-67 

DECLAPS4C O CONJUNTA 

PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 
PREF EITURA MUNICIPAL DE P0-------

- 

鰻薫難蕪懸

oBJETo: REGlsmo DE PRECo PARA FUTURA E EvENTUAL CONTRATAいo DE EMPREsA EsPEclALにA［ユANA 
PREsT鵬O DE sE叫los ADM旧lsTRATNos, sER、柳）s DE coNDUAO 

RA FUTURA E EVENTUALRATIVOS, SERVIOS DE CONANUTENO E CONSERVAA'繊Al 	 議蕪黙！灘雀 
鷺蕪鷺 PREF!OBJETO: REGISTRO IDE PREO PdPRESTAO DE SERVIOS ADMINISTVEICULOS PESADOS, SERVIOS DE MPAVIMENTAO, SERVIOS TCNICO蕪~欝蕪鳶OES -」  BA-AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NPE VECULOS, SERViOS DE CONDUO DEIMNlO, SERVIOS DE ASSENTAMENTO DEDE PATRIMNIO, TODAS ATIVIDADES MEIO II議i麟I麟鷺欝蕪議曹鷺鷺鷺鷲lIII「誉議  
EDUCA9AO, DO MUNICrPIO DE POC6ES - BA 

APrefeitura Munic加ai de Po96es - BA 
舶たPrego Presencia! no 011/2020 

A ENGENHAR PRESTACOES DE SERVI9OS EIRELI, pessoa 
jurdica de Direito Privado, inscrita no CNPJ n。  20.324S5410001-67, com sede no Conjunto 
Residencial Codevasf, n。  250, Recando dos P白ssaros, Barreiras - BA, CEP 47.808-054, por meio 
de seu representante legal o Senhor BRUNO BISPO COSTA ALVES, brasileiro, empres白rio, 
portador do Registro de Identidade n。  12690620-34 SSP/BA e inscrito no Cadastro de Pessoas 
Fisicas do Minist'rio da Fazenda sob n。  035.969.685-69, DECLARA, para fins de participa"o na 
Licita,o Prego Presencial no 011/2020 da Prefeitura Municipal de Po96es - BA, e sob as 
penas da lei, que: 

ー  Est自  dente da obrigatoriedade de declarar a superveniencia de fatos impeditivos da habilita●o 
・ N白o possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, 
salvo na condi"o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXX川  do art 
7。  da Constitui"o Federal e inciso V, art. 27, da Lei n。 8666/1993, com reda"o determinada pela 
Lei no9854/19 
ー  N白o possuem em seu quadro de pessoal servidores p"blicos exercendo fun叩es t白cnicas, 
comerciais, de gerncia, administra戸o ou tomada de deciso, (inciso Ill, do art. 9。  da Lei n。  

. 8666/93)
.- Sob as penas da Lei, reunir todos os requisitos de habilita"o exigidos no Edital

, 
quanto 白  s 

condi96es de qualifica"o juridica, fiscal, t白cnica e econ6mico-financeira, bem como de que est 
ciente e concorda com o disposto no Edital em referncia e no Decreto Estadual no7217 de 14 de 
Maro de 2006 
- Sob as penas do Art. 299 do C6digo Penal, de que ter a disponibilidade, caso venha a vencer o 
certame, dos produto/servi9os licitados para realizar a entrega nos prazos e/ou condi加es 
previstas 

Po叫es - BA, 27 de Fevereiro de 2020 

BRUNO BISPO COSTA謂ES為らイで叱望 

讐 J P-f-,03.9P9.685-69ESI sVos EIRELI--ESTPct5Q flRELI'*ffii$HR PRESTAES DE RQ 
じaiり ttYNJU.ft[0Jt&I0ENCI 氏JDEVASF N。 250 - [[F: 47.808-054 一 BARREIRAS 一 BA 

CNPJ: 20.324.95410001-67 

ス  ⑨ 



LOTE DESCRIÇÃO UND QTDE 	RS UNIT. RE TOTAL 

1 PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

HORN 
TRABALHO 

12400 	R$ 	7 82 R$ 	96 968,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: NOVENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CITO REAIS 

2 PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 
CONDUÇÃO DE VEICULOS 

HORN 
TRABALHO 

17600 IRS 	7.99 R$ 	140 624,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA MIL, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS 

3 PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 

HORN 
TRABALHO 

23600 R$ 	8,03 R$ 	189.508,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: CENTO E OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E OITO REAIS 

4 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 
PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS 

HORN 
TRABALHO 176000 RS 	7.91 R$ 	1.392.160.00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: HUM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, CENTO E SESSENTA REAIS 

5 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 
M 	 E 	CONSERVAÇÃO 
PATRIMONIAL 

HORNANUTENÇA0 
TRABALHO 632800 RS 	7,82 R$ 	4.948.496,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E OI TO MIL, QUATROCENTOS E 
NOVENTA E SEIS REAIS 

6 PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 	DE 
ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 

HORN 
TRABALHO 40800 RS 	7,82 R5 	319.056.00 

2ALOR TOTAL POR EXTENSO: TREZENTOS E DEZENOVE MIL, E CINQUENTA E SEIS REAIS 

7 
PRESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇOS 
TÉCNICOS 	DE 	MANUTENÇÃO 	E 
CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 

HORN 
TRABALHO 42400 RS 	8.08 RS 	342.592,00 

VALOR TOTAL POR EXTENSO: TREZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS 

VALOR GLOBAL R$ SETE MILHÕES, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, 
QUATROCENTOS E QUATRO REAIS RS 	7.429.404,00 

' 

RAZO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRU'OES E SERVI'OS LTDA 
INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRI'AO MUNICIPAL: 928400 

CNPJ: O6.OgG.502/000l-44 

Rita° SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRuÇOES E SERVIÇOS LTDA 
INSCRIÇÃO EsTADUAL 064.434.237 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL:928400 

CNN: 06.06.502/0001-44 

Pgina fle 1 de 1 Pagina ns 1 de 1 
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N。  01112020 

oBJETo REGIsTRo D月PRECoPARA FUT URA E E lENTUAL coNTRA TACA( DE E MPREsA EsPEcIAU LAD DE sE RVIOS ADM INISTRA TIVOS OBJETO: REGISTRO DE PREOUAO DE V『艦rUTOS.撒E E\/IO笠TUAL CONTRAE CONDUO譜発) DE EMPRESA ESPECIALIICULOS PESADOS. SERVIC禦A DE SEDE MAN認盟ADMEl獣TR.ASER器見  SERVIOS DE CONCIM' -- ~器~盤AO緊盟，鰍轡。 DE 
HA I ICON撚NIO, SERVIOS DE/AAO DE PATRIMI蒜慧NTAMENTO DE PAVIMENTAATODAS ATMDADES MEIO ND需RVIOS DE ZELMOS DA INSTR畿IA E SERVNOR MAlI麗TECNICOS DE MANUTENO E/2018 TCM/BA. PARA ATENDERAS 
SECRETARIAS DE INFRESTRUTURA E DE EOUCA AO. DO MUNICPIO DE PO 6ES - BA, PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
EDUCAAO DO MUNICPIO DE PO ES - BA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES/BA 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 011/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 243.2/2019 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, 
SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS. SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS PESADOS. SERVIÇOS DE MANUTENÇA0 E CONSERVAÇÃO DE 
PATRIMONIO, SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO. SERVIÇOS DE ZELADORIA E SERVIÇOS TkNICOS DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DE PATRIMÓNIO , TODAS ATIVIDADES MEIO. NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS 
SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE POÇÕES - BA. PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POÇÕES - BA 

LICITANTE 
EMPRESA M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LIDA 
CNPJ: 06.096.50210001-44 	 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 064.434237 
ENDEREÇO: Travessa Bahia, SIN, (Rua Democrata), Lote 24 Quadra 41, Jardim Petro lar, AJagoinhas, BA- CEP: 48031-080 
TELEFONE/FAX: (075) 3422-2119 // CELULAR: 75 99988-0099 	 E-MAIL CORPORATIVO: contato@canonempreendimentoscom 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL (001)/ AGUIC- 8-9/ CONTA CORRENTE: 59915-8 
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL - NOME: ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO, ESTADO CIVIL: SOLTEIRO, PROFISSÃO: EMPRESÁRIO, RG:972759999, CPF: 
011.968.375-98 DomiciLio: RUA CELSO MAGALHÃES DANTAS. Sini, TERESOPOLIS, ALAGOINHAS/BA, CEP: 48080-190. CARGO NA EMPRESA: SÓCIO 
ADMINISTRADOR 

PROPOSTA COMERCIAL PROPOSTA COMERCIAL 

u・ujaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atIvIdade, Incluindo frete, eguros, tributos licCen es, bem como quaiquer outras 
despesas, diretas e Indiretas, inclusive corn servi9os de terceiros, incidentes e necessaros ao cump mento integral do objeto desta contrata'o, renunciando, na 
oportunidade, o direito de reivIndIcar custos adicIonais 

p opos a eng a 	os os custos operacionais da atividade, inclundo frete, eguros, tributos nciden es, bem como quaisquer outras 
despesas, diretas e ndiretas, inclusive com servicos de terceiros, incidentes e necessanos ao cump mento integral do objeto desta contratagao, renunciando, na 
oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais. 

Prazo de Entrega: Conforme Edital 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dIas 
GarantIa: (quando for ocaso) - conforme edital 

Prazo de Entrega: Conforme Edits' 
Validade da proposta: 60 (sessenta) dias 
Garantia: (quan do for o caso) - con forme edital 

Alagoinha./日A, 27 de fevereiro de 2020 Alagoinha /BA, 27 de fevereiro de 2020 

N E1 ・・  ONSTRUgとES E SERVIOS LTDA 
'J 06096.5ロ2,000 1-44 

A IS 'NM声TEUS SANTOS PINrI三 RD 
000 Aつ川NCTRkOO9 
CPF 01 955 375-96 

只G 972759999 SSコ BA 

ONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
06 093502:3031-44 

A S 	TEUS SANTO'S PINriEIRO 
Oci0 ADMINSTRAD09 
CPF 011.96S 375-9F 

RD 972259999 SS 

Endere'o rra.s53 Bahia, S/N,( Ria Ge,Iiorratョ」,ョ」  Lote 24 Quadraビ  Endereco Trawssa Bahia, S/N, (Rao Demorratar, Loh. 24 Quadra 01, 
la rdim Pelrular. Alagoana:. BA CEP. 48031-080 

Tel. (75)3422-2119/.99988-0099 

e man con tato©canonempreendanentas.corn 
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曲に月r XINHEJROCRNDN RAZAO SOCIAL: M.PINI-IEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
INSCRICAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRICAO MUNICIPAL: 928400 

CNPJ: 06.096.502/0001-44 EM PP E E N ロ P ME N T ロ S 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE PO9OES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N.o 011/2020 

DECLARA9AO 

A empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA, CNPJ N。  
06.096.502/0001-44, sediada na Travessa Bahia, S/N, (Rua Democrata), Lote 
24 Quadra 41, Jardim Petrolar, Alagoinhas, BA - CEP: 48031 ・080, por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital 
de Pregao N。  011/2020, DECLARA, sob as penas da lei, estar ciente de que a 
apresenta9ao da proposta implica na plna aceita9白o das condi96es 
estabelecidas neste edital e seus anexos, e, no pleno reconhecimento de que 
nao se enquadra em nenhuma das situa96es impeditivas de participa9白o a 
seguir: 

Inadimplncia com fornecimento de itens junto ao Municipio, nao 
configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorroga9白o de prazo e este foi devidamente acatado; 
Existencia de fato superveniente impeditivo de habilita9ao, na forma do 
Art. 32,§ 2。  , da Lei 8.666/93 e altera96es posteriores, salvo se 

＝愛  declarado: 
. Existencia em seu cjuadro. ce nessoal emDreaado(s} coramnos ae ia 

(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e tflepres-te 
16 (dezesseis) anos, em auatauer trabalho, salvO na condio 二de 

' aorenaiz. a Dar'tir ce 14 (Quatorze) anos, nos termos ao inciso AAAIII. ao  
art. 7。  da Constitui9白o Federal, inciso V, art. 27 da Lei no8666/93; 二  
Existncia em seu quadro de empregados, servidores p自blicos 
exercendo fun96es de gerncia, administra9ao ou tomada de decis白o; 

Alagoinhas/BA, 27 de fevereiro de 2020 

A AiA 
M. PINHEi Y' ・NSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

I 'N 'J: 06.096.502/0001-44 
ALL!' flJ MATEUS SANTOS PINHEIRO 

SOCIO ADMINISTRADOR 
CPF:01 1.966.375-98 

RG: 972759999- SSP/BA 

Endere'o: Iruvessu 1 i)eluocojta Lote 24 Quadra引， Jardim Petrolar. Alagoinhas liA 
4? り lH〕欧、  IH 	パ〕 '4222I'” 小 iT';-;21 19 
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SUMMER 
SOLU9OES EMPRESAPIAIS 

PROPOSTA DE PRECOS 
● 

、  

() 17) 3422- 9443 / t77) 98874-6162o 

@surnmersolucoes@gmail.con-i 

⑨
AVENPDA JURACY MACALEDIFiQO CE MULTIPLACE喪.S, N3340, BLOCO A 3340UL, SALA 1104 E 14105 
BAIRRO FEし qA, VITうRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP45コ55-902 

Paz』c soda!: SUMMER LOCACOES DE MAO DE 
E SERVIOS EM OBRAS EIRELLJ 

CNP3: 23.505.796/0001-30 	

、  



郵SOsLUES EM
MPRESAREIE AE IE S 

SUMMER 

SUMMER LOCA ISES DE MAO DE OBRA E 
SERVIC OS EM OBRAS EIREL1 

CNPJ: 23.505.7961000L30 
VICTOR DUTRA DE FREITAS 

O(77) 3422-9443 ノフ7 8126-9931 & 

@surnrnersoIucoescgmaiI.COm  

心、 AVENCAJUR.4, MACALH LS. N i-n, BLQC.- 

" EDIFICIOCE MULTIPLACECSULSALA11O4E141OS 
BAIPPO FELICIA, VITうRIA DA CONQUISTA - BANIA, CEP. 4.5.055-902 

Raz名o social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVIOS EM OBRAS EIREL.Li 

CNP3: 23.505.796/0001-30 

⑨ 

DECLARAc入O DE ELABORAcAO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

PREG O PRESENCIAL N。 011/2020 

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES - Ml lIA 

虜鷲難麟難 

蕪議議驚灘鷲I 

晋器；器盟器meio ou por qualquerqualquer meio ou por器auer pessoa, influir na decisao de qualquer 

無繊鴛繊鴛熊難響i難二欝no todor outro 

臓●競ミ繊耀難繊aUJuUIcaaO uo oujew'ar (lesta licitao no foi, no todo ouou recebido de qualquer integrante 
do 6 rgao licitante antes da abertura oliclal nas proposLas' e 

~ 
W 	poderes e intormacoes para iirriuriu 

E por ser verdade, assina a presetilx declaracaO sou as penas na iei. 

Vit6ria da Conquista - Bahia, 27 de fevereiro de 2020. 



SUMMER 
SOLUC6ES EMPRESARIAIS 

CARTA PROPOSTA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BAHIA. 
PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO NC) 243-2/20 19 
TIPO: MENOR PRECO POR LOTE 

OBJETO: REGISTRO DE PRECO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS. SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS, SERVICOS 
DE CONDUCAO DE VEiCULOS PESADOS, SERVICOS DE MANUTENCAO E 
CONSERVACAO DE PATRIMONIO, SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE 
PAVTMENTACAO. SERVICOS DE ZELADORIA E SERVICOS TECNICOS DE 

a 	MANUTENC AO E CONSERVACAO DE PATRIMONIO, TODAS ATIVIDADES 
W 	MEIO, NOS TERMOS DA INSTRUCAO NORMATIVA 02/20 18 TCM/BA, PARA 

ATENflPP A.Q SECPFTAPTAS DE INFRAESTRUTURA E DE EDUCACAO, DO 
M嵐ICPIO D節OあES -一  BA,弘蕗証云DE云SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA E EDUCACAO DO MUNICiPIO DE POCOES - BA 

A empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS 
EIRELI, CNPJ: 23.505.796/0001-30, situada na Avenida Juracy Magalhaes, n。  
3340, sala 1104, bairro Felicia, cep 45.055 ・902, cidade de Vit6ria da Conquista 
Bahia, por meio do seu procurador legal, VICTOR DUTRA DE FREITAS, brasileiro, 
portador da carteira de habilita恒o n。  04134450426 (onde consta o RG 
n'1121534619 SSPlBA), inscrito no CPF sob o n。 018.210.665-96. 

DADOS BANCARIOS: 
BANCO: SICOOB 
AGENCIA: 3226 
CONTA CORRENTE: 11.724-2 

() (77)3422-9443 / 778126-9931o 

@Summersolucoesognlail.corn 

⑨答NIF I C農器器I ACALHAES, N 3340,1 BLOCO A 3340,PLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 

BAIRRO FELCIA, VIToRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

Raz'o social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVICOS EM OBRAS EIPELLI 

CNP3: 23505.796/0001-30 



dSUMM
Ij1SUMMERSOLUES EMPPESARIAIS ER 

soLuçõEs EMPRESARIAIS 

AP6S A ANALISE, DA DOCUMENTACAO DA LICITACAO EM REFER豆NCIA E 
DE SEUS ANEXOS, PROPOMOS EXECUTAR, SOB NOSSA INTEIRA 
RESPONSABILIDADE, O OBJETO DESTE PREGAO PRESENCIAL N。  0 11/2020, 
PELOS RESPECTIVOS PRECOS: 

APOS A ANALISE, DA DOCUMENTAÇA0 DA LICITAÇÃO EM REFERÊNCIA E 
DE SEUS ANEXOS, PROPOMOS EXECUTAR, SOB NOSSA INTEIRA 
RESPONSABILIDADE, 0 OBJETO DESTE PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020, 
PELOS RESPECTIVOS PREÇOS: 

Item Descrição Und. 	I Qi.de, RS Unit. RS Total 

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS lima 
12.500,00 

R$ 	14,05 R$ 	175.652,22 

2 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE 
VElCULOS 

nora 
17.600,00  

R$ 	14,05 R5 	247.245,93 

3 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE 
VEÍCULOS PESADOS 

I 	I fora 
I 23.600,00 

16 	16,02 R$ 	378.036,13 

4 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO 1,, 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

I lora 
176.000,00 

1405 R$ 	, R$ 	2.472.459,29 

a 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
E CONSERVA0 PATRIMONIAL 0 

Flora 
632.800,00 

R$ 	1456 , 145 	9.214.994,63 1 
—I 

1116 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 

Ilora 
40.800,00 

R$ 	14,56 14$ 	594.139,98 

8 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇAO 
PATRIMONIAL 

I lora 
42.400,00 

R$ 	14,56 R8 	617.439,59 

Valor Fatal : 'Preze milhões, seiscentos e noventa e nove mil, novecen os e sessenta e sete 
RS 	13.699.967,77 

reais e setenta e sete centavos. 

Valor Total da Proposta 6 de R$ 13.699.967,77 (Treze milh6es, seiscentos e noventa e 
nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos.) 
Valor Total da Proposta de R$ 13.699.967,77 (Treze milhões, seiscentos e noventa e 
nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos.) 

0 • 

() (77) 3422-9443 / 778126-99310 

@SummersoIucoest gmaiI corn 

(6、 AVENIDA JUPACY MACALHAES. N。  334( BLOCO A ヌヌ  'O 
EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL SALA 1104 E 14OS 
BAIPPO FEL[CIA, VIToPIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 4S055-902 

CI {717) 3422-9443 / 77 8126-9931C) 

summersolucoesOgmail com 

CI AVENIDA 3U RACV mACALHAES. N° 3340. BL OCO A*740 
EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIRPO FELiCIA, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

Razao g ociaI: SUMMER LOCACOES DE MA6DE OBRA 
E SERVI(;OS EM OBRAS EIPELLI 

Razão sbcial: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNPJ: 23 SOS.796/OOC)k)3 CNN: 23 S05.796/000 I-3u 



SUMMER SUMMER 
SOLU ぐOES EMPRESARIAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

ANEXO VII 
PREGAO PRESENCIAL N011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

Categoria profissional: PRESTAいO DE SERVICOS ADMiNISTRATIVOS Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) - 27 de fevereiro de 2020 
Município/UF - Pães/Bahia 

N° de meses de execução contratual - 12 meses 

Identificacao cio Senico 

MAO-DE-OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS 

DADOS (X)MPLEMENTARF:S PARA COMPOSIしAO DOS CUSTOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA 

Identificação do Serviço 

MAO-DE-OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO 1)0S CUSTOS REFERENTE mAo-DE-0BRA ● • 1 	PRESTACAO DE SERVIOS ADMINISTRATIVOS 
2 	1045,44 
3 
4 	janeiro, 2020 

1 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADM INISTRATIVOS 
2 	1045.44 
3 	PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ADMINISTRAT1VOS CHO 411005 
4 	janeiro, 2020 

M6DWD 1: COMPOSIcAO DA REMUNERA昧O MÓDUID 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR (R$) 
A  Salário Base 33,82% 1.045,44 
B Adicional de periculosidade (30%) 0,00% 
C  Adicional de insalubridade 0,00% - 
D  Adicional noturno 0,00% - 
E  Ilora noturna adicional 0,00% - 
F  Adicional de hora Extra 0,00% 
G  Intervalo Intrajomada 0,00% 
H  Outros (especificar) 0,00% 

ii 	Total da Remuneração 33,82% 1.045,44 

M6DULO 2: BENEFiCIOS MENSAIS E DIRIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS 

2  ' BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS % VALOR (R$) 
A  Transporte 0,00% 
B  Auxilio alimentação (Vales cesta básica etc.) 2,78% 86,00 C  Assistência médica e familiar 1,03% 31,83 D  Auxilio creche 

0,00% 
E  Seguro devida, invalidez e funeral 0,65% 

 ti 

20,00 F  Outros (especificar) 
0,00% 

Total de Benefícios mensais e diários 4,46% 137,83 

O(77) 34229443 / 77 8126-9931Q 

⑨ surnrnersolucoes@gmailcom 

() AVENiDA JUPACY MACALHAES, N。3340, BLOCO A 3340 
EDIFICIO CE MUL11PLACE C SUL SALA 1104 E 14105 
BAIRRO FELICIA, VIT うRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

0 (77) 3422-9443 / 77 8126-9931Q 

(*) summersolucoesOgmail.com  

C) AVENIDA JURACY MAGALHAES, N°3340, BLOCO A 3340. 
EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIRRO FELiCIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

9 、  
Razo s&laI; SUME轟誌認留晶販措躍［ IOBRA 

CNPJ: 23505,796/0001-30 ヅ
⑤ 

Razão al: SUMMER LOCACOES DE MÃO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

23.505.796/0001-30 	D 



SUMMER 
SOLUCOES EMPRESARIAIS 
SUMMER 
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

M6DULO 3 INSUMOS DIVERSOS MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3  INSLTMOS DIVERSOS 
% VALOR (R$) 

A  Uniformes 
0,16% 5,00  

B  Materiais 
0,18% 5,50  

C  Equipamentos 
0,19% 6,00  

D  Outros (especificar) 
0,00% 

Total de Benefícios mensais e diários 
0,53% 16,50 

M6DULO 4 ENCARGOS SOCIAIS E Trabathistas MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas 

PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR (R$) 

4A.1 INSS (20.00%) 
6,76% 209,09 

B  

i

ENCARGOS 

SESI ou SESC (1,50%) 
0,51%  15,68 

C  i•  D  

SENAI ou SENAC (1,00%) 
0,34% 10,45 

INCRA (0,20%) 
0,07% 2,09 

E  Salário Educação (2,50%) 
0,85% 26,14 

F FITS (8,00%) 
2,71% 83,64 

G  Seguro acidente cio trabalho (1,00%) 
0,34% 10,45 

H  SEBRAE (0,60%) 
0,20% 6,27 

TOTAL  
11,77% 363,81 

4.2  1 	 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 
% VALOR (R$) 

A 1 13' Salário  
2,52% 78,00 

B 	Adicional de Ferias  
3,32% 102,70 

Subtotal  
5,85% 180,70 

C 	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário e Adicional de Ferias 0,00% R$ 

TOTAL 
5,85% 180,70 

4.3 	1  AFASTAMENTO MATERNIDADE % VAI,OR (O— 

A  maternidade _Afastamento 
1,29% 40,00 

B  Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,00% - 	4 

'OTAL  
1,29% 40,00 

 	4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR NO 

A Aviso prévio indenizado 2,91% 89,92 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0,23% 7,19 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado  0,08% 2,38 

D Aviso prévio trabalhado 5,68% 175,50 

E  Incidência do submOdulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,32% 9,82  

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,15% 4,65 

TOTAL 9,36% 289,47 

4.5 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL 
AUSENTE % V 	O 	$) 

i 	f 1 

/ 

0  O(77) 3422-9443 /77 8126-9931 G 

@ summersokJc0es 9maiLCOm 

⑨答器二署器IACALHAES, N 334O BLOCO A 3340,PLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIRRO FELICIA. VIT6RIA DA CONQUISTA - BAHIA. CEP: 45055-902 

(77) 3422-9443 / 77 8126-9931(D 

summersolucoesOgmail.corn 

CI AVENIDA JURACY MAGALHAES, N° 3340, BLOC° A 3340, 

EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA1104 E 14105 
BAIRRO FELÍCIA, VITORIA DA CONQUISTA - EAHIA CED. 45 055-902 

Razo social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVIOS EM OBRAS EIPELLI 

Razio social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNP3: 23.505.796/0001-30 CNP3: 23505.796/0001-30 

、  

⑥ 



A Férias 3,33% 102,87 

B Ausência por doença 1,05% 32,50 

C Licença paternidade 1,40% 43,33 

D Ausências legais 1,40% 43,33 

E Ausência por Acidente de trabalho 1,58% 48,75 

E Outros (especificar) 0,00% 

Subtotal 8,76% 270,79 

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,00% 

TOTAL 8,76% 270,79 

Quadro - resumo - M6dulo 4 - Encargos sociais e Trabalhistas Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e Trabalhistas 

4 MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas % VALOR (11$) 

4.1 13° salário + Adicional de férias 5.85% 180,70 

4.2 Encargos previdenciarios e FGTS 11,77% 363,81 

Afastamento maternidade 1,29% 40,00 

S 4.3 
llIV 4.4 Custo de rescisão 9,36% 289,47 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 8,76% 270,79 

4.6 Outros (especificar) 0,00% 

TOTAL 37,03% 1.14-4,78 

M6DULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, '11 R I BUTOS LUCRO 

5 CUSTOS 1ND1RETOS, nu Bums E LUCRO 	 % VALOR (R$) 

A 13° salário H- Adicional de ferias 5,85% 180,70 

B Tributos 12,00% 371,09 

4.3 Bl. Tributos Federais (especificar) (8,00%) 6,00% 185,55 

4.4 B2.Tributos Estaduais (especificar) (3,00%) 2,25% 69,58 

4.5 B3.Tributos Municipais (especificar) (5,00%) 3,75% 
0,00% 

115,97 

4.6 B4. Outros tributos (especificar) 

C Lucro 12,46% 746,93 

MAO-DE-OBRA VINCULADAA EXECI.JいO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGAIX)) miko-DE-0i3RA viNcuLADA A EX ECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO 

ow 
A Módulo 1 - Composição da Remuneração 33,82% 1.045,44 

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 4,46% 137,83 

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 0,53% 16,50 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 37,03% 1.144,78 

Subtotal (A + B +C+ D) 75,84% 2.344,55 

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 24,16% 746,93 
Valor total por empregado - Mensal 100,00% 3.091,48 

Valor total pr empregado - Diária 100,00% 103,05 

郵S郵O郵
sL郵sUES EMMPMRMEMSMMAMMRMMEIMMEAMMEIMMES 

-111111111soLuçõEs EMPR.ESAPIAIS 
SUMMER SUMMER 

CI(Cj (77) 3422-9443 / 778126-9931o 
@sumrnersolucoes@gmaiicom 

⑨諜IDACIO l器CV MAC!U LTI PUA農ES, N 3340, BLOCO A 3340SUL, SALA 1104 E 1405 
BAIRRO FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP. 45.055-902 

(77) 3422-9443 /77 8126-99310 

OR/ summersolucoesOgmail.com  

0 AVENIDA JURACY MACALHAES, N° 3340, BLOCO. A 3340. 
EDIFICIO C E MU LTI PLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIRRO FELICIA, VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP. 45.055-902 

az'o social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVIOS EM OBRAS EIPELLI 

CNP: 23.5O5.796/OOO1-3Oやの  

azio social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNN: 23.505.796/0001-30 



縛”SUMMER SUMMER 
ANEXO VII 

PREGAO PRESENCIAL N011/2020 
PI1AN1II-IA DE CUSI) 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENC1AL N" 011/2020 

PLANILHA DE CusTo 

Categoria profissional: PRESTAcAO DE SERVIcOS DE CONDUc O DE VEiCULOS Categoria profissional: PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) - 27 de fevereiro de 2020  

Municipio/UF - Poções/Bahia  

N° de meses de execução contratual - 12 meses 

Identificacao (lo Servico 

MAO-DE-OBRA DE PRESTAcAO DE SERVIcOS DE CONDUいO DE VEiCULOS 

OS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIAO DOS CUSTOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA 

ー 	 ノ  

I 	PRESTAC O DE SERVIOS DE CONDUGO DE VEICU1US 

2 	1045 
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUC」、O DE VEICtJIJOS CRU 

3 	782315 
4 	janeiro. 2020 

Identificação do Serviço 

MAO-DE-OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 

41ADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS RE PUENTE MÃO-DE-OBRA 

1 	PRESTAÇÃO DE SERV1ÇOS DE CONDUÇÃO DE VEICULOS 

2 	1045 
PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE CONDUGA0 DE VEÍCULOS CHO 

3 	782315 
4 	janeiro, 2020 

MODUlA) I: COMPOSICAO DARFWNERA 尽）  MGDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
% VALOR (R$) 

A  Salário Base 33,81% 1.045,00 

B Adicional de periculosidade (30%) 0,00% 

C Adicional de insalubridade 0,00% 

D Adicional noturno 0,00% - 

E Hora noturna adicional 0,00% 

F Adicional de Hora Extra 0,00% 

ilk 	G Intewalo Intrniornada  
Outros (especificar) 

0,00%  
0,00% 

- 

1. H 
Total da Remunerano 33,81% 1.045,00 

M6DULO 2: BENEFiCIOS MENSAIS E DIARIOS MGDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 
% VALOR (R.,$) 

A Transporte 0,00% 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) 2,78% 86 	'I 

C Assistência médica e familiar 1,03% 

D Auxilio creche 0,00% Pir 

E Seguro devida, invalidez e funeral 0,65% 20,00 

F Outros (especificar) 0,00% 

SOLU96ES EMPRESARIAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

C)  O(77) 3422-9443 / 778126-9931 () 

a3 

⑨ AVEtUDA )UPACY MACAlEDIFICIOC E MULTIPLAC農S hi 334UL SALA誤CC A Vn14105 
BAIPRO FELICIA, VIT RIA DA CONQUISTA - BAHA, CEP: 45.055-902 

(77)3422-9443 /77 8126-99310 

summersolucoesOgmail.com  

C) AVENIDA 3UPArY mACAL HAES, NI° 3340, tit ocn A 374 
EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA1104 E 14105 
BAIRRO FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP. 4 055-902 

no social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVI;OS EM OBRAS EIPELLI 

aid° social: SUMMER LOCACOES DE MÃO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNP3: 23505.796/0001-30 CNN: 23.505.796/0001-30 
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Total de Benefcios mensais e diarios Total de Beneficios mensais e diários 4,48% 4,46% 137,83 137,83 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MÓDULO 3' INSUMOS DIVERSOS 

3  INSUMOS DIVERSOS % VALOR (R$) 

A  Uniformes 0,16% 5,00 

B  Materiais 0,18% 5,50 

C  Equipamentos 	 , 0,19% 6,00 

D Outros (especificar) 0,00% 

Total de Beneficios mensais e diários 0,53% 16,50 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR (R$) 

A INSS (20,00%) 6,76% 209,00 

B SESI ou SESC (1,50%) 0,51% 15,68 

Sii C SENAI ou SENAC (1,00%) 0,34% 10,45 

D INCRA (0,20%) 0,07% 2,09 

E Salário Educação (2,50%) 0,85% 26,13 

F KITS (8,00%) 2,70% 83,60 

G Seguro acidente do trabalho (1,00%) 0,34% 10,45 

H SEBRAE (0,60%) 0,20% 6,27 

TOTAL 11,77% 363,66 

4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) 

A 13" Salário 2,52% 77,97 

B Adicional de Férias 3,32% 102,66 

Subtotal 5,84% 180,63 

C 	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário e Adicional de Férias 0,00% R$ 	- 

1TOTAL 5,84% 180,63 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade 1,29% 40,00 

B Incidência do submgdulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,00% -I 
TOTAL 1,29% 40,00 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado 2,91% 89,88 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0,23% 7,19 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,08% 2,38 

D Aviso prévio trabalhado 5,68% 175,43 

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,32% 
0,15% 

9,82 
4,65 F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 

TOTAL 9,36% 2fip,35 

11111111soLuçõss EMPRESARIAIS 
SUMMER SUMMER 

C)  O(77)3422-9443 / 778126-9931 i9 
@ summersoIucoesagmaH.c0rn 

⑨鵠器署CV MACALHES, N 3340, ELULTIPLACE C SUL SALA 1104器A 3340,OS 

BAIPRO FELICIA, VITうRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 
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C
) AVENIDA JURACY MAGALHAES, N°3340, BLOCO A 3340, 
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CM:* 23 505.796/0001-30 4 
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4.5  
COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL 

AUSENTE % VALOR (R$) 

A Férias 3,33% 102,83 

B  Ausência por doença 1,05% 32,49 

C  Licença paternidade 1,40% 43,32 

D  Ausências legais 1,40% 43,32 

E  Ausência por Acidente de trabalho 1,58% 48,73 

E  Outros (especificar) 0,00% 

Subtotal 8,76% 270,68 

G Incidência do submóclulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,00% 

TOTAL 8,76% 270,68 

Quadro - resumo ・  M6dulo 4 - Encargos soCiais e Trabalhistas Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos soêiais e Trabalhistas 

4 MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas % VALOR (RV 

4.1 dik 13° salário + Adicional de ferias 11,77% 363,66 

UP 4.2 Encargos previdenciários o PUTS 5,84% 180,63 

4.3 Afastamento maternidade 1,29% 40,00 

4.4 Custo de rescisão 9,36% 289,35 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 8,76% 270,68 

4.6 Outros (especificar) 0,00% 

TOTAL 37,03% 1.144,32 

M6DULO 5- CUSTOS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 	 % VALOR (R$) 

A 113° salário + Adicional de férias 5,84% 180,63 

B Tributos 12,00% 370,98 

4.3 Bl. Tributos Federais (especificar) 6,00% 185,49 

4.4 B2.Tributos Estaduais (especificar) 2,25% 69,56 

4.5 B3.Tributos Municipais (especificar) 3,75% 115,93 

4.6 i B4. Outros tributos (especificar) 0,00% 

j 	C Lucro 12,46% 746,93 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUCAO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGA )O) MÃO-DE-OBRA VTNCULADA ExEcuçÃo coNTRATum, (VALOR POR EMPREGA )0) 

A Módulo I - Composição da Remuneração :33,81% 1.045,00 

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 4,46% 137,83 

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 0,53% 16,50 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 37,03% 1.144,32 

Subtotal (A + B +C 	D) 75,8:3% 2.343;65 

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 24,17% 746,93 

Valor total por empregado - Mensal 100,00% 3.090,57 

Valor total por empregado - Diária 100,00% 103,0 

× 
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ANEXO VII 
PREGAO PRESENCIAL N'011/2020 

PLANILIIA DE CUSTO 

ANEXO VII 
FREON° PRESENCIAL N" 011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

Categoria profissional: PRESTAcAO DE SERVcOS DE CONDUcAO DE VEiCULOS PESADOS Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 

Data de apresentação da proposta ((lia/mês/ano) - 27 de fevereiro de 2020 
Município/UF - Ncões/Bahia 

N° de muses de execução contratual - 12 meses 

Identificacao do Servio 

MAO-DE-OBRA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEiCULOS PESADOS 

DADOS COMPLEMENTARES IARA COMPOSICAO DOS CUSTOS REFERENTE A TvIAO-DE・ORI-tA 

1 	PRESTACAO DE SERVICOS DE CONDUC O DE VErCULOS PESADOS 
2 	1100 
3 	1RESTAく】AO DE SERVICOS DE CONDUいO DE VEiCULOS PESADoS CBO 782510 

4 	janeiro, 2020 

Identificação do Serviço 

MAO-DE-OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE MAO-DE-013RA 

41/ 
1 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO VEiCULOS ITSADOS 
2 	1100 
3 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUCÃO DE VEÍCULOS PESADOS CB() 782510 

4 	janeiro, 2020 

M6DULO 1: COMPOSIAO DA REMUNERACAO MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR OW 
A Salário Base 34,34% 1.100,00 
B Adicional de periculosidade (30%) 0,00% 
C Adicional de insalubridade 0,00% 
D Adicional noturno 0,00% -  
E Hora noturna adicional 0,00% 
F Adicional de flora Extra 0,00% 
(7/ Intervalo Intrajornada 0,00% 
H Outros (especificar) il 	

Total da Remuneração 
0,00% 

34,34% 1.100,00 

M6DULO 2: BENEFiCIOS MENSAIS E DIARIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS % VALOR (R$) 
A Transporte 0,00% 
B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,68% 86,00 
C Assistência médica e familiar 0,99% 31,83 
D Auxilio creche 0,00% 
E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,62% 20,00 
F Outros (especificar) 0,00% 

Total de Beneficios mensais e diários 4,30%: 131583, 

-1111SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
SUMMER SUMMER 

C)  O(77) 3422-9443 /77 8126-9931 D 
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AVEN I DA JURAGY MAGALHÃES, N°3340, BLOCO A 3340, 
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Raz o soci I: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVtCOS EM OBRAS EIRELLI 

Ratio soci I: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SEPVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CN P3: 23.505.796/0001-30 CNP3:. Z3.505.796/0001-30 



M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 1NSUMOS DIVERSOS % VALOR (10) 

A Uniformes 0,16% 5,00 

B Materiais 0,17% 5,50 

C Equipamentos 0,19% 6,00 

D Outros (especificar) 0,00% 

Total de Beneficios mensais e diários 0,52% 16,50 

M6DULO 4・  ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR (R$) 

A INSS (20,00%) 6,87% 220,00 

B SESI ou SESC (1,50%) 0,52% 16,50 

C a SENA! ou SENAC (1,00%) 0,34% 11,00 

IINP D INCRA (0,20%) 0,07% 2,20 

E Salário Educação (2,50%) 0,86% 27,50 

F FGTS (8,00%) 2,75% 88,00 

G Seguro acidente do trabalho (1,00%) 0,34% 11,00 

H SEBRAE (0,60%) 0,21% 6,60 

TOTAL 11,95% 382,80 

4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) 

A 13° Salário 2,56% 82,07 

B Adicional de Férias 3,37% 108,06 

Subtotal 5,93% 190,13 

C 	Incidência do Submódulo 4 1 sobre 130 Salário e Adicional de Férias 0,00% II$ 

TOTAL 5,93% 190 13 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR (RI) 

A Afastamento maternidade 1,25% 40,00 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,00% 

ITAI 1,25% 40,00 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (Rs) 
A Aviso prévio indenizado 2,95% 94,61 
B Incidência do submgdulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0,24% 7,57 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,08% 2,51 
D Aviso prévio trabalhado 5,76% 184,66 
E Incidência do submndulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,32% 10,34 
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,15% 4,89 

TOTAL 9,51% 304,58 

4.5 
COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL 

AUSENTE % VALOR al \ 

軍S軍O軍
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AVEN JURACY mAC4t HASS° N° 3340 ilLocn A. ^ 
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A  Ferias 3,38% 108,24 

B  Ausência por doença  
Licença paternidade 

1,07% 
1,42% 

34,20 
45,60 

C  
D  Ausências legais 1,42% 45,60 

E  Ausência por Acidente de trabalho 1,60% 51,30 

F  Outros (especificar) 0,00% 

Subtotal  8,89% 284,92 

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Cusco de reposição  0,00% 

TOTAL 8,89% 284,92 

Quadro - resumo - M6dulo 4 - Encargos sociais e Trabalhistas Quadro - resumo - Módula 4 - Encargos sociais Trabalhistas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas 
% VALOR (R$) 

4.1 13° salário + Adicional de férias 11,95% 382,80 

4.2  Encargos previdencidrios e FGTS 5,93% 190,13 

4.3 Afastamento maternidade 1,25% 40,00 

S 411. 4.4 Custo de rescisão 9,51% 304,58 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 8,89% 284,92 

4.6 Outros (especificar) 0,00% 

TOTAL 37,53% 1.202,44 

M6DULO 5- CUSTOS INDiRETOS, 'I'RII-3UTOS E LUCRO MODULO 5 - cusTos INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 	 % VALOR IR$) 

A 13° salário -fr Adicional de ferias 5,93% 190,13 

B Tributos 12,00% 384,56 

4.3 Bl. Tributos Federais (especificar) 6,00% 192,26 

4.4 B2.Tributos Estaduais (especificar) 2,25% 72,11 

4.5 B3.Tributos Municipais (especificar) ;3,75% 120,18 

4.6 B4. Outros tributos (especificar) 0,00% 

C Lucro 12,46% 746,93 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUいO (X)NTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) MAO-DE-OBRA VINCULADA A ExEGDO0 ooNTRATDAL WAEOR POR Em PREGADO) 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 34,34% 1.100,00 

B Módulo 2 - 13eneficios Mensais e Diários 4,30% 137,83 

C Módulo 3 - lnsumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 0,52% 16,50 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 37,53% 1.202,44 

Subtotal (A + B +C+ 0) 76,69% 2.456,77 

E Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 23,31% 746,93 

Valor total por empregado - Mensal 100,00% 3.203,70 I 

Valor total por empregado - Diária 100,00% ,. 	106,79  

*1
SO
s

LU ES EM
M

P
M

R
M

E
M

S
MM

A
MM

P
MME IMME

A
MME IMME

S -4401.SOLUOES EMPRESARIAIS 
SUMMER SUMMER 

CI() (77) 3422-9443 / 778126-99310 

@summersoIucoesOgrYlaiLCOm 

⑨答NIDA )O C器CV MACALHES, N3340 BLOCO A 3340ULTIPLACE C SUL SALAI1O4 E 14105 
BAIPRO FELiCIA, VIT RIA DA CONQUISTA ・  BAHIA, CEP: 45.055・902 

(77) 3422-9443 / 77 8126-9931E) 

summersolucoesCbgmailcom 
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ANEXO Vil 
PREG O PRESENCIAL N。 011/2020 

I'IJANILHADE CUSTO 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

Categoria profissional: PRESTAcAO DE SERVi cOS DE PREPARAいO E DISTRIBUIcAO DE AUIMENTOS Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DISTRIBUIÇÃO DE ALTMENTOS 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) - 27 de fevereiro de 2020 
Município/UF - Poçoes/Bahia 

N° de meses de execução contratual - 12 meses 

Identificacao (lo Serviぐo 

MAO-DE・OI3RA DE PRESTACAO DE SERVIOS DE PREPARACAO E DISTRIBUIAO DE ALIMENTOS 

DADOS COM PLEMENTARES PARA COMPOSIAO DES CUSTOS REFERENTE A MAODEOBRA 

	

1 1 	PRESTAC O DE SERVICOS DE PRE1〕 ARAC O E DISTRIBUICAO DE ALiMENTOS 

	

2 	1045 

	

3 	PRESTACAO DE SERVICOS DE PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS CHO 841408 

	

4 	janeiro, 2020 

Identificação do Serviço 

MAO-DE-OBRA DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE PREP/AT-LAC:LW E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

S
ADOS COM PLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE MAO-DE-OBRA 

	

1 	PRESTAÇÃO DE SERMOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUK,'AO DE ALIMENTOS 

	

2 	1045 

	

3 	PRESTAÇÁO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇAO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 030 841408 

	

4 	taneiro, 2020 

M6DULO 1: COMPOSIC O DA REMUNERACAO MÓDULO COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR (R$) 

A Salário Base 33,81% 1.045,00 

B Adicional de periculosidade (30%) 0,00% 

C Adicional de insalubridade 0,00% 

1.) Adicional noturno 0,00% 

E Hora noturna adicional 0,00% 

F Adicional de I lora Extra 0,00% 

C Intervalo Intrajornada 0,00% 

Outros (especificar) 0,00% 

Total da Remuneração 33,81% 1.045,00 

M6DULO 2: BENEFCIOS MENSAIS E DIARIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS 11: DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS % VALOR (R$) 

A Transporte 0,00% - 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,78% 86,00 

C Assistência médica e familiar 1,03% 31,83 

D Auxilio creche 0,00% 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,65% 20,00 

F Outros (especificar) 0,00% 
Total de Beneficios mensais e diários 4,46% 137,83 

軍SOLU ES EMMPMRMEMSMMAMMRMMEIMMEAMMEIMMES 
-ISOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

SUMMER SUMMER. 
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~ 	COMIOSIcAO DO CUSTO DE REPOSIcAO DO PROFISSIONAL 
4.5 i 	 AUSEN'I'I 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL 
4.5 	 AUSENTE  % 

SUMMER SUMMER 
SOLUC6ES EMPRESAPIAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MGDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS 
% VALOR (R$) 

A Uniformes 0,16% 5,00 

B Materiais 0,18% 5,50 

C Equipamentos 0,19% 6,00 

D Outros (especificar) 0,00% 

Total de Beneficios mensais e diários 0,53% 16,50 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas 

4.1 ENCARGOS PREVIDENC1ÁRIOS E RITS % VALOR (R$) 

A INSS (20,00%) 6.76% 209,00 

B SESI ou SESC (1,50%) 0,51% 15,68 

C SENAI ou SENAC (1,00%) 0,34% 10,45 

S D INCRA (0,20%) 0,07% 2,09 

E Salário Educaciio (2,50%) 0,85% 26,13 

F HITS (8,00%) 2,70% 83,60 

G Seguro acidente do trabalho (1,00%) 0,34% 10,45 

Il SE13RAE (0,60%) 0,20% 6,27 

TOTAL 11,77% 363,66 

4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) 

A i;' Salário 2,52% 77,97 

B Adicional de Férias 3,32% 102,66 

Subtotal 5,84% 180,63 

C 	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário e Adicional de Férias 0,00% R$ 

TOTAL 5,84% 180,63 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade 1,29% 40,00 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,00% 

ODTAL 1,29% 40,00 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado 2,91% 89,88 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0,23% 7,19 

C Multa do HITS do aviso prévio indenizado 0,08% 2,38 

D Aviso prévio trabalhado 5,68% 175,43 

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,32% 9,82 

F Multa do FriTS do aviso prévio trabalhado 0,15% 4,65 

TOTAL 9,36% 289,35 

× 

©() (77) 3422-9443 / 778126-99310 

@ sumrnersoIucoescgmai .com 

⑨笥NIDA JUPACY MACALHAES 'J fl'0, BLOC?FCIO CE MULTIPLACE C SUL, SALA1IO4 E 14105 
BAIRRO rELIdIA, VIT 〕RIA DA CONQUISTA - BAHIA. CEP 45.055-902 

(77)3422-941.3 /77 8126-99310 

summersolucoesOgmailcom 

C) AVENIDA JUPACY MACALHAES 	Roc-) 774(T} 

EDIFiCIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA1104 E 14105 
BAIRRO FEUCIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

Razo - ial: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBPA 
E SERVI9OS EM OBRAS EIPELLI 

PaNio 	SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBR4 
E SERVIÇOS EM °BRAS EIRELLI 

CNP3: 23.505.796/0001-30 	

④ 

CNP3: 23.505.796/0001-30 



SUMMER SUMMER 
SOLU ぐ6ES EMPRESARIAIS soLuçõEs EMPRESARIAIS 

A Ferias 3,33% 102,83 

B Ausência por doença 1,05% 32,49 

C Licença paternidade 1,40% 43,32 

D Ausências legais 1,40% 43,32 

E Ausência por Acidente de trabalho 1,58% 48,73 

F Outros (especificar) 0,00% 

Subtotal 8,76% 270,68 

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,00% - 

TOTAL 8,76% 270,68 

Quadro - resumo - M6dulo 4 - Encargos sociais e Trabalhistas Quadro - resumo - Modulo 4 - Encargos sociais e Trabalhistas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCLMS E Trabalhistas 
% VALOR (R$) 

4.1 13° salário + Adicional de férias 11,77% :363,66 

4.2 Encargos previdenciários e FGTS 5,84% 180,63 

4.3 Afastamento maternidade 1,29% 40,00 

04.4 Custo de rescisão 9,36% 289,35 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 8,76% 270,68 

4.6 Outros (especificar) 0,00% 

TOTAL 37,03% 1.144,32 

MODUlA) 5 - CUS'I'OS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS' LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS li LUCRO 	 % VALOR OW 

A 13° salário + Adicional de férias 5,84% 180,63 

B Tributos 12,00% 370,98 

4.3 Bl. Tributos Federais (especificar) 6,00% 185,49 

4.4 B2.Tributos Estaduais (especificar) 2,25% 69,56 

4.5 B3.Tributos Municipais (especificar) 3,75% 115,93 

4.6 B4. Outros tributos (especificar) 0,00% 

C Lucro 12,46% 746,93 	1 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUC O Co)NTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) MAO-DE-OBRA V1NCULADA EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) 

mor 
A Modulo 1- Composição da Remuneração 33,81% 1.045,00 

B Modulo 2 - Beneficios Mensais e Diários 4,46% 137,83 

C Modulo 3 - lnsumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 0,53% 16,50 

D I Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 37,03% 1.144,32 

Subtotal (A + B +C+ D) 75,83% 2.343,65 

E Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 24,17% 746,93 
Valor total por empregado - Mensal 100,00% 3.090,57 

Valor total por empregado - Diária 100,00% 103,02 

× 

C)  O(77)3422-9443 / 778126-99310 	 し／、  

@summersolucoes@gmaiLcom 

⑨答MOAFICIO識CV MACALHES, N 3340, BLOCO A 3340ULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIPRO FELICIA, VIT RIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45055-902 

(77)3422-9443 / 77 8126-99310 

summersolucoes@gmail,com 

CI AVENIDA JUPACY MACALHAES, N° 3340, BLOCO A 3340, 
EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E1410S 
BAIPRO FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP:45,055-902  

1 

Razo social: SUMIER LOCAC6ES DE M O DEI OBRA
E SERVIOS EM OBRAS EIPELLI 

Razão social: SUMMER LOCAC ES DE MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CPIP3: 23.505.796/0001-30 	r CNN: 23.505.796/0001-30 

、  

乙又  (%\ 



DE MAO DE OBRA 
OBRAS EIPELLI 

DE MAO DE OBRA 
OBRAS EIRELLI 

SUMMER SUMMER 
SOLUC6ES EMPRESAPIAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

ANEXO Vil 
PREGAO IRESENCIAL N。  011/2020 

PLANII1IIA liE CUSTO 

ANEXO VI1 
PREGA0 PRESENCIAL NI' 011/2020 

PLANTLITA DE CUSTO 

Categoria profissional: PRESTAcAO DE SERVIcOS DE MANUTENいO E CONSERVAcAO PATRIMONIAL Categoria profissional: PRESTAÇAO DE SERVIC'OS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA0 PATRIMONIAL 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) - 27 de fevereiro de 2020.  

Município/UF - Poções/Bahia  

N° de meses de execução contratual - 12 meses 

Identfficacao (lo Servico 

MAO-DE-OBRA DE PRESTAいO DE SERVIcOS DE MANUTENいO E CONSERVAcAO PATRIMONIAL 

JJADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIcAO DOS CUSTOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA 

- I 	PRESTAいO DE SERVIOS DE MANUTENc O E CONSERVAcAO PATRIMONIAL 

2 	1100 
3 	PRESTAいO DE SERVIcOS DE MANUTENいO E CONSERVAcAO PATRIMONIAL CI3O 514120 

4 	janeiro. 2020 

Identificaçáo do Serviço 

MAO-DE-OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERMOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAO0 PATRIMONIAL 

&DOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE MAO-DE-013RA 

1 	PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA0 PATRIMONIAL 

2 	1100 
:3 	PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVACAO PATRIMONIAL CI30 514120 

4 	janeiro, 2020 

MODUlA) 1: COMPOSICAO DA REMUNERACAO MÓDULO I: COMPOSTOO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR (R$) 

A Salário Base 34,34% 1.100,00 

B Adicional de periculosidade (30%) 0,00% 

C Adicional de insalubridade 0,00% 

D Adicional noturno 0,00% 

E Hora noturna adicional 0,00% 

F Adicional de Hora Extra 0,00% 

G Intervalo lntrajornada 0,00% 

H Outros (especificar) 0,00% - 111 	
Total da Remuneração 34,34% 1. 100,00 

M6DULO 2: BENEFiCIOS MENSAIS E DIRIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS % VALOR (RO 

A Transporte 0,00% • 

B 	Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,68% 86,00 

C Assistência módica e familiar 0,99% 31,83 

D Auxilio creche 0,00% 

E Seguro devida, invalidez e funeral 0,62% 20,00 

F Outros (especificar) 0,00% 

Total de lieneficios mensais e diários 4,30% 14,83 r 

× 

C)  (J) (77)3422-9443 / 77 B126-9931 
@ surnmersolucoes@gmaiLcom 

⑨答器欝CV MAGALHAES, N 3340, BLOCO A 3340ULTIPLACE C SUL, SALA11O4 E 14105 
BAIRRO FELICIA, VITうRIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45,055-902 

(77) 3422-9443 / 77 8126-99310 

summersolucoesCbgmail.com  

CSdl AVENIDA JURACY MAGALHÃES, N3 3340, BLOCO A 3340, 

EDIFICIO C E MULTI PLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIRPO FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP:45.055-902 

Razo social: SUMMER LOCAC 
E SERVIOS E 

Ratio social: SU MMEP LOCAC 
E SERVIÇOS E 

CNP3: 23.505.796/0001-30 	o 

ChIP3: 23.505.796/0001-30 

'4 GI 



「  

dSOLU
I1SUMMERSOLUES EMPRESARIAIS 

çÕES EMPRESARIAIS 
SUMMER 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MODULO :3: INSUMOS DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS 
% VALOR MO 

A Uniformes 0,16% 5,00 

B Materiais 0,17% 5,50 

C Equipamentos 0,19% 6,00 

I) Outros (especificar) 0,00% 

Total de Beneficios mensais e diários 0,52% 16,50 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR (R$) 

A INSS (20,00%) 6,87% 220,00 

B SESI ou SESC (1,50%) 0,52% 16,50 

C An SENAI ou SENAC (1,00%) 0,34% 11,00 

UP I) INCRA (0,20%) 0,07% 2,20 

E Salário EducKilo (2,50%) 0,86% 27,50 

F FIJI'S (8,00%) 2,75% 88,00 

G Seguro acidente do trabalho (1,00%) 0,34% 11,00 

H SEBRAE (0,60%) 0,21% 6,60 

TOTAL 11,95% 382,80 

4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) 

A 13" Salário 2,56% 82,07 

B Adicional de Férias 3,37% 108,06 

Subtotal 5,93% 190,13 

C 	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13' Salário e Adicional de Férias 0,00% R$ 

TOTAL 5,93% 190,13 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE ' % VALOR (LW 

A Afastamento maternidade 1,25% 40,00 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,00% 

(111DTAL 1,25% 40,00 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR OW 
A Aviso prévio indenizado 2,95% 94,61 
B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0,24% 7,57 
C Multa do FOTS do aviso prévio indenizado 0,08% 2,51 
D Aviso prévio trabalhado 5,76% 184,66 
E lncidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,32% 10,34 
F Multa do Ryrs do aviso prévio trabalhado 0,15% 4,89 

TOTAL 9,51% 304,58 

\ 

COMPOSIC O DO CUSTO DE REPOSICAO DO PROFISSIONAL 
AUSENTE 

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL 
AUSEN'PE 

CI() (77)3422-9443 /778126-9931@ 

@surnrnersofticoes@gmaiLcorn 

⑨答MOA )FCIO C署CV MAULTIPI農4AES, N 3340, BLC SUL, SALA 1104器A 3340

05 BAIRRO FELICIA. VIT6RIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP; 45.055-902 

(77)3422-9443 77 8126-99310 

(S) summersotucoes@gmail.com  

CI AVENIDA .3URACY MACALHAES, N° 3340, BLOCO A 3340, 

EDIFICIO C E MU LTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIRRO FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

鬼  
Razo social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 

E SERVI9OS EM OBRAS EIPELLI 
Razão social: SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA 

E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNP3: 23.505.796/0001-30 GNP): 23.505.796/0001-30 



軍SUMMERSOLUES EMPRESARIAIS 
-41SUMMER 

SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

A  Férias 
3,38% 108,24 

B  Ausência por doença 
1,07% 34,20 

C  Licença paternidade 
1,42% 45,60 

D  Ausências legais 
1,42% 45,60 

E  Ausência por Acidente de trabalho 1,60% 51,30 

F  Outros (especificar) 
0,00% 

Subtotal 
8,89%  
0,00% 

284,92 

G  Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL 
8,89%  284,92 

Quadro - resumo - M6dulo 4 Encargos sociais e Trabalhistas Quadro - resumo - Nlodulo - Encargos socials e Trabalhistas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas % VALOR (R$) 

4.1  13" salário + Adicional de férias 11,95% 382,80 

4.2  

L 

Encargos previdenciários e FOTS 5,93% 190,13 

4.3  Afastamento maternidade 1,25% 40,00 

4.4  Custo de rescisão 9,51% 304,58 

4.5  Custo de reposição do profissional ausente 8,89% 284,92 

4.6  Outros (especificar) 0,00% 

TOTAL 
37,53% 1.202,44 	I 

MODULO 5- CUSTOS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5  CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 	 % VALOR (R$) 

A  13° salário + Adicional de férias 5,93% 190,13 

B  Tributos 12,00% 384,56 

4.3  Bl. Tributos Federais (especificar) 6,00% 192,28 

4.4  B2.Tributos Estaduais (especificar) 2,25% 72,11 

4.5  B3.Tributos Municipais (especificar) 3,75% 120,18 

4.6  B4. Outros tributos (especificar) 0,00% 

Lucro 12,46% 746,93 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUcAO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) MAO-DE-OBRA VINCULADA EXECUÇÃO CONTRATLIAL (VALOR POR EMPREGADO) 

Iir 
A  Módulo I -Composição da Remuneração 34,34% 1.100,00 

B Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 4,30% 137,83 

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 0,52% 16,50 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 37,53% 1.202,44 

Subtotal (A + B +C+ 0) 76,69% 2.456,77 

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 23,31% 746,93 

Valor total por empregado - Mensal  100,00% 3.203,70 

Valor total por empregado - Diária 100,00% 106,79 
i 

1 

C)  O(77) 3422-9443 / 778126-9931 & 
@ summersoIucoesiigmaiLCOrfl 

⑨ AVENIDALOIRCIO識CV MACALHES, N3340. BLOCO A 3340ULTI PLACE C SUL, SAIA TIO4 E 14105 
BAIRRO FELCIA, VIToRIA DA CONQUISTA' BAHIA, CEP: 45.055-902 

(77) 3422-9443 / 77 8126-9931& 

summersolucoes@gmaiI,corn 

C
) AVENIDA JUPACY MAGALHÃES, N° 3340, BLOCO A 3340 

EDIFICIO C E MULTI PLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BA1PRO FELICIA, VITÕRIA DA CONQUISTA BAHIA, CEP 45.055-902 

Pazio sot' I: SUMMER LOCACOtStE MAO DE OBRA 
E SERVIOS EM OBRAS EIPELLI 

CUP): 23.SO5.796,'CiOOi-30 

Razio soc I: SUMMER LOCAC 	E MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNP3: 23.505.796/0001-30 

、  ⑩ 



ANEXO VII 
PREGAO PRESENCIAL N011/2020 

PIAANIIAHA DE CUSTO 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

Categoria profissional: PRESTAcAO DE SERVIcOS DE ASSENTAMENTO DE I)AVIMENTAcAO Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) - 27 de fevereiro de 2020 
Município/VF - Poções/Bahia 

N° de meses de execução contratual - 12 meses 

Identilicac-o do ServiCo 

M O-DE-OBRA DE PRESTACAO DE SERVIOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIいO DOS CUSTOS REFERENTE A MAO-DE-OBRA 

1 	PRESTAいO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO 
2 	1100 
3 	PRESTACAO DE SERVicOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO CBO 514120 

4 	janeiro, 2020 

Identificação do Serviço 

MÃO-DE-OBRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTACAO 

4ADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE mAo-DE-0BRA 

PRESTAÇÃO DE SERNTIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 

2 	1100 
3 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇA0 CB0 514120 

4 	janeiro, 2020 

M6DULO I: COMPOSICAO DA REMUNERACAO MODULO I: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR (1t$) 

A Salário Base 34,34% 1.100,00 

B Adicional de periculosidade (30%) 0,00% 

C Adicional de insalubridade 0,00% 

D Adicional noturno 0,00% 

E Hora noturna adicional 0,00% 

F Adicional de Hora Extra 0,00% 

G Intervalo Intrajornada 0,00% 

H Outros (especificar) 0,00% 

Total da Remuneracão 34,34% 1.100,00 

M6DULO 2: BENEFiCIOS MENSAIS E DIARIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS % VALOR (11$) 

A Transporte 0,00% 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) 2,68% 86,00 

C Assistência médica e familiar 0,99% 31,83 

D Auxilio creche 0,00% 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,62% 20,00 

F Outros (especificar) 0,00% 

Total de Beneficios mensais e diários 430% 11783   

軍S軍O軍
sL軍sU軍stまE軍stま S軍stま  E軍stま M軍stまMP軍stまMP軍stまME軍stまMS軍stまMMA軍stまMMP軍stまMMEI軍stまMMEA軍stまMMEI軍stまMMES -111SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
SUMMER SUMMER 

0  O(77) 3422-9443 ノ ”8126-9931 & 
@ summersoIucoes@gmaiLcOm 

I6、 AVENIDA JUPACY MACALHAES, N。 3340, BLOCO A 3340 

ー  EDIFICIOCE MULTIPLACECSLJLSALA1IO4E141OS 
BAIPRO rELIdIA, VIT6RIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45055-902 

77) 3422-9443 / 77 8126-99310 

summersolucoesOgmail com 

AVENI DA JUPACY MAGALHAES, N° 3340, BLOCO A 3340, 
EDIFiCIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIPPO FELiCIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

SUMMEPE SERV畏踊％鯛MO DEI OBRA'r S EIRELLI 

CNP3: 23.SOS.796!0001-30 

	

SUMMER LOCACOE 	MAO DE OBRA 

	

E SERVIÇOS EM 0 	S EIRELLI 

CNP3: 23.505.796/0001-30 

サ  



:1eSUMMERSOLUES EMPPSAPIAIS ,ISUMMER 
soLuçõEs EMPRESARIAIS 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MDDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS % VALOR (R$) 

A Uniformes 0,16% 5,00 

B Materiais 0,17% 5,50 

C Equipamentos 0,19% 6,00 

D Outros (especificar) 0,00% 
Total de Beneficios mensais e diários 0,52% 16,50 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIMS E Trabalhistas MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS Trabalhistas 

4.1 ENCARGOS PREVIDENC1ÁRIOS E FGTS % VALOR (R$) I 

A INSS (20,00%) 6,87% 220,00 

B SESI ou SESC (1,50%) 0,52% 16,50 

C ..... SENA! ou SENAC (1,00%) 0,34% 11,00 
I. D INCRA (0,20%) 0,07% 2,20 

E Salário Educacáo (2,50%) 0,86% 27,50 

F FGTS (8,00%) 2,75% 88,00 

G Seguro acidente do trabalho (1,00%) 0,34% 11,00 
H SEBRAE (0,60%) 0,21% 6,60 

TOTAL 11,95% 382,80 

4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) 
A 13° Salário 2,56% 82,07 
B Adicional de Férias 3,37% 108,06 

Subtotal 5,93% 190,13 
C 	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário e Adicional de Férias 0,00% R$ 

TOTAL 5,93% 190,13 

AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR (R$) 
A Afastamento maternidade 1,25% 40,00 
B 

is4.3 

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,00% 
TAL 1,25% 40,00 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$) 
A Aviso prévio indenizado 2,95% 94,61 
B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0,24% 7,57 
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,08% 2,51 
D Aviso prévio trabalhado 5,76% 184,66 
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,32% 10,34 
F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,15% 4,89 

TOTAL 9,51% 304,58 

4.5 
COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL 

AUSENTE % VALOR (R$) ( 

C)  O(77) 34229443 / 77 8126-9931o 
@ surnrnersoIucoes@gmaiLcom 

⑨答器識CV N4ACALHAES, N 3340, BLOCO A 3340ULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIPRO FELICIA, VIT RIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

(77) 3422-9443 / 77 8126-9931E) 

summersolucoes@gmall.com  

C) AVENIDA lURACY MACALHAES. N° 3340, BLOCO A 3340 
EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIRRO FELiCIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

Razo social: SUMThER LOCACOESr MAO DE OBRA 
E SEPVI9OS EM OBRAS EIPELLI 

Razio social: SUMMER LOCACOES MÃO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNP): 23.505.796/0001-30や  
CNI23: 23.505.796/0001-30 
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C) O(7') 3422-9443 / 778126-99310 
(7'7) 3422-9443 / 77 8126-99310 

summerSOIuC0eS@9maiI.COm  SUrnmerSOluccesagmail.com  

郵SUMMERSOLUES EMPRESAPIAIS 
-id/SUMMER 

soLuçõEs EMPRESARIAIS 

A  Férias 
3,38% 108,24 

B  Ausência por doença 1,07% 34,20 

C  licença paternidade 1,42% 45,60 

D  Ausências legais 1,42% 45,60 

E  Ausência por Acidente de trabalho 1,60% 51,30 

F  Outros (especificar) 0,00% 

Subtotal  
8,89% 284,92 

G  Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 0,00% 

TOTAL 
8,89% 284,92 

Quadro - resumo ・  M6dulo 4 - Encargos sociais e 'I'rabalhistas Quadro - resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e Trabalhistas 

4  MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas % VALOR (R$) 

4.1  13° salário + Adicional de férias 11,95% 382,80 

4.2  Encargos previdenciátios e FGTS 5,93% 190,13 

4.3  Afastamento maternidade 1,25% 40,00 

4.4  Custo de rescisão 9,51% :304,58 

4.5  Custo de reposição do profissional ausente 8,89% 284,92 

4.6  Outros (especificar) 0,00% 

TOTAL 37,53% 1.202,44 

M6DULO 5- CUSTOS INDIRETOS, 'I'RIBUTOS E LUCRO MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5  CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 	 % VALOR (R$) 

A 13° salário + Adicional de férias 5,93% 190,13 

B  Tributos 12,00% 
6,00% 

384,56 
192,28 

4.3  Bl. Tributos Federais (especificar) 

4.4  B2.Tributos Estaduais (especificar)  
B:3.Tributos Municipais (especificar) 

 	2,25% 
3,75% 

72,11 
120,18 

4.5  
4.6  B4. Outros tributos (especificar) 0,00% 

C Lucro 12,46% 746,93 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUいO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) MAO-DE-OBRA VINCULADA ExEC-000 CONTRATOAL (VALOR POR EMPREGADO) 

V 

A  Módulo 1 - Composição da Remuneração 34,34% 1.100,00 

B  Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 4,30% 137,83 

C  Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)  
Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 

0,52% 
37,53% 

16,50 
1.202,44 

D  
Subtotal (A + B +C+ D) 76,69% 2.456,77 

E Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 	   23,31% 746,93 

Valor total por empregado - Mensal 	   100,00% 3.203,70 

Valor total por empregado - Diária 100,00% 106,79 

() AVENIDA JUPACY MAGALHAES, N。  3340, BLOCO A 3340. 
EDIFKIO CE MULTJPLACE C SUL SALA1IO4 E 14105 
BPJPPO FELCIA. VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA. CEP: 45.055-902 

C) AVENIDA JURACV MAGALHÃES, N° 3340, BLOCO A 3340, 

EDIFICIÓ C E MULTI PLACE C SUL, SALA1104 E14105 

&NPR° FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

Razo social: SU TMER LOE SEPVIC離O DE MOM OPAS EIP語IOB PA 

CUP): 23.505296/0001-30 

曲 

 ⑩ 

Pazão social: SU MEP LOCAC 	DE MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM 0 RAS EIRELLI 

GNP]: 23 50S 796/0001-30 

4 ID 



ANEXo VII 
PREG入O PRESENCIAL N。 011/2020 

PLANILHA DE CUSTO 

ANEXO VII 
PREGÃO PRESENCIAL IX° 011/2020 

PLANILHA DE CUSTPO 

Categoria profissional: PRESTAいO DE SERVI cOS TECNICOS DE MANUTENいO E C()NSERVAAO 
PATRIMON I AL 
Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVI COS TECNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA° 
PATRIMONIAL  

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) - 27 de fevereiro de 2020 
Município/UF - Poções/Bahia 

N° de meses de execução contratual - 12 meses 

Identifica恒o do Servico Identificação do Serviço 

MAO-DE-OBRA DE PRESTACAO DE SERVIOS T豆CNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO 
PATRIMONIAL 

ADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIAO DOS CUSTOS REFERENTE A MAO-DE- OI3RA 

1 	PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MANUTENいO E CONSERVAAO PATRIMONIAL 

2 	1100 
IRESTACAO DE SERVIOS T豆CNICOS DE MANUTENいO E CONSERVACAO PATREMONIAL 

3 	CBO 510310 
4 	janeiro. 2020 

MÃO-DE-013RA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVWAO 
PATRIMONIAL 

COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS cusTos RE FERENTE miko-DE-013RA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTEN(A0 E CONSERVAÇAO PATRIMONIAL 
2 	1100 

PRESTACÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA0 PATRIMONIAL 
3 	(7B0 510310 
4 	janeiro. 2020 

M6DULO 1: COMPOSICAO DA REMUNERAC入O MÓDLTLO 1: COMPOSTQA0 DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR (116) 

A Salário Base 34,34% 1.100,00 

B Adicional de periculosidade (30%) 0,00% 

C Adicional de insalubridade 0,00% 

D Adicional noturno 0,00% 

E 
fillnlicional 

Hora noturna adicional 0,00% 

de flora Extra 0,00% 

G Intervalo Intrajomada 0,00% 

H Outros (especificar) 0,00% - 

Total da Remuneração 34,34% 1.100,00 

MODUlA) 2: BENEFiCIOS MENSAIS E DIARIOS MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DI ÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS % VALOR (1t,$) 

A Transporte 0,00% 
B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 2,68% 86,00 

C Assistência médica e familiar 0,99% 31,83 

D Auxílio creche 0,00% 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 0,62% tk 	20,00 t 

軍S軍O軍s LU ES EMM PM RM EM SMM AMM RMME IMME AMME IMME S 
-ItilSOLUÇÕES EMPRESARIAIS 

SUMMER SUMMER 

C)  O(77)3422-9443 /77 8126-9931t) 
@ surnrnersolucoes@grnail.corn 

⑨答NIDA )rido C翫V MACALHES. N3340,1 BLOCO A 3360I LTI Pt_ACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIPPO FEL(CIA, VIT RIA IDA CONQUISTA ・  BAHIA, CEP: 45,055-902 

(77) 3422-9443 /77 8126-99310 

summersolucoes@gmail.com  

O
t AVENIDA )IJ RACY MACALH .AES. N° 3340. BLOCO A 3340 

EDIFICIO C E MULTI PLACE C SUL, SALA 1104 E 1410S 
BAIR RO FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP. 45.0SS-902 

Razao social: SUMMER LOCA OEST MAO DE OBRA 
E SERVIgOS EM OBRAS EIRELLI 

Razão ial: SLIMMER LOCA OES MAO DE OBRA 
E sEpviços EM OBRAS EIRELLI 

CNPJ: 23.5O&796/000l-30尋  

CNP3: 23.505.796/0001-30 
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縄W SUMMER SUMMER 
SOLUC6ES EMPRESAPIAIS SOLUÇÕES EMRRESARIAIS 

      

   

0,00% 0,00% 

  

 

Outros (especificar) ()utros (especificar) 

   

  

4,30% 4,30% 

 

137,83 137,83 Total de Beneficios mensais e dirios Total de Beneficios mensais e diários 

 

 

   

      

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS % VALOR (R$) 

A  Uniformes 0,16% 5,00 

B  Materiais 0,17% 5,50 

C Equipamentos 0,19% 6,00 

D Outros (especificar) 0,00% 

Total de Beneficios mensais e diários 0,52% 16,50 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E RITS % VALOR (11$) 

A sk INSS (20,00%) 6,87% 220,00 

IN B SESI ou SESC (1,50%) 0,52% 16,50 

C SENAI ou SENAC (1,00%) 0,34% 11,00 

D INCRA (0,20%) 0,07% 2,20 

E Salário Educação (2,50%) 0,86% 27,50 

F FGTS (8,00%) 2,75% 88,00 

G Seguro acidente do trabalho (1,00%) 0,34% 11,00 

H SEBRAE (0,60%) 0,21% 6,60 

TOTAL 11,95% 382,80 

4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) 

A 13" Salário 2,56% 82,07 

B Adicional de Férias 3,37% 108,06 

Subtotal 5,93% 190,13 

C 	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13" Salário e Adicional de Férias 0,00% R$ 

TOTAL 5,93% 190,13 

AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR (RO 

A Afastamento maternidade 1,25% 40,00 

IIIII

I4.3 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,00% 

TOTAI. 1,25% 40,00 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado 2,95% 94,61 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0,24% 7,57 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 0,08% 2,51 

D Aviso prévio trabalhado 5,76% 184,66 

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 0,32% 10,34 

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 0,15% 4,89 

TOTAL 9,51% 304,58 

C)  O(77)3422-9443/778126-99310 
@ summers0IucOes@9maiI.COm  

⑨ AVENEDIF器l器CV MACALHAES, N3340,-1 BLOCO A 3340,.ULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
BAIPRO FELICIA, VIT◇RIA DA CONQUISTA ・  BAHIA, CEP: 45055-902 

(77) 3422-9443 77 8126-99310 

summersolucoesOgmailcom 

CI AVENIDA JUPACY MAGALHAES, N° 3340, BLOCO A 3340, 
EDIFICIO C E MU LTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 1410S 
BAIP PO FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.055-902 

ai: SUMMER LOCCOES DE MAO DE OBRA 
E SERVIOS EM OBPAS EIPELLI 

CN P3: 23.505196/0001-30 

al: SUMMER LO COES DE MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNN: 23.505.796/0001-30 



4.5  

COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL 
AUSENTE % VALOR (R$) 

A Ferias 
3,38% 108,24 

B  Ausência por doença 1,07% 34,20 

C  Licença paternidade 1,42% 45,60 

D Ausências legais 1,42% 45,60 

E  Ausência por Acidente de trabalho 1,60% 51,30 

F  Outros (especificar) 0,00% 

Subtotal  
8,89% 284,92 

G 	Incidência do submodulo 4,1 sobre o Custo de reposição  0,00% 

TOTAL 
8,89%  284,92 

Quadro - resumo - M6dulo 4 - Encargos sociais e Trabalhistas Quack° - resumo - Modulo 4 - Encargos socials e Trabalhistas 

4  MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E Trabalhistas % VALOR (R$) ' 

130 salário + Adicional de ferias 11,95% :382,80 

S
4.1 
4.2  Encargos previdenciários e FGTS 5,93% 190,13 

4.3  Afastamento maternidade 1,25% 40,00 

4.4  Custo de rescisão 9,51% 304,58 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 8.89% 284,92 

4.6 Outros (especificar) 0,00% 

TOTAL 37,53% 1.202,44 	, 

M6DULO 5- CUSTOS INDIREtOS. 'I'IUI3UTOS E LUCRO MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO 

5  CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 	 % VALOR (10) 

A  13° salário + Adicional de ferias 5,93% 190,13 

B , Tributos 12,00% 384,56 

4.3  Bl. Tributos Federais (especificar) 6,00% 192,28 

4.4  B2.Tributos Estaduais (especificar) 2,25% 72,11 

4.5  33.Tributos Municipais (especificar) 3,75% 120,18 

4.6 B4. Outros tributos (especificar) 0,00% 
12,46% 746,93 

C Lucro 

MAO-DE-OBRA \TINCUIJADA A EXECUcAO (X)NTRATUAL (VALOR POR EMPREGAIX)) MAO-DE-013RA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO 

A  Modulo 1 - Composição da Remuneração  
Modulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 

34,34% 
4,30% 

1.100,00 
137,83 

B  
C  Méduht 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais. equipamentos e outros) 0,52% 16,50 

D  Modulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 37,53% 1.202,44 

Subtotal (A + B +C+ D) 76,69% 2.456,77 

E Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro  23,31% 746,93 

Valor total por empregado - Mensal  100,00% 3.203,70 

Valor total por empregado - Diária 100,00% 106,79 

4WSOLU駄』E駄』 S駄』  E駄』 M駄』MP駄』MR駄』ME駄』MS駄』MMA駄』MMP駄』MMEI駄』MMEA駄』MMEI駄』MMES -11SOLUÇÕES EMPRESARIAIS 
SUMMER SUMMER 

、  

0  O(77)3422-9443 /77 8126-993119 
@ summersolucoes@9 ma i Lcom 

I6、 AVENIDA JURACY MACALHAES, N。 3340, BLOCO A 3340, 

ー  EDIFICIOC E MULTIPLACECSULSAIA1104El41O5 
BA1PIO FELICIA, VIT6RIA DA CONQUISTA - BAHIA4 CEP: 45055-902 

(77) 3422-9443 '77 8126-9931E) 

summersolucces@gmaiIcom 

AVEN I DA JU RACY MAGALHÃES, N° 3340, BLOCO A 3340. 

EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 1410S 
BAIA (20 FELICIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45.05S-902 

Pazo s?cial: SUMMER LOCACて充&DE M丞ユPEO日PA 
E SEPVtOS EM OBRAS E!PELLI 

Razio ial: SUMMER LOC 	DE MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM °BRAS EIRELLI 

CNP3: 23,505,796/0001-30 CNP.3: 23.505.796/0001-39%* 

G 



SUMMER SUMMER 
SOLUC6ES EMPRESARIAIS SOLUÇõES EMPRESARIAIS 

Quadro- resumo - VALOR 1)05 SERVICOS Quadro- resumo - VALOR DOS SERVIÇOS 

TIPO DE SERVIÇO (A) 

VALOR MENSAL 
PROPOSTO POR 
EMPREGADO (13) E 

VALOR DA 
, A DIAR1 DO 

SERVICO 
C=(B/30dias) 

NÚMERO DE 
DIÁRLAS 

PREVISTAS 
POR ANO (D) 

VALOR TOTAL 
DO SERVIÇO 

=  (C X 1)) , 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS  

RS3.091.48 R$14,05 12.500,00 
R$175.652,22 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 

R$3.090,57 	RS14,05 17.600,00 
R$247.245,93 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CONDIXAO DE VEiCULOS PESADOS  

R83.203,70 	RS16,02 23.600,00 
R8'378.036,13 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 

iliAMENTOS 

R$3.090.57 R814,05 176.000,00 ' 
RS2.472.459,29 

WESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E CONSERVACAO 
PATRIMONIAL 

R$3.203,70 RS14,56 632 .800,00 
IIS9.214 994, 63 . 

' 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSENTAM ENTO DE PAVIMENTAÇÃO  

RS3.203,70 R814 56 
40.800,00 

RS594.139,98 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 'PE. CN1ÇOS DE 
MANUTENÇÃO E CIONSERVAÇA0 
PATRIMONIAL    

R$3.203,70 RSI4,56 42.400,00 
RS6 17.439,59 

TOTAIS GERA!, R822.087,41 R$101,85 R813.699.967,77 

う／  v 
CIO(77)3422-9443 / 778126-9931 @ 

@summersoIucoestegmaiI .com  

(!) AVENIDA JUPACY MACALHAES. N。3340, BLOCO A 3340, 

EDIFICIO CE MULTIPLACE C SUL, SALA 1104 E 14105 
日AIPRO FELにIAVITうPIA DA CONQUISTA -日AH凪CEP: 45055-902 

(7'7) 3422-9443 / 77 8126-99310 

summersolucoesagmail.com  

AVEN IDA JUPACY MAGALHÃES, N° 3340, BLOCO A 3340, 
EDIFICIO C E MULTIPLACE C SUL, SALA T104 E 14105 
BAIPRO FELiCIA, VITORIA DA CONQUISTA - BAHIA, CEP: 45,055-902 

Razo social: SUMI馴毛h LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SEPVIOS EM OBPAS EIPELLI 

Razão social: SUM R LOCACOES DE MAO DE OBRA 
E SERVIÇOS EM OBRAS EIRELLI 

CNP3: 23305.796/0001-30 CNR3: 23305.796/0001-30 

-ko 



DECLARACOES: 

- DECLARAMOS QUE, POR SER DO NOSSO CONHECIMENTO, NOS 
SUBMETEMOS A TODAS AS CLUSULAS E CONDICOES DO EDITAL, 
RELATIVO A LICITACAO SUPRA, E A S DISPOSICOES DA LEI FEDERAL 
N。8.666 DE 2 1/06/93. E SUAS ALTERACOES, QUE INTEGRARO O CONTRATO. 
- DECLARAMOS SOB AS PENAS CABiVEIS QUE NOSSOS PRECOS 
ENGLOBAM TODAS E QUAISQUER DESPESAS, DIRETAS E INDIRETAS COM 
MATERIAIS, PECAS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, M O DE OBRA, 
IMPOSTOS. CONTRIBUICOES E AQUELAS PERTINENTES A LEGISLACAO 
TRABALHISTA E FISCAL, TAXAS E EMOLUMENTOS J1JNTO A ORGAOS 
P亡BLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E/OU FEDERAIS, DECORRENTES DA 
EXECUCAO DO CONTRATO, OU QUALQUER OUTRO CUSTO QUE VENHA A 
INCIDIR, INCLUSIVE LUCRO. 
-DECLARAMOS EXECUTAR O OBJETO LICITADO DE ACORDO COM AS 
SOLICITACOES DA CONTRATANTE, DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. 

DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS TODAS AS REGRAS 
CONTIDAS NESTE EDITAL 
- A NOSSA PROPOSTA TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS 
A PARTIR DA ABERTURA DOS ENVELOPES 

A EXECU叫O DO OBJETO LICITADO SERA NO MUNICIPIO DE POcUES, 
ESTADO DA BAHIA, DE ACORDO COM AS SOLICITACUES DA 
CONTRATANTE, DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL. 

Vitria (Ia Conouista - Bahia, 27_Ic fevereiro de 2020. 

	ぬ鯉タ  
SUMMER LOCAc' S DE MAO DE OBRA E 

SERVIOS EM URRAS EI1tELI 
CNPJ: 23.505.796/0001 ・ 30 

VICTOR DUTRA D E I"I{EITAS 
P RU C U RA DOR 

戸こ了  × 
r 

（も 	1 

軍SOsLUES EMM PM RM EM 5賑  SUMMER 

O(77)34229443 /778126-99310 
@ surnrnersoIucoesi gmaiLcorn 

⑨答措言l器CV MAGALHEULTIPLACE Cs諜3340, BLOCO A 3340ALA 1104 E 14105 
BAIPRO PELICA, VITフRIA DA CONQUISTA- BAHIA, CEP: 4505S-9O2 

Razo sociaL SUMME1&. ニXCOES DE MAO DE OBRA 
E SERVI9OS EM OBRAS EIRELLI 

CNP3:23・SOS・796ん。切 3o* 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO'6ES -BAHIA 

PREGAO PRESENCIAL N 9011/2020 DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 S O9HS3OMIN. 

PROPOSTA 

J ぐス  
EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRU'6ES EIREU CNPJ: 14.260.446/0001-60 

Rua do Sindicato, s/n, Quadra 017, Centro CEP-46930.000 

阿meiras・Bahia側】ロり 992957531 e-ni訓 construtoraevidencie@h吐miI,com 
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PODER JUDICIARIO 
TABELIONATO DE NOTAS DO 10 OFICIO COM FUNいO DE PROTESTO 

Rua Calos Torres no 57-A, PairneWas/BA~ CEP no 46930・000 
Ofidal: Frandico da Mona Macedo Neto 

Oficial Substituta: Tatiane Fervera Pinto Madureira Carvalho 

LIVRO DE PROCURA9OES N' 27- FOLHAS P1 117 e verso - N。 4.294 

Procura"o bastante que faz em 
Notas a Empresa EVIDENCIE 
TRANSPORTES E CONSTRU96ES 
LIDA ME, representada neste ato por 
seu s6cio o Sr. EDSON SANTOS 
COELHO JUNIOR como abaixo se 
declara 

Saibam quantos este p"blico instrumento de procura"o bastante virem que no ano 

de dois mil e dezenove (2019), aos vinte e sete (27) dIas do ms de fevereiro, 

nesta cidade de Palmeiras, Estado Federado da Bahia, Rep"blica Federativa do 

Brasil, Cart6rio do 1o Ofcio de Notas, perante mim, Tatiane Ferreira Pinto Madureira 

Carvalho, Tabeli● Substituta, compareceu como Outorgante a Empresa a Empresa 

EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA ME, inscrita no CNPJ n。  

14.260.446/0001-60, com Sede na Rua Calos Torres n。  205, Centro, Palmeiras/BA 

neste ato representada por seu s6cio o Sr. EDSON SANTOS COELHO JUNIOR, 

' 

	

	brasileiro, maior, portador do RG n。  1004828306 SSP/BA e CPF no 019.502・ 385-47, 

residente 白  Rua Carlos Torres no 205, Centro, Palmeiras/BA. A presente como a 

prpria, atrav's das provas de identidade a mim exibidas que conhe9o, do que dou 

f. Pela outorgante, foi me dito que, por este instrumento, nomeava e constituia seu 

bastante procurador onde necess自rio for e com esta se apresentar o Sr. CLEMENTE 

FERREIRA COSTA JUNIOR, brasileiro, solteiro, maior capaz, representante, CPF 

no 040.684.685-59, Cedula de Identidade: 09710616・02 org'o expedidor SSP-BA, 

residente e domiciliado na Praca da Bandeira, no 08 centro na cidade de Santa 

Teresinha 一  BA, a quem confere poderes especiais, para em nome dela 

outorgan加  como se presente fosse, promover a pmkipa戸o da outorgante 

em LicitaFdes Plblicas, Impugna'6es, reclamaF6es, protestos e recursos, 

八しかか 
 



i 響TORIO AZEVEDS 	綴響 rIC. I薄鱗熱w異姦鞍鴛 、  

・ 4, LW tn e姦簿舞' Digitalda L' Fsoa S,*WI4 M, 6 XldSThd '.ple&I&W 	" 

Cod. AOl・"tic~o: 64652“・’・’426260760-2; 0・t・： 25/0312019 14:31" 

霊ーc型園、ー  Valo, Total do Ato器  4,42'fllk... dodo. do Mo .611: http.:/SSodlgItM.tpb4tiLbr 

● 

"Ik諏‘ 
’、二荏I 

PODER JUDICIARIO 
TABELIONATO DE NOTAS DO lo OFCIO COM FUNCAO DE PRUTESTO 

Rua Caflos Torres no 57-A, Palmeiras/BA ~ CEP'n0妬扇O.000 
Oficial: Francisco da Moita Macedo Neto 

Oficial Substituta: I・ti・n・ Ferrei,・ Pinto M副旬「馴fi C町vatho 

白zer novas propostas, rebaixar preos, con ceder descontos, pleitear cau"o, 
kvant-las・ mceber as Importncias caucionadas 。“deposita山与  カョnslgir, 
assinar atas e documentos, desistir e praticar加dos os atos necessrios ao 
cumprime,p1o do presente mandato, constituir procurador com poderes 
吋wIda e substabelecer com 。“sem reserva"poderes. Os nomes e dados 

das partes e os elementos relativos ao objeto do presente Instrumento foram 

fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se responsabiliza. Assim 

disse e dou f, lavrei este instrumento, que lhe sendo lido aceita e assina. Foram 

dispensadas as testemunhas instrumentrias, nos termos do art. 215,§ 50 do Novo 
C6digo Civil Brasileiro. Assim disse e, a seu pedido, eu, Tatiane Ferreira Pinto 

Madureira Carvalho, Tabeli Substituta, mandei digitar este instrumento, consoante 
o que faculta o§ 4, do art 167, da Lei 3J31, de 22 de novembro de 1979, que 

disp6e sobre a Organiza"o Judiciria do Estado, regulamentado pelo Provimento n。  
3, de 09 de abril de 1975, rerratificado pelo Provimento n。  9, de 25 de agosto de 
1993, da Corregedoria Geral da Justica, o qual, aps lido e achado conforme, vai 

assinado pelo outorgante, e por mim, Tatiane Feneira Pinto Madureira Carvalho 

Tabeli Substituta, que o subscrevo em publico e raso. Em testemunho 
叫  	da verdade. DAJE. N。  9999.022.998868. Valor R$ 78.20 

(frnnl ,rnanIc Ot ')7. 77 1 ta...... ri ,....,. ns -RR--FFrn‘』ロ-- - - -り  ［，一 I= ,,. 'rハ  ー…ー“'”一“‘ー nw us ・ ,,~ i dAd ruscai n' zb,az ー  1-tじOM R$ 10,321 PGE R$ 1,50 
ー FMMPBA R$ 0,78 - Def. Publica R$ 1,01) Palmeiras, 27 de fevereiro de 2019 

、  

\ 
EDSON SANTOS COELHO JUNIOR 一  Out! gante 
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REPロBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AlE VEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CML DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
J oAo PESSOA 

Av. Epitcia Pessoa, 1145 Bairro das Estados 56030-00, Jo'o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484 

http:Itwvw.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedabastos.nat.br  

勲  
DECLARAいO DE SERVICO DE AUTEN11CAいO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azev'do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeira Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privailvo de Casamentos, Interdi'6es e 
Tutelas com atribui"o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo百o Pessoa Capital da Estado da ParaIba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cdigo de Autentica戸o Digital' ou na 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla"es e normas vigente& 

DECLARO ainda que, para garantir transpar'ncia e seguran9a jurIdica de todos as atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 
a Estado da Pararba, a Corregedoria Geral de JustiGa editou o Provimento CGJPB N' 003/2014, determinando a inser"o de um c6digo em todos os 
W atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza"o Extrajudicial cantem um cdigo" nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 

X1X2) e dessa forma, cada autentica"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanta for necess自ria 
atrav●s da site do Tribunal de Justia do Estado da Paraba, endere9o http:Ilcorregedoria.りpb.jus.br/selo-d'igital/ 

A autentica9』o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E 
CONSTRUCOES LTDA tinha passe de um documenta com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cpia autenticada, sendo da 
empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA a responsabilidade, ロ  nica e excluswa, pela idoneidade da documento 
apresentado a este Cart6rio. 

Esta DECLARAいO foi emitida em 25/03/2019 16:49:45 (hora local) atraves do sistema de autentica"o digital da Cart6rio Azeveda Bastos, de 
acordo cama Art. 1。, 100 e seus % 10 e 20 da MP 2200/2001, como tambm, o documento eletr6nica autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartrio Azev白do Bastos, poder自  ser solicitada diretamente a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA ou ao 
Cart6rio pelo endereo de e-mail autenticaiazevedobastos. not. br  

Para informa"es mais detalhadas deste ata, acesse a site httpsl/autdigltal.a2evedobastos.not.br  e informe a Cddigo de Consulta desta 
Declara戸o. 

C6digo de Consulta desta Declara9自o: 1206176 

A consulta desta Declara"o estar disponivel em nosso site ate 25/03/2020 14:31:53 (hora local) 

'Cdigo de Autentica9'o Digital: 94852503191426260760-1 a 94852503191426260780-2 
2Legi.l・9e・  Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provis6ria n' 2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015, Lei 
Estadual n。 8.721/2008, Lei Estadual n。 10.13212013 e Provimento CGJ N' 003/2014 

● 
O referido e verdade, dou f. 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94t057f2d69fe6bc05b528141408287fdd52a6151a4da7458b552日040b7bd9d6a9f3db3d0eb8151fd241 00d5d9191f1 85eeb98d6e2917 
56954a53a9672ロfe44743b82b2e47e8f8cbab9 

httIs://autdigital. azevedobastos. not. brmome/comprovantel94日S2SO3l 91426260760 
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27/02/2020 27/02/2020 

Po"es - BA Poções - BA 
SINDLIMP BA〔皿 534ノ2017 SINDLIMP BA000584/2017 

12 12 

Lo DE OBRA to DE OBRA 

AUX. 4DM. I AUX. ADM. I 
KS 1.009,52 R$ 1.009,52 
SINDLIMP SINDLIMP 

janノ20 lan/20 

VAI.OR(R$) VALOR (R$) 
AS 1.009,52 R$ 1.009,52 

昨0メ×）  R$ 0,00 

R$ 0,00 RS 0,00 

As 0,00 RS 0 ,C0 
R$ 0,00 R$ 0,00 

昨21,03 R$ 21,03 

AS 0,00 RS 0,00 
AS 0,00 RS 0,00 
叫1.030JS ft$ 1.030,SS 

VAIDR 【喝】  VALOR (R$) 
KS 156,00 RS 156,00 

KS 180,00 R$ 180,00 
KS 110,00 t$ 110,00 
05 90,00 R$ 90,00 
昨3,80 R$ 3,80 

ItS 12,00 R$ 12,00 
叫55L80 RS ssi,eo 

昨9,00 R$ 9,00 
叫5,1如  R$ 5,00 
ItS 5,00 R$ 5,00 

叫19,m R$ 19,00 

05 15,46 R$15,46 

鵬10,3 1 R$ 10,31 
RS2，叫  R$ 2,06 
itS 25,76 R625,76 
ItS 82,44 R$ 82,44 

0$30皿  R$ 30,92 
昨6,18 RS 6,18 

でぐ 

VALOR【叫》  VALOR (R$) 

VALOR (R$) VALOR (R$) 
05206,11 R$ 206,11 

叫379,24 ft$ 379,24 

舞  
24【×鵬  20,00% 

1,50% 1,50% 

Lam 1,00% 
q20% 0,20% 
2,50% 2,50% 
8,00% 8,00% 

3,00% 3,00% 

a＆鵬  0,60% 

3U0% 36,10% 

扇  

w 寸  d'o 

lot・（2● P.“・叶u.k Inc“・m""'”『・mー‘“, Rosati): Parcontuals Incldontas man laminar-To. 

PLANILHA DE CUSTOS PLANILHA DE CUSTOS 

ITEM 01 ITEM 01 

Catagoct. Profissi ・ al: Asizfll.r Mmlnlstretivo [statorla Profissional: Auxfilar Administrativo 

Discrimina'o dos servios (dedos referente' contrata戸o) DisaiminacÃo dos serviços (dados referente contratecÃo) 

Data de apresenta'o da proposta (dial ins/ano) Data de apiesentarÃo Oa proposta (cila/mês/ano) 
Munldplo UF Munkipio UF 

Ano慮りSo, Co・iven戸o ou S・nt・o‘・Norm・lIり・・m DIssidlo Ccl・tivo Ano Acordo, Conven0o ou Sentença Normative em DissIdlo Coletivo 
Nt de meses de execu戸o contratual Ne de meses de execuOlo contratual 

dentifica o do Servio 
MO-DE-OBRA DE. 

IdentifkaçÃo do Servirso 

MAO-DE-OBRA DE... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REFERENTE 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas) 

2 Salado Normativo da Categoria Profissional 

3 Categoria profissional (vinculada A exacta contratual) 

4 Data Base da categoria (dia/mas/ano) 
lot.; D,wI eleboeado um quadro para ceda to de u.relo Nana: Pond pis rieboodo um quads° pars cada tipo awoke 

M6DULO 1; COMPOSI O DA REMUNERA'AO MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 
A SALARIO BASE 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

D ADICIONAL NOTURNO 

E HORA NOTURNA ADICIONAL 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA 

G INTERVALO INTRAIORNADA 

H OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO 

M6DULO 2; BENEFCIOS MENSAIS E DIRIOS MODULO 2: BENEFICIOS MERSA'S E DIARIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E MAWS 

A TRANSPORTE 
B AUXILIO ALIMENTAÇÃO ( VALES, CESTA BASICA ETC...) 
C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR 

0 AUXILIO CRECHE 

SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL 
F Outros (especificar): Assistência OdontolOgica 

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS 
“．・ ”br Into一・dad”・“""‘一●．”・I‘・Ia.“・． (dー吐ad・・・・b『・”m~h●雌・”．"h・mpraadaI Nota: o valor Infonado Amoral sat o onto teal do Nouns° (doscomado a valor anotosdranta page polo amprogedol 

M6DULOまINSUMOS DIVERSOS MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS 
A UNIFORM ES 
B MATERIAIS 

C EQUIPAMENTOS 

D OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS 
Not.: valsas m.m.S pornpr.pdo Nota: robs*, Naomi, por aspaspdo 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRASAIJIISTAS MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Submdulo 4.1-Encargos previdenclrlos e F(STS SubmOdulo 4.1 • Encino& previdenciados e FGTS 
4.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS 
A INSS 
B SESI OU SESC 

C SENAI OU SENAC 

D INCRA 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 
F FGTS 
G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 

H SEBRAE 
TOTAL 

Nota{s): cup.“・m'"''"”罵“”・“- a p・”“・・““山”‘m""．”~“・‘・~““~~-cio,~吐．  Nota(I): Os parcantuak dos mangos socials • provIdentlfrkas • FOTS Go &qualm estabal•cldos pHs Meslatio irdania. 



4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABAUISTAS % VALOR (R$) 

4.1 13g SALÁRIO + ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 176,12 

4_2 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 36,80% R$ 379,24 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,89% RS 9,17 

4.4 CUSTO RECISA0 11,15% RS 114,91 

4$ CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 18,43% RS 189,93 

4.6 OUTROS ( ESPECIFICAR) 
TOTAL 84,36% 1(5869,37 

M6DUtO S CUSTOS IPORETOS, TRIBUTOS E LUCRO MODULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E WCRO 

5 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR (R$) 

A 132 SALÁRIO • ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 176,12 

B TRIBUTOS 

B1. TRIBUTOS FEDERAIS ( ESPECIFICAR) 6,00% RS 148,24 
4.4 B2. TRIBUTOS ESTADUAIS ( ESPECIFICAR) 

4.5 B3. TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS 2,00% R$ 49,41 

134.A DMINIST RA00 LOCAL 1,50% R$ 37,06 

C LUCRO 2,50% R$ 61,77 
TOTAL L 29,09% R$ 472,61 

npo DE SERVIÇO VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO 
VALOR DA HORA DO 

SERVIÇO 

NÚMERO DE 

HORAS 

PREVISTAS POR 

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO 

Administrativo R$ 2.943,33 RS 14,72 12.400 R$ 182.486,44 12.4a1 	RS 182.486J44 	て」ーノ 

MÃO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL ( VALOR POR EMPREGADO) % 	 VALOR (RS) 
A MODULO 1-COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 1(51.030,55 
B MODULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 551,80 
C MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS ( UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS) RS 19,00 
D MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 84,36% 	RS 869,37 

SUBTOTAL (A+B+C+D 	 /CS 2.970,72 
篇 	ミ〉蕪2 	 、  E 	 MÓDULOS- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 	 29,09% 	R$ 472,61 

VALOR TOTAL POR EMPREGADO 	 R$ 2.94333 

一熊鷺 R$ 2.943NMERO DEVALOR TOTAHORAS
SERVIOPREVISTAS POR r 

も民 ル よ  

42 132 SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) 

A 132 SALÁRIO 9,37% R$96,56 

B ADICIONAL DE FERIAS 3,12% RS 32,15 

SUBTOTAL 12,49% R$ 128,72 

C 	INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE 0 132 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 4,60% R$ 47,41 

TOTAL 17,09% R$ 176,12 

4.3 AFASTAM WM MATERNIDADE % VALOR (R$) 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,65% R$ 6,70 

B INCIDÊNCIA DO SEBM6DULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,24% 1(5 2,47 

TOTAL 0,89% R$ 9,17 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,66% R$ 48,02 

B INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,70% R$ 7,21 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,93% R$ 40,50 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,06% RS 0,62 

E INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,71% R$ 17,62 

F MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,09% R$ 0,93 

TOTAL 11,15% 1(5114,91 

Cinto de Reooslcio do Profissional Ausente - 	 P fissional AuseMe 

4.5 composçAo of cusro cis erpossw,Ao co PROFISSIONAL rumens 96 VALOR (RS) 

A FERIAS 9,37% R$ 96,56 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 2,87% R$ 29,58 

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02% 1(50,21 

D AUSÊNCIA POR DOENÇA 0,54% R$ 5,56 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,33% RS 3,40 

F OUTROS ( ESPECIFICAR): Treinamento 0,34% R$ 3,50 

SUBTOTAL 13,47% R$ 138,82 

G 	 INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE CUSTO DE REPOSIÇÃO 4,96% R$ 51,12 

TOTAL 18,43% R$ 189,93 

UADRO RESUMO - M6DULO 4-ENCARGOS SOCIAiS E TRABALHISTAS UADRO RESUMO - MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

NetMil: cintos W,dk.tos, Titusos .tsro por .i..prnsdo, 
NorMal: O nb, flr.m. o tributos' obtido opIlcoso-..o percais.' sob,, o v.bordof,tsamssto. 
NABOB Custom Intiketes, Tributes • Ur. por ontp•ndo. 

ROAN: 0 •slor Denote • tributo• obtklo aplIcando-s• o perantua I sabre o valor do Irma mento. 
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2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (RS) 

A TRANSPORTE R$ 156,00 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO ( VALES, CESTA BASICA ETC...) AS 180,00 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR AS 110,00 

D AUXILIO CRECHE AS 90,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL 54330 

F Outros (especificar): Assistência Odontológica R$ 12,00 

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS AS 551,80 
dana saro anton.' do Sumo (d.scont.do  e valor .'rontualm.nt. p o p.4 .mpragado) derma ter o cram real de Sumo Idascontar/o c. valor evantualmate paso polo impresario) Nota: o valor Not. o nix 

、  

PI.ANILHA DE CUSTOS PLANILHA DE CUSTOS 

C・tag“・Profiss Ion・l:MotTlsta de Velcsilo La・・  Categoria Profissional:Motrista de Veiculo Leve 

Discrimina o dos servi'os (dados referente ' contrata戸o) DiscsMilner* dos serviços (dodos referente contratação) 

汀EM 02 ITEM 02 き＼J NN) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 27/02/2020 

Munk( pkt UF Poções - BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normative em Dissídio Coletivo SINDLIMP BAE00584/2017 

tI4 de meses de execução contratual 12 

IdentIfica戸o do Servi'o 
MAO-DE-OBRA DE... 

Identifies* do Serviço 

MAO-DE-OBRA DE... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REFERENTE A MAO DE OBRA 

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Motor. Velculo Leve 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional 1216,73 

3 Categoria profissional (vinculada A execução contratual) SINDUMP 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

Not.: D.nr" .I.bcado um quadra per. cade r a - u.rvlo Nam Mani tar &abrade um quads) para cads thra rar sarNIN 

M6OIJtO 1: COMPOSI O DA REMUNERAm m6outo composao DA REMUNEFU1C,A0 

1 cotacisicÃo ow REMUNERAÇÃO VALOR (RS) 

A SALÁRIO BASE R$ 1.216,73 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AS 0,00 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RS 0,00 

D ADICIONAL NOTURNO R$ 0,00 

E HORA NOTURNA ADICIONAL AS 0,00 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA AS 50,70 

G INTERVALO INTRAJORNADA  

H OUTROS ( ESPECIFICAR) AS 0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO AS 1.267,43 

M6DIJW 2: BENEFCIOS MENSAIS E DIARIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MODULO 3: INSUMOS INVERSOS 

INSUMOS DIVERSOS VALOR (RS) 
A UNIFORMES R$9,00 

B MATERIAIS AS 5,00 
C EQUIPAMENTOS R$ 5,00 
I) OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 19,00 
Neta: valeta. ma.aab por aaapra do Nola. valoras marsols par grammar% 

M6DuLO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABAUIISTAS MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

Subn duIo ti - Encarsos rsravld.ncl'rlos e FGTS Subrnédulo 4,1 - Enca os 	denclirlos e FGTS 

4.1 ENCARGOS PREVIDENOARIOS E FGTS % VALOR (RS) 
A INSS 20,00% AS 253,49 $253,49 
B SESI OU SESC 1,50% R$ 19,01 t$ 19,01 
C SENAI OU SENAC 1E10% R$ 12,67 
D INCRA 0,20% R$ 2,53 
E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% AS 31,69 
F FGTS 8,00% AS 101,39 
G SEGURO ACIDENTE Do TRABALHO 3,00% R$ 38,02 '38,02 
H SEBRAE 0,6096 AS 7,60 KS 1,60 

TOTAL 36,80% RS 466,41 
~‘':Ia parcalwuau a.se.scarsos sotias a pravldanclarlos a rOTS lao aquele. .stabetacMot palo lfl&alo aipos.. 
Nataf li: Parcantu・ . iecld..na. sobra ramunara'io 

Or • 
Nota(2): PoltOntuais inclelontes sabre romunorapia. 

LOR (EIS) キ  
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MÃO IX OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL ( VALOR POR EMPREGADO) % VALOR (RS) 
A MODULO 1-COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 1.267,43 
B MODULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS R$ 551,80 
C MODULO 3- INSUMOS DIVERSOS ( UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS) R$ 19,00 
D MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 84,36% R$ 1.067,10 

SUBTOTAL (A+11+CW) 862.305,33 
E 	IMODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 	 29,09% R$ 565,24 

VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$ 3.470 57 

4.2 138 SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS % VALOR (16) 

A 130 SALÁRIO 9,37% R$ 118,76 

B ADICIONAL DE FERIAS 3,12% R$ 39,54 

SUBTOTAL 12,49% R$ 158,30 

C 	INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE 0 130 SAIÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 4,60% R$ 58,30 

TOTAL 17,09% R$ 216,60 

--.--- ------ 

4.3 

- 
AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,65% R$ 8,24 

iii INCIDÊNCIA DO SEBM6DULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,24% R$ 3,04 

TOTAL 0,89% 86 9,17 

4.4 PROVISÃO PARA Resasia 96 VALOR (RS) 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,66% R$ 59,06 

B INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,70% R$ 8,87 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,93% R$ 49,81 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,06% R$ 0,76 

E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,71% R$ 21,67 

F MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,09% R$ 1,14 

TOTAL 11,15% R$ 141,32 

Custn de Renosiclo do Profissional Ausefite - 	 I net Ausente 

4.5 COMPOSIÇÃO OE CUSTO OE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (R$) 

A FERIAS 9,37% R$ 118,76 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 2,87% R$ 36,33 

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 0,25 

D AUSÊNCIA POR DOENÇA 0,54% R$ 6,84 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,33% R$ 4,18 

F OUTROS ( ESPECIFICAR): Treinamento 0,34% R$ 4,31 

SUBTOTAL 13,47% R$ 170,72 

G 	 INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE CUSTO DE REPOSIÇÃO 4,96% R$ 62,86 

TOTAL 18,43% R$ 233,59 

UADRO RESUMO - M6DULO 4-ENCARGOS SOCIAiS E TRABAI.HISTAS UADRO RESUMO - MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4 MODULO 4' ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR (R$) 

4.1 130 SALÁRIO + ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 216,60 

4.2 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 36,80% R$ 466,41 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,89% 869,17 

4.4 CUSTO RECISÃO 11,15% R$ 141,32 

4.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 18,43% R$ 233,59 

4.6 OUTROS ( ESPECIFICAR) 
TOTAL 84,36% 8$ 1.067,10 

M6DULOS: CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO MODULO 5: CUSTOS IFICIIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

S ENCARGOS SOCIAIS E TRABALNISTA5 % VALOR (R$) 

A 130 SALÁRIO • ADICIONAL DE FERIAS 17,09% 11$ 216,60 
B TRIBUTOS 

B1. TRIBUTOS FEDERAIS ( ESPECIFICAR) 6,00% R$ 174,32 
4.4 B2. TRIBUTOS ESTADUAIS ( ESPECIF !CAR) 
4.5 63. TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS 2,00% R$ 58,11 

134.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,50% R$ 43,58 
C LUCRO 2,50% R$ 72,63 

TOTAL L 29,09% R$ 565,24 
Note(s); Cintos kidiretos, Titutos e Lucro por .nipretsdo. 
No ・(2); OveIorr.t.nnt..sdbutos'obtldo.plk.So-..op.rcacituel.obr.ovelordot.tursm.nto. 
Note(1): amass Mamas, Tributos • Macro per empropio. 

No4(2): 0 valor remote • tributes °bale epees...1mm cr percentile! were o war do atonement°. 

TIPO DE SERVIÇO VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO VALOR DA HORA DO 

SERVIÇO 

NÚMERO DE 

HORAS 

PREVISTAS POR 

ANO 

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO 

Mot. Vek. Leve R$ 3.470,57 RS 17,35 17.600 R$ 305.410,04 

① 

ス， 如  
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Salbl畑Ubti - Enc~“"".k"“叫e FGTS Submódulo 4.1 - E 	os 	 Hos e EGTS 
4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % vow» (it$) 
A INSS 20,00% R$ 306,95 
B SESI OU SESC 1,50% R$ 23,02 
C SENA! OU SENAC 1,00% R$ 15,35 
D INCRA 0,20% R$ 3,07 
E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 38,37 
F FGTS 8,00% R$ 122,78 
G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00% R$ 46,04 
H SEBRAE 0,60% R$9,21 

'blue
921

78 TOTAL 36,80% R$ 564,78 

~” ’●・・恒一~‘叱“・吐・・・・“”ー，“. Notl2): P•reenturla Incidents, sabre rentunersulo. 

Sobunduh4.2 一 mS司酬oeM Submódulo 4.2 - 132 Salad Ad 
4.2 131 SAIÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) R｛叫1 
A 132 SALÁRIO 

9,37% R$ 143,81 
B ADICIONAL DE FERIAS 3,12% R$ 47,88 

SUBTOTAL 12,49% R$ 191,69 
C 	I NCIDENCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE 0 134 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 4,60% R$ 70,60 

TOTAL 17,09% R$ 262,29 曹し  ' 
，  さ  

v.\\ 

Pt.ANILHA DE CUSTOS PLANILHA DE CLISTOS 

ITEM 03 ITEM 03 

Categoria Profhslonal:Mofllsta de Velculo Pesado Categoria Prdissional:Mottista de Veiculo Pesado 

Dhc4rn ins戸o山●●●●Mos (dados referente ' contTata~ Discriminado dos senrkos (dodos referents h contratado) 

Data de apresentado da proposta (dlaErnesEano) 27/02/2020 

Munkiplo UF Poções- BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normative en Dissídio Coletivo SINDLIMP BA000584/2017 

Na de meses de execução contratual 12 

Identlfic~o do Serykカ  
M O-DE-OBRA DE... 

Identificação do Servid 

MA0-0E-OBRA DE... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REFERENTE A MAO DE OBRA 

Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Motor. Veiculo Pesado 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.473,35 

3 Categoria profissional (vinculada á execuçâo contratual) SINDLIMP 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 
Plot.; Deesr s...l.bondo 'en qu.droP● ,. - So - ..Mo Nets: Dona ter Noboru,* urn quadro pars cads tlpo ionise 

M6Du」LO 1: COMPOSI 西O DA REMUNER叫A‘〕  MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 
A SALÁRIO BASE R$ 1.473,35 
El ADICIONAL DE PERICULOSIDADE MODO 
C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 0,00 
D ADICIONAL NOTURNO es 0,00 
E HORA NOTURNA ADICIONAL R$ 0,00 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA R$ 61,39 
G INTERVALO INTRAIORNADA  
H OUTROS ( ESPECIFICAR) R$ 0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 1.534,74 

M6DULO 2; DENEflOOS MENSAIS E DiMios MCCULO 2: BENEKCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFICIOS MENSAIS e (Maws VALOR (R$) 
A TRANSPORTE R$ 156,00 
B AUXILIO ALIMENTAÇÃO ( VALES, CESTA BÁSICA ETC...) R$ 180,00 
C ASSISTENCIA MEDICA E FAMILIAR R$ 110,00 
I) AUXILIO CRECHE R$ 90,00 
E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 3,80 
F Outros (especificar): Assistência Odontolágica R$ 12,00 

TOTAL DE BENEF(CIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 551,80 
o nlorh~・・・“山”“”『ー・’．・・・Ido‘・■・・ ‘""”確・‘．”・~”・m・~“”，~，山．..．“叫  . o vs r 	 sea o auto reel dolma. (41•Houtado o rstx *naturist...Ito no Hilo sisors/H4o) 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MODULO 3: IPISUMOS DIVERSOS 

3 INSUFAOS DIVERSOS VALOR (R$) 
A UNIFORMES R$ 9,00 
B MATERIAIS R$ 5,00 
C EQUIPAMENTOS R$ 5,00 
D OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 19,00 :leer.. rn.m.S por .rnpng.do . • 	moms pH mu 	o 

M6DULO 4: ENCARGOS SOW$ E TRABALHISTAS MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 



4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR (R$) 

A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,65% R$ 9,98 

B INCIDÊNCIA DO SEBMODULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,24% RS 3,68 

TOTAL 0,89% RS 9,17 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$) 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,66% RS 71,52 

B INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,70% R$ 10,74 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,93% AS 60,32 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,06% AS 0,92 

E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,71% AS 26,24 

F MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,09% R$ 1,38 

TOTAL 11,15% R$ 171,12 

4.5 COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (R$) 

A FERIAS 9,37% RS 143,81 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 2,87% RS 44,05 

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02% RS 0,31 

D AUSÊNCIA POR DOENÇA 0,54% RS 8,29 

AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,33% R$ 5,06 

F OUTROS) ESPECIFICAR): Treinamento 0,34% RS 5,22 

SUBTOTAL 13,47% RS 206,73 

G 	INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE CUSTO DE REPOSIÇÃO 4,96% AS 76,12 

TOTAL 18,43% AS 282,85 

UADRO RESUMO - M6DULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS UADRO RESUMO - MODULO 4 - ENCARGOS SOCIMS E TRABALHISTAS 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SCUMS E TRABALHISTAS % VALOR (R$) 

4.1 134 SALÁRIO + ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 262,29 

4.2 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 36,80% AS 564,78 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,89% R$ 9,17 

4.4 CUSTO RECISÃO 11,15% R$ 171,12 

9.5 CUSTO DE RE POSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 18,43% R$ 282,85 

4.6 OUTROS ( ESPECIFICAR) 
TOTAL 84,36% AS 1290,22 

M6α且OS: CUSTOS It ●RETOS, TRIBUTOS E LUCRO MODULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 ENCARGOS SOCIMS E TRABALHISTAS % VALOR (RS) 

A 138 SALÁRIO + ADICIONAL DE FÉRIAS 17,09% RS 262,29 
B TRIBUTOS 

Bl. TRIBUTOS FEDERAIS ( ESPECIFICAR) 6,00% R$ 203,75 
4.4 B2. TRIBUTOS ESTADUAIS ( ESPECIFICAR) 

4.5 133. TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS 2,00% R$ 67,92 
134ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,50% R$ 50,94 

C LUCRO 2,50% RS 84,89 
TOTAL L 29,09% AS 669,78 

~叫I" C~●・”i~””'"“●山roper emp叫■血  
Net.(2): O valer r.ftnnt. p trthuto. o obtIdo .plk.ndo-s. o perc.r*ual sob., o pular do f.tunm..to. 
Nota(1): Oxon Irallreta, Tributes • Lucre per arapregado. 

Neta(2): 0 valor rafanrnte tributes obtlda aplkando-s• parcantual sabre a valor do Mammal.. 

、  

MAO OE OBRA VINCULADA Ji EXECUÇÃO CONTRATUAL ( VALOR POR EMPREGADO) % VALOR (R$) 
A MODULO 1- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 1.534,74 
B MODULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 551,80 
C MODULO 3- INSUMOS DIVERSOS ( UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS) AS 19,00 
D MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 84,36% R$ 1.290,22 

SUBTOTAL (A+8+0.0 RS 3.395,76 
E MÓDULO S- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 29,09% AS 669,78 

VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$ 4.065,54 

TIPO DE SERVIÇO VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO VALOR DA HORA DO 

SERVIÇO 

NÚMERO DE 

HORAS 

PREVISTAS POR 

ANO 

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO 

Mot. Velc. Pesado R$ 4.06554 R$ 20,33 23.600 R$ 479.733,43 

／い J, (ck \Í 
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CI ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR (RS) 
A INSS 20,00% R$ 206,64 
B SESI OU SESC 1,50% R$ 15,50 
C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 10,33 
D INCRA 0,20% AS 2,07 
E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% AS 25,83 
F FGTS 8,00% AS 82,66 
G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,130% R$ 31,00 
H SEBRAE 0,60% AS 6,20 

TOTAL 36,80% R$ 380,22 

“臓・(2):’・・’・‘"“・m“・．~・”mu“『・“．  Nota(1): Parcentons incidentes solia romumnsio. 

Sobmodulo 4.2- 13a Salrio e Miclo Subrriteluio 4,2 - 132 Salado e Adiclo 
4.2 130 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (R$) 
A 130 SALÁRIO 

9,37% AS 96,81 
B ADICIONAL DE FERIAS 

3,12% AS 32,24 
SUBTOTAL 12,49% AS 129,05 

C 	INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE 0 13Q SALÁRIO E ADICIONAL DE FÉRIAS 4,60% R$ 47,53 
TOTAL 17,09% Rd 176,57 

Categoria Proflsslonal:COPEIRA Categoria Proffssional:COPERIA 

叫dm1,..戸adロ・・eMo・｛d・dos refe・・nt・ ‘co・itrata o】  DIscriTIMI010 dos setviços (dodos referente contratação) 

Data de apresentaplo da proposta (cilairrins/ano) 27/02/2020 

Munidpio UF Poções - BA 

Ano Acordo, Convençlio ou Sentença Nonnative em DIssidio Coletivo SINDLIMP 6A000584/2017 

N e de meses de execur,go contratual 12 

Identifica o do Servio 
M O-DE-OBRA DC... 

IdeMlficeplo do Serviço 
MAO-DE-OBRA DE... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REFERENTE A MAO DE OBRA 
Tipo de serviço (mesmo serviço corn características distintas) COPEIRA 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional RS 1.03920 

3 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) SINDLIMP 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) jana0 
itt.: Oeqa,' ,a.eiabo..do in quadro p.,. cada tIpo 4. ,.rvIo Note: Oenri mpg elabondo urn quadro part aide Opt, de sonic. 

M6DULO 1: COMPOSI O DA REMUNERAAO MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 cowyoscilo ow REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 
A SALÁRIO BASE AS 1.033,20 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$ 0,00 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 0,00 

D ADICIONAL NOTURNO R$ 0,00 
E HORA NOTURNA ADICIONAL AS 0,03 
F ADICIONAL DE HORA EXTRA R$ 0,00 

G INTERVALO INTRAJORNADA AS 0,00 
H OUTROS ( ESPECIFICAR) AS 0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 1.033,20 

M6DULO 2: BENEFbOS MENSAIS E DIRIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (KS) 
A TRANSPORTE AS 156,00 
B AUXILIO ALIMENTAÇÃO) VALES, CESTA BASICA (TC...) AS 180,00 
C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR AS 110,00 
D AUXILIO CRECHE AS 90,00 
E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL RS 3,80 
F Outros (especificar): Assistência Odontológica AS 12,00 

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARJOS RS 551,80 
Not.: o reler hWaqm.do danh'" O Listo r..I do haumo (descontado o vaIor.nrn.k.ett・  pago - .'.pr.ndol Nets: o valor Interlude denti ser curto reel do Mauna (descanted. a valor •flonsalsat• peso polo improgado) 

M6DULO 3: II*UMOS DIVERSOS MÓDULO 3: mums DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (RS) 
A UNIFORMES AS 9,00 
B MATERIAIS ASSOO 
C EQUIPAMENTOS ASSOO 
D OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS RS 19,00 
porn~ Por PPP 

MDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MODULO 4: ENCARGOS SOCIMS E IRABALHISTAS 

Submdulo 4.1- Enc.raos .wewidenclrlos e FGTS Submddulo al - Enca 	 rIOS FGTS 

ITEM 04 ITEM 04 

う5くノ  

Submodulo 4.3- Afastamento Maternidade Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade  

fi‘ メ  
0.3 4.3 	AFASTAMERHO MATERNIDADE AEASTAMENTO MATERNIDADE  

% VALOR (RE) "'DR（叫1 A A 	AFASTAMENTO MATERNIDADE AFASTAMENTO MATERNIDADE 
0,65% 0,65%  R$ 6,72 R$'72 



MdDULOS: CUSTOS INCtRETOS, TRIBIJTOS E LUCRO MODULO S: CUSTOS INDIRETOS, 118BUTOS E LUCRO 

5 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR (RS) 
A 13e SALÁRIO a ADICIONAL DE FÉRIAS 17,09% 85 176,57 
8 TRIBUTOS 

BI. TRIBUTOS FEDERAIS ( ESPECIFICAR) 6,00% R$ 148,54 
4.4 62. TRIBUTOS ESTADUAIS ( ESPECIFICAR) 
4.5 63. TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS 2,00% R$ 49,51 

BO.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,50% R$ 37,13 
C LUCRO 2,50% 195 61,89 

TOTAL L 29,09% R$ 473,64 

B 	 I INCIDÊNCIA DO SEBM6DULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 024% R$ 2,48 

TOTAL 0,89% R$ 9,17 

Submddulo 4.4 - proloisloロ．1. Racisio Sulanddulo 4.4 - Provisão ra Rescisio 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$) 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,66% R$ 48,15 

Et INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,70% R$ 7,23 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,93% R$ 40,60 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,06% R$ 0,62 

E INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,71% R$ 17,67 

F MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,09% R$ 0,93 

TOTAL 11,15% R$ 115,20 

Submdub4.5 - Custo de Reoosk加do Profissional Ausente Subm6dulo 4.5 - Custo de R 	do Profissional Ausente 

4.5 COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (RS) 

A FERIAS 9,37% R$96,81 
B AUSÊNCIA POR DOENÇA 2,87% R$ 29,65 
C LICENÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 0,21 

D AUSÊNCIA POR DOENÇA 0,54% R$ 5,58 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,33% R$ 3,41 
F OUTROS ( ESPECIFICAR): Treinamento 0,34% RS 3,51 

SUBTOTAL 13,47% R$ 139,17 
G 	INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE CUSTO DE REPOSIÇÃO 4,96% R$ 51,25 

TOTAL 18,43% R$ 190,42 

QUADRO RESUMO - M6DULO 4-ENCARGOS SOCIAiS E TRABALHISTAS QUADRO RESUMO - MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4 MODULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR (1S) 
4.1 139 SALÁRIO r. ADICIONAL DE FÉRIAS 17,09% BS 176,57 
4.2 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS 36,80% R$ 380,22 
4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,89% 859,17 
4.4 CUSTO RECISÃO 11,15% R$ 115,20 
0.5 GUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 18,43% 85190,42 
4.6 OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL 84,36% R$ 871,58 

与ノ()L 

Cinto. indIreto.. Trtuto. . (w pa. npngado. isles 	, 	• Way pet empregado. 

~叫司:0・・“・ ”h"m・・ t・’4at04' OMW．・~・“'".,."”，山I sobra o valor do I同．,m．鵬．- Noto(2): 0 valor reireate • tributes °Md. apikande-so percentual sabre o valor do fauramento. 

MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL ( VALOR POR EMPREGADO) % VALOR (RS) 
A MODULO 1-COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 851.033,20 
B MODULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 85551,80 
C MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS ( UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS) 195 19,00 
D MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 84,36% R$ 871,58 

SUBTOTAL (A+FDC+D 
RS 2.47558 

E 	I MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 29,09% R$ 473,64 
VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$ 2.949,23 

TIPO DE SERVIÇO VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO VALOR DA HORA DO 

SERVIÇO 

NÚMERO DE 

HORAS 

PREVISTAS POR 

ANO 

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO 

COPEIRA R$ 2.949,23 R$ 14,75 176.000 852.595.320,54 
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3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (10) 

A UNIFORMES R$ 9,00 

B MATERIAIS AS 5,00 

C EQUIPAMENTOS AS 5,00 

D OUTROS ( ESPECIF !CAR) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS AS 19,00 
Plot.; valores nevosa por empregado Non: sabres meanie Pat erninendo 

M6DULO 4: ENCARGOS 500*15 E TRABALHISTAS MODULO 4: ENCARGOS SOC/AIS E TRABALHISTAS 

Ca叫o・ia Profissional: AAjxlIiar d・M・nut・nlo Patrimonial Categoda Profissional: Aux:liar de Manutencio Patrimonial 

α，ロRuIn・,,do・ S●・叫os (dados ref・m『廿・ ‘contrata o) DbcrIminesilo dos servips (dodos referente contrartaylo) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 27/02/2020 

Munidplo UF POOPS - BA 

AM Acordo, Convenção ou Sentença NomaIva em Dissídio Coletivo SINDUSCON 13/02/2020 

Ne de meses de execução contratual 12 

dentIfica"o do Servio 
M O-DE-OBRA DL... 

IdeMlfkaOlo do Serviço 

MAO-DE-OBRA DE... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REFERENTE A MAO DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Servente Comum 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional AS 1.070,02 

Categoria profissional (vinculada a execuçlo contratual) SINDUSCON 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

pta.: Dever ser elaborado.. quedro para cad, tipo - u.nlo Rota: (sword ser elabasede um quads* pare cede tipo do seek° 

M6DIJW 1: COMPOSIAO DA REMUNERA O MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (RS) 

A SALARIO BASE AS 1.070,02 

B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RS 0,00 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AS 0,00 

LI ADICIONAL NOTURNO AS 0,00 

E HORA NOTURNA ADICIONAL AS 0,00 

F ADICIONAL DE NORA EXTRA AS 0,00 

G INTERVALO INTRAIORNADA AS 0,00 

H OUTROS ( ESPECIFICAR) R$ 0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO AS 1.070,02 

M6DULO 2: BENEFCIOS MENSAIS E DIRIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A TRANSPORTE AS 156,00 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO ( VALES, CESTA BASICA ETC...) AS 180,00 

C ASSISTÊNCIA MEDICA E FAMILIAR AS 110,00 

D AUXILIO CRECHE RS 90,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 3,80 

F Outros (especificar): Assistência Odontológica AS 12,00 

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 551,80 
pta.: o ・lor iedonnado d・v.r 'ar o custo reel do Isaunio descontado o yaloreventueluwent. p550 pelo .u,epregado) Hots: o valor hdormado devoid ser o custo rool do 'roue.° Itlescentado o valor everrtuolmante pago polo enprogado) 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

ITEM OS ITEM 05 

fl\ 

Submdulo 4.1-Encargos swevldencirios e FGTS Submódulo 4.1 - Emit os 	dandelion e FGTS 

4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR (RS) 
A INSS 20,00% AS 214,00 

B SESI OU SESC 1,50% AS 16,05 

C SENAI OU SENAC 1,00% AS 10,70 

D INCRA 0,20% AS 2,14 

E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% AS 26,75 

FGTS 8,00% AS 85,60 

G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00% AS 32,10 

H SEBRAE 0,60% AS 6,42 

TOTAL 36,80% R$ 393,77 
Not.(1J: Os p.rc.ntuah do, encargos roclab e praldencldrise . Pousio aqueles .st.beleSos pela legtsl.icvlger*e 
Not.(21: P.rc.ntu,b incident., sobre revnsa.er.'lo. 
NetaIlp Os petcoetuals dos emerges welsh • praidoncliirios • FGTS tie acme's ostabeleddos pHs logIalsailo Anne*. 

NotaGE Porcentuals lividentes sabre romuneravlo. 

Submddulo 4.2- 13 SalrIo a AdIcional de Frias Subniddulo 4.2 - 130 Salado e AdIdonal de Ferias 

4.2 134 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (KS) 
A 130 SALÁRIO 9,37% AS 100,26 
R ADICIONAL DE FERIAS 3,12% AS 33,38 

SUBTOTAL 12,49% R$ 133,65 
C 	I INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE 0 130 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 4,60% AS 49,22 

TOTAL 17,09% 

Subrndulo 4.3-Afastamento Maternidade SubmOdulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % 
A AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,65% 

乙ブ、  

人／ 

AS 182,87 

鵬ョ”’A 

器）ひ 
もや  

VALOR (115) 

	 AS 6,96 



去ぐ  

B 	I INCIDÊNCIA DO SEBMÓDULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,24% R$ 2,57 

TOTAL 0,89% R$ 9,17 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (RS) 

A AVIS° PRÉVIO INDENIZADO 4,66% R$49,86 

Ei INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,70% R$ 7,49 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,93% R$ 42,05 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,06% R$ 0,64 

E INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,71% R$ 18,30 

F MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,09% R$ 0,96 

TOTAL 11,15% R$ 119,31 

Custo de ReooslcIo面Profissional Ausente - 	 do Profissional Ausente 

4.5 COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (115) 

A FERIAS 9,37% R$ 100,26 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 2,87% R$ 30,71 

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02% 85 0,21 

CI AUSÊNCIA POR DOENÇA 0,54% R$ 5,78 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,33% R$ 3,53 

F OUTROS ( ESPECIFICAR): Treinamento 0,34% AS 3,64 

SUBTOTAL 13,47% R$ 144,13 

G 	 INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE CUSTO DE REPOSIÇÃO 4,96% 8553,07 

TOTAL 18,43% R$ 197,20 

UADRO RESUMO - M6n' " 4-ENCARGOS SOCIAIS E TRABAUIISTAS UADRO RESUMO - MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4 MÓDULO 4' ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR (RS) 

4.1 139 SALÁRIO + ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 182,87 

4.2 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS 36,80% R$ 393,77 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,89% R$ 9,17 

4.4 CUSTO RECISA0 11,15% 85119,31 

4.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 18,43% R$ 197,20 

4.6 OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL 84,36% R$ 902,32 

M6DULOS: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO MODULO S: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

S ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR (RS) 

A 139 SALÁRIO + ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 182,87 

B TRIBUTOS 

Bl. TRIBUTOS FEDERAIS ( ESPECIFICAR) 6,00% RS 152,59 

4,4 62. TRIBUTOS ESTADUAIS ( ESPECIFICAR) 

4.5 63. TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS 2,00% AS 50,86 

64.ADMINISTRAÇA0 LOCAL 1,50% R$ 38,15 

C LUCRO 2,50% R$ 63,58 
TOTAL L 29,09% R$ 488,04 

PttMlI: C,nto. Indlr.tos,TrIbuto. 'Lucro por empregado. 
Plot●(ZJ: o valor refaaM, a tributa.' obtido aplIcado-.. o percantuel tak, o valor dofaturem.nto 
Nota(1): Cosies Whines, Tributes • Lucre per emprepdo. 

Nota(2): 0 rider Minnie • tabula, obtide splicando-s• o percsmual sabre valor delouse-anent°. 

MAO DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL ( VALOR POR EMPREGADO) % VALOR (R$) 
A MODULO 1-COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 1 070,02 
8 MODULO 2 	BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 551,80 
C MÓDULO 3- INSUMOS DIVERSOS ( UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS) R$ 19,00 

D MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 84,36% R$ 902,32 
SUBTOTAL (A+13+C+D) 19.52.543,14 

E 	I MÓDULOS-CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 29,09% R$ 488,04 
VALOR TOTAL POR EMPREGADO RS 3.031 18 

TIPO DE SERVIÇO VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO 
VALOR DA HORA DO 

SERVIÇO 

NÚMERO DE 

HORAS 

PREVISTAS POR 

ANO 

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO 

Servente Comum R$ 3.031,18 R$ 15,16 632.800 R$ 9.590.655,16 

W 心  * 
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M6IXJLO 3: INSUMOS DIVERSOS MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 IPSUMOS DIVERSOS VALOR (RS) 

A UNIFORMES R$ 9,00 
B MATERIAIS RS 5,00 
C EQUIPAMENTOS R$ 5,00 

D OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS RS 19,00 
Nota: vsfl marmelo por amp.ado Notrovslents morairb nor inniamarlo 

M6DULO 4: ENCARGOS SOaRaS E TRABALHISTAS MODULO 4: ENCARGOS SOÓMS E TRABALHISTAS 

Submduto 4.1 - Encarnas orevidenclrlos a FGTS Subinedulo 4.1 - Enca os reddendarios EGTS 

4.1 ENCARGOS PREVIDENÓÁRIOS E FGTS % VALOR ÍR$) 

A INSS 20,00% R$ 225,58 
B SESI OU SESC 1,50% RS 16,92 
C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 11,28 
D INCRA 0,20% R$ 2,26 
E SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 28,20 
F FGTS 8,00% R$ 90,23 
6 SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00% R$ 33,84 
H SEBRAE 0,60% R$ 6,77 

TOTAL 36,80% Its 415,07 

、  

さー  

VALOR（叫】  VALOR (R$) % 
R$ 7,33 RS 7,33 0,65% 0,65% 

P05.42): P.nt.etr.M Iodd・.*ar rake. ranravaraio. Not•(2): Pertentuais Incieleste solss• renunnyle. 

S.jbniddub 4.2- 13t Salrio e Adicional de F4.ias Submdclulo 4.2 - 132 Sakido e Adicional de Ferias 

4.2 131 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (RS) 
A 139 SALÁRIO 9,37% R$ 105,69 
B ADICIONAL DE FERIAS 3,12% R$ 35,19 

SUBTOTAL 12,49% RS 140,88 
C 	INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE 0 139 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 4,60% R$ 51,88 

TOTAL 17,09% R$ 192,76 

Sobmdulo 4.3- Afastamento Maternidade Submgdulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

A A の‘ 
w ぐ  

4 
43 4.3 AfASTAMENTO MATERNIDADE AFASTAMENTO MATERIVIDADE 

AFASTAMENTO MATERNIDADE AFASTAMENTO MATERNIDADE 

Cat叫orla Profissional: Assent・m・nto d・Paviment・戸．  Categoria Profissional: Assentamento de PavImentaglo 

Discriminaio dos servios (dados referente contrataio) DIscrImIrtação dos serviços (dados referente contratagão) 

Data de apresentado da proposta (dla/mits/ano) 27/02/2020 

Munich,lo UF Popties - BA 

Ano Acordo, Convençgo ou sentença Nonnative em Dissidlo Coletivo Sincluscon 13/02/2020 

N2 de meses de execução [outran's! 12 

Identifica o do Servi'o 
MAO-DE-OBRA DE... 

Identificação do Servigo 

MAO-DE-08RA DE... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REFERENTE A MAD DE OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas) Servente Frain, 

2 Solário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.127,91 

3 Categoria profissional (vinculada i execução contratual) SINDUSCON 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) fev/20 

Plot.; Divan -r el.ber.do  ma. q'adto para cada tipa - realo Nob: Devoid tar *labors*, urn quedro oars me' Mse de 'Helps 

M6DULO 1: COMPOSI'O DA REMUNERAAO MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 cormosicAo DA REMUNERAÇÃO VALOR (RS) 

A SALÁRIO BASE R$ 1.127,91 

B ADICIONAL OE PERICULOSIDADE R$ 0,00 

C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE R$ 0,00 

D ADICIONAL NOTURNO R$ 0,00 

E HORA NOTURNA ADICIONAL R$ 0,00 

F ADICIONAL DE HORA EXTRA R$ 0,00 

G INTERVALO INTRAIORNADA R$ 0,00 

H OUTROS ( ESPECIFICAR) R$ 0,00 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ 1.127,91 

M6DULO 2: BENEFCIOS MENSAIS E DIRIOS MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS 

2 BENEFICJOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A TRANSPORTE R$ 156,00 

B AUXILIO ALIMENTAÇÃO i VALES, CESTA BÁSICA ETC...) R$ 180,00 

C ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR R$ 110,00 

D AUXILIO CRECHE R$ 90,00 

E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 3,80 

F Outros (especificar): Assistência OdontolOgica R$ 12,00 

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS RS 551,130 
~■：  valor IS・『m・“‘・・・“""‘~加“・Ido h..umo (da.cort.do  o valor evento.h●鵬●””"“・mpra ■d司  Note: o valor Stymied° Jr/ere ter costa real do legume plescontado o valor Hentualmente peso polo •mprendo) 

ITEM 06 ITEM 06 

Qセノ  

I): O・  p.rc,nl.aj, do. .nc.a.a rodaM a p .Ma.,clrlt. e FEES tie・qu.4.. antabaladdee - IkIa'io v%ent. I): Os p•rcentusis dos «largos efelak • previd•walirkos • MT'S sip aquisIes sostsbeleticlos pela logislasio *tents. 



B 	I INCIDÊNCIA DO SEBMODULO 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 024% R$ 2,71 

TOTAL 0,89% R$ 9,17 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (RS) 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,66% R$ 52,56 

B INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,70% R$ 7,90 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,93% R$ 44,33 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,06% R$ 0,68 

E INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,71% R$ 19,29 

F MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,09% R$ 1,02 

TOTAL 11,15% R$ 125,76 

Custo de Reoosicao do Profissional Aose.ite - 	 I 	do Profissional Ausente 

AS COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (R$) 

A FERIAS 9,37% R$ 105,69 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 2,87% R$ 32,37 

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 0,23 

D AUSÊNCIA POR DOENÇA 0,54% R$ 6,09 

AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,33% R$ 3,72 

F OUTROS ( ESPECIFICAR): Treinamento 0,34% R$ 3,83 

SUBTOTAL 13,47% R$ 151,93 

G 	 INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE CUSTO DE REPOSIÇÃO 4,96% R$ 55,94 

TOTAL 18,43% R$ 207,87 

UADRO RESUMO - M6DULO 4- ENCAAGOS SOCIAiS E TRABALHISTAS UADRO RESUMO - MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TTUNTALHISTAS 

4 WOULD 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR (R$) 

4.1 132 SALÁRIO + ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 192,76 

4.2 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 36,80% R$ 415,07 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,89% R$ 9,17 

4.4 CUSTO RECISA0 11,15% R$ 125,76 

4.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 18,43% R$ 207,87 

4.6 OUTROS ( ESPECIFICAR) 
TOTAL 84,36% R$ 950,64 

M6DULOS: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO MODULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

ENCARGOS SOCIOUS E TRABALHISTAS VALOR (R$) 
A 132 SALÁRIO + ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 192,76 

B TRIBUTOS 

131. TRIBUTOS FEDERAIS ( ESPECIFICAR) 6,00% AS 158,96 
4.0 B2. TRIBUTOS ESTADUAIS ( ESPECIFICAR) 

4.5 B3. TRIBUTOS MUNICIPAIS 155 2,00% R$ 52,99 
B4.ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1,50% AS 39,74 

C LUCRO 2,50% 115 66,23 
TOTAL L 29,09% AS 510,68 

NotMil: Custo. kSk.o.,Trt,ao. e Lucro pos .uspngado. 
N.tWl); O・.1cc r.t... ・・  tra.os' aMIdo .pdc.So-. o p.qc.r.tu.I sob,. o v.Ior - t.t'n,w,to 
SIAM Gusto. Ir•linstes, Tributes • Lucre pot emp•pdo. 
Motu): 0 nlor reinnt• • tributos 	aplicande-s• pere•rausl sebr• o valor do fatunnente. 

MAO DE OBRA VINCULADA )1 EXECUÇÃO CONTRATUAL ( VALOR POR EMPREGADO) % VALOR (S) 
A MODULO 1- composi910 DA REMUNERAÇÃO AS 1.127,91 
B MODULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 551,80 
C MODULO 3- INSUMOS DIVERSOS) UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS) R$ 19,60 
D MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 84,36% R$ 950,64 

SUBTOTAL (AHITCH3) R$ 2.649,35 
E 	I MODULO 5 - CUSTOSINDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 29,09% R$ 510,68 

VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$ 3.160,03 

TIPO DE SERVIÇO VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO VALOR DA HORA DO 

SERVIÇO 

NÚMERO DE 

HORAS 
PREVISTAS POR 

ANO 

VALOR TOTAL DO 
SERVIÇO 

Servente Prático R$ 3.160,03 RS 15,80 40.800 AS 644.646,12 

陶  

乙寒、  
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,' 
065% 0,65% 

4.3 4-3 
A A 

VALOR (R$) VALOR (RS) 
R$ 11,76 R$ 11,78 

AFASTAMENTO MATERNIDADE AFASTAMEND3 MATERNIDADE 
AFASTAMENTO MATERNiDADE AFASTAMENTO MATERNIDADE 

3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (8R) 
A UNIFORMES R$ 9,00 
B MATERIAIS R$ 5,00 
C EQUIPAMENTOS R$ 5,00 
D OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS R$ 19,00 
Nata: vaio~●・m■‘”『・・，・~“ Nets: miens mama par mopropdo 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABAlHISTAS MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

S.abmdulo ti - Encarsos pevldenci4rlos e FGTS SubmOdulo 4.1 - Enca os 	dendidos e FGTS 
4.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % VALOR (RS) 
A INSS 20,00% R$ 362,38 
B SESI OU SESC 1,50% IL$ 27,18 
C SENAI OU SENAC 1,00% R$ 18,12 
D INCRA 0,20% R$ 3,62 
E SALARIO EDUCAÇÃO 2,50% R$ 45,30 
F FGTS 8,00% R$ 144,95 
G SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO 3,00% R$ 54,36 
H SEBRAE 0,60% R$ 10,87 

TOTAL 36,80% R$ 666,78 
●“k・・・“"'"""“~““．・~m・  84 Pe %en rio stones. 

~可2"’一■・虜・ー胃軸・庫”・．‘ー・ー・・“・  Nota12): automats incident's seem rosounorisalo. 

Submadulo 4.2- 13● Sailrio e Adicional de Frias Submódulo 42 - 138 Sakitio e Adicional de Ferias 
4.2 138 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR (8$) 
A 133 SALÁRIO 9,37% R$ 169,78 
B ADICIONAL DE FÉRIAS 3,12% R$ 56,53 

SUBTOTAL 12,49% R$ 226,31 
C 	INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE 0 133 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS 4,60% R$ 83,35 

TOTAL 17,09% R$ 309,55 

Sobimidulo 4.3- AFastamento Maternidade Subniddulo 4.3 Afestarnento Metenildede 

一どとこー  

C.tezorla Profissional: Tcnico Manuten戸o e Conservao Patrimonial Cittegoria Profissional: Tecnko Manutenção e Ccmserver,a3o Patrimonial 

Discrimina''o dos servios (dados referente' contrata''o) DiSCIIMIIIIIDIO dos serviços (dados ref erente h contratactio) 

Data de apresentacio da proposta (dia/mês/ano) 27/02/2020 

MunIdpio UF Poções - BA 

Ano Acordo, Convenção au Sentença Normative em DIssiclIo Coletivo SINDUSCON 13/02/2020 

NS de meses de execticlo contratual 12 

dentifica"o do Servio 
MAO-DE-OBRA DEー―  

IdentifRack do ServIço 
MÃO.DE.OBRA DE... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS REFERENTE A MAO DE OBRA 

Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas) Operário Qualificado 
2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 1.811,90 

Categoria profissional (vinculada a execuçao contratual) Sinduscon 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) fev/20 
Neta: Dev..* lar .l.b.rSe nil q. v per. cada tipo da realo No4: Dowd sof Webers& Om quote, poo Met Moat mimeo 

M6DULO 1: COMPOSI'AO DA REMUNERAAO MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (l%) 

A SALÁRIO BASE R$ 1.1311,90 
B ADICIONAL DE PERICULOSIDADE R$ 0,00 
C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 85 0,00 
D ADICIONAL NOTURNO R$ 0,00 
E HORA NOTURNA ADICIONAL e$ 0,00 
F ADICIONAL DE HORA EXTRA R$ 0,00 
G INTERVALO INTRIUORNADA R$ 0,00 
H OUTROS ( ESPECIFICAR) R$ 000 

TOTAL DA REMUNERAÇÃO e$ 1.811,90 

M6DULO 2: BENEFfCIOS MENSAIS E DIRIOS MODULO 2: BENEFfOOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (RS) 
A TRANSPORTE R$ 156,00 
B AUXILIO ALIMENTAÇÃO ( VALES, CESTA BASICA ETC...) R$ 180,00 
C ASSISTÊNCIA MÉDICA E FAMILIAR R$ 110,00 
D AUXILIO CRECHE R$ 90,00 
E SEGURO DE VIDA, INVALIDEZ E FUNERAL R$ 3,80 
F Outros (especificar): Assistência Odontológiza R$ 12,00 

TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R$ 551,80 
“●・ ”・“「同・”・“‘・”r tetot山●．一Ido i・・・m可‘・“m・‘00 vaiar”・吐aim・確・叫・ ”b・mpragado) Not.: o valor Moment dwarf sot o sumo Nol do names (closcontado o valor orontusinsooto pogo polo oreposeade) 

M6DULO 3: 1NSUMOS DIVERSOS MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

ITEM 07 ITEM 07 

く＆3 



PALMEIMS, DE FEVEREIRO !E PALMEIRAS, DE FEVEREIRO E 

＝×一一 

B 	I INCIDÊNCIA DO 5E81\46E/U10 4.1 SOBRE AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,24% RS 4,35 

TOTAL 0,89% RS 9,17 

4.4 seovisilo PARA essasAo VALOR (AS) 

A AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,66% RS 84,43 

B INCIDÊNCIA DO SUBMODULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,70% RS 12,68 

C MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO 3,93% AS 71,21 

D AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,136% R$ 1,09 

E INCIDÊNCIA DO SUBMÓDULO 4.1 SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO 1,71% R$ 30,98 

F MULTA DO FGTS DO AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,09% R$ 1,63 

TOTAL 11,15% R$ 202,03 

Custo de ReooslcSo do Profissional Ausente - 	 fl Iona! Ausente 

43 COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (AS) 

A FERIAS 9,37% R$ 169,78 

B AUSÊNCIA POR DOENÇA 2,87% R$ 52,09 

C LICENÇA PATERNIDADE 0,02% R$ 0,36 

D AUSÊNCIA POR DOENÇA 0,54% RS 9,78 

E AUSÊNCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO 0,33% R$ 5,98 

F OUTROS) ESPECIFICAR): Treinamento 0,34% RS 6,16 

SUBTOTAL 13,47% RS 244,06 

G 	 INCIDÊNCIA DO SUBM6DULO 4.1 SOBRE CUSTO DE REPOSIÇÃO 4,96% R$ 89,87 

TOTAL 18,43% R$ 333,93 

UADRO RESUMO - M6DULO 4-ENCARGOS SOC1PJS E TRABAIIIISTAS UADRO RESUMO - MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

4 MÓDULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR (RS) 

4.1 131 SALÁRIO a ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 309,65 

4.2 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS 36,80% R$ 666,78 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 0,89% R$9,17 

4.4 CUSTO RECISA0 11,15% R$ 202,03 

4.5 CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 18,43% AS 333,93 

4.6 OUTROS ( ESPECIFICAR) 

TOTAL 114,36% AS 1.521,56 

M D(tO 5: CUSTOS IVSIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO MODULO S: CUSTOS INDIRETOS, TTUBUTOS E LUCRO 

5 ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR (8S) 

A 131 SALÁRIO • ADICIONAL DE FERIAS 17,09% R$ 309,65 

B TRIBUTOS 

61. TRIBUTOS FEDERAIS ( ESPECIFICAR) 6,00% P4234,26 

4.4 B2. TRIBUTOS ESTADUAIS ( ESPECIFICAR) 

4.5 63. TRIBUTOS MUNICIPAIS ISS 2,00% R$ 78,09 

134.ADMINISTRACÃO LOCAL 1,50% R$ 58,56 

C LUCRO 2,50% AS 97,61 
TOTAL L 29,09% R$778,17 

Neta(s): Cinto. Indb.to., Tributo.. lucro por .mpra ●do. 
Nata(a): O valo. r.f.r.nt. .tributo.' obtido .pilc.ndo-.. o p.rc.Mu.I.obr. o valor do Nturamento. 
Protall): Cones Indkurtes, Tributes • Lucre per empnrpado. 

Protainr 0 valor referents • tributo• abide aplkande-s• o percentual sabre cr 	do fauranrento. 

Milo DE OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR EMPREGADO) VALOR (RS) 
A MODULO 1- COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO R$ 1.811,90 

B MODULO 2- BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS R5 551,80 

C MODULO 3- INSUMOS DIVERSOS ( UNIFORMES, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS) R5 19,00 

D MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 84,36% AS 1.521,56 
SUBTOTAL (ALEUCLI)) R$ 3.904,26 

E 	I MÓDULOS-CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 29,09% RS 778,17 

VALOR TOTAL POR EMPREGADO R$ 4.682,43 

TIPO DE SERVIÇO VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO 
VALOR DA HORA DO 

SERVIÇO 

NÚMERO DE 

HORAS 
PREVISTAS POR 

ANO 

VALOR TOTAL DO 

SERVIÇO 

Operado (Wafted, 85 4.682,43 R$ 23,41 42.400 RS 992.675,23 

CLENEIITE圧R田・ COSTAルmR 
CPFStS$4叫59 
旺PRE既町朋正  

BIIDENOE TRANSPORTES E CONSTRU'ES LTDA 
CNPJ:l42IO4l8l 1 -60 

CLEMENTE TERRE! COSTA JUNIOR 

CPF040.8M485.59 

REPRESENTANTE 
EVIDENCIE TRANSPORTES E CORSTRKOES LTDA 

CRPJ:14260448/0001-60 
マ 、  
乙  ‘ 

w り w \-'F# 



回tra nsa raciComrcio e Servios 

PROPOSTA既PREO 

ぐも 

ス  辺  

JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 
CNPJ. 08.551.890/0001-31, Rua Edivaldo Paraiso, No 184, Centro Araci Bahia e-mail: 

transaraci90@hotmail.com  



UtransComrcio e Se鮎aci 
• Utransaraci 

Comércio e Serviços 
PROPOSTA COMERCIAL PROPOSTA COMERCIAL 

PREGAO PRESENCIAL 011/2020 PREGAO PRESENCIAL 011/2020 

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO 

Registro de pre9o para futura e eventual contrata o de empresa especializada na prestaao de servi9os 
administrativos, servi9os dc condu‘自o de velculos, servi9os de conduao de veiculos pesados, servi9os 
de manutenao e conserva 含o de patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta9きo, servi9os 
tcnicos de manutenao e conserva叫o de patrimnio. TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da 
instm 百o normativa 02/2018 TCM/BA. para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educa o, do 
municipio de Po96es - BA 

Registro de preço para futura e eventual contrataçâo de empresa especializada na prestação de serviços 
administrativos. serviços de condução de veiculos, serviços de condução de veiculos pesados, serviços 
de manutenção e conservação de patrimônio, serviços de assentamento de pavimentação, serviços 
técnicos de manutenção e consenação de patriMônio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da 
instrução nonnativa 02/2018 TCM/BA. para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educação, do 
município de Poções - BA. 

● • . • 
EMPRESA: JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 
CNPJ. 08.551.890ノ0001-3 I, 
ENDERECO: Rua Edivaldo Paraiso. N" 184, Centro Amei. 
CNPJ :08.551.890/0001-31 
REPRESENTANTE LEGAL :SP" JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 
CPF n471.392.935-20 RG n4889437 SSP/BA 

PLANILHA DE PRECO ・  

EMPRESA: JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 
CNPJ. 08.551.890/0001-3 I, 
ENDEFtECO: Rua Edivaldo Paraiso. N" 184, Centro Arad, 
CNPJ :08.551.89(1/0001-3 I 
REPRESENTANTE LEGAL :Sr' JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA 
CPF n° 471.392.935-20 RG n° 4889437 SSP/BA 

PLANILHA DE PREÇO 

rTEM . 	DISCRIMINAÇÃO TIPO 

WANT 
GLOBAL. 

meses 

valor 
val.:tub/0 

. 

IzIRIESTAÇÃO 	DE 	SERVIÇO6 
ADMNSTRATNOS 

HORA/TRABALHO 
12400 

. 
F52 041; 

2 FRESTAcÃo cc SERVIÇOS CE 
coNDuçÃo DE VEICULOS 

HORA/TRABALHO 
17600 RS 2 904 ICRS14,5irt, 	,. 

3 PRESTAÇA 0 DE SERV IcC6 CC 
CONDUÇÃO 	DE 	VEiCULOS 

HORA/TRABALHO 

23600 R$ 3.26000 R$ 16,30 
12$ 384.680,00. 

PESA ECS 

4 PRESTAÇÃO DE SERVK;OS CE 
FREPARAÇÃO E DISIRIBUÇÃO CE 

ALIMENTOS 

NORA/TRABALHO 

176000 R$ 2 040,00 R$ 10,20 
R$ 1.795.200,00 

5 PRESTAÇÃO CE SERVQC6 CE 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

PA TR MONIA L 

HORA/TRABALHO 

632800 R$ 2 040,00 R$ 10,20 
RS6.454.560,00 

6 TAÇA 0 CE SERVIODS DE 
ASSENTA mano DE PAV IMENTAÇÃ 0 

HORA/TRABALHO 
40800 RS 2 040,00 RS 10,20 

R$ 416.160,00 

FRESTAÇÃO CE SERVIÇOS TECNICOS 
CE MA NJTIENÇÃO E OONSERVA cs$ 0 
PATRIMONIAL 

HORA/TRA BA LHO 

42400 RS 2 250,00 . R$ 11.25 
R$ 477.000,00 

NOW MIUIOES NOVIeENTOS NOVEMILSEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS 	R$99(n63ユ（×〕  

1) Validade da Proposta: 60(sessenta) dias 
2) O Pre9o cotado inclui todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza bem como. 
quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na execu9ao dos servi9os, objeto deste edital. 

NOVE MILIIOES NOVICENTOS E NOVE MIL SEISCENTOS E TRINTA E DOES REAIS 

••• 

1) Validade cla Proposta: 60(sessenta) dias. 
2) 0 Preço cotado inclui todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza, bem coma. 
quaisquer outras despesas diretas e indiretas incidentes na execução dos serviços, objeto deste edital. 

Amei, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 Araci. 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

ItS 9.909.632,00 RS 9.909.632,00 

JOSE CA JOSE CA OS NASCIMENTO DA SILVA 
CPF n471.392.935-20 	一  

OS NASCIMENTO DA SILVA 
CPF n° 471.392.935-20 

bSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIREL' 
CNPJ. 08.551.890/000I-31・  Rua Edivaldo Pamiso, N'184, Centro Axci Ba垣ae・mail 	w 

Iransarael9o@hotmail.eoln 

JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 
CNPJ. 08.551.890/0001-31, Rua Edivaldo Paraiso. IV° 184, Centro Arad Bahia e-mail: 

transaraci9Oghotmail.coin , 
aci Bahia e-mail: 

、 × 



'ZRH illrZ RH 
TRANSPORTES E CONSTRUC6ES LTDA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POぐ6ES -BA 

PRFGA() PRESENCIAL No011/2020 

PREFEIL URA MUNICIPAL DE POÇÕES -BA 

PREGA0 PRESENCIAL N°011/2020 

PROPOSTA DE PRECO PROPOSTA DE PREÇO 

, 

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HORA/TRABALHO 12.400 13,77 170.748,00 
2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS HORA/TRABALHO 17.600 16,25 286.000,00 
3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORNTRABALHO 23.600 19,04 449.344,00 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
AUMENTOS HORA/TRABALHO 176.000 

13,80 2.428.800,00 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA0 
PATRIMONIAL HORA/TRABALHO 63Z800 

15,66 9.909.648,60 

6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO  DE  PAVIMENTAÇÃO HORATRABALHO 40.800 15,55 634.440,00 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E 

8 	CONSERVAÇAO 
PATRIMONIAL 

HORATTRABALHO 42.400 
21,55 913.720,00 

ミ欝mos qe estamosAnexos, bemcadas nc [crow繊in, acordo corn todas as nn tlies estabelecidas no Editalaceitamos teclas as obrigaes e responsabilidades1ernria 

n警4at-amos qlザ nos Pn雪いst-etadt,s es呼。 im・lo 1._I.・Sh・d'lsas despesas 4m与 direta ou 
円uLretamenre.razern,artc c1い  presente objeto, tats como gastos cia empresa corn suporte 

2. Prazo de execução: 12 (DOZI . 
3. Local de execução: Poções 

Declaramos ye estamos de pion° acordo com todas as 111111.NCICS estabelecidas no Edital 
e seus Anexos, bem como aceitamos todas 	obrigaçoes e resp3nsabilidades 
especificadas no 'Fermi, de Refertmcia. 

Declaramos que nos preços cotados estlio incluidas todas as despesas 	Elireta 
indiretamente, fazein parte do presente objeto, tais corno gas tos da empresa com suporte 
técnico e administrative, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam 
lucidly sobre gastos da empresa, sem quaisquer acrésrimos em virtilde tie expectativa 
inflacionaria e deduzidos vs descontos eventualmente concedidos. 

① 
Muniz Ferreira~ BA, 27 de fevereiro de 2020 Muniz Ferreira - BA, 27 de fevereiro de 2020 

ZRHTRA SP魚E\ONSTRU9 
CNPJ: 05M48.106/0001-1O 

Zeniltor, alves silva 

jr 411it ir ZRH TRA SP EWE 	S RUC 
CNPJ: 05.648.106/0001-10 

Zenilton alves silva Rザ  ic 



'ZRH ÉrZRH 
TRANSPORTES E CONSTRIJ9OES LTDA TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO 6ES -BA 

PREGAO PRESENCIAL N。 0! 1/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POQÕES -BA 

PREGÃO PRESENCIAL N°011/2020 

Composiio de pre'os Composiçio de preços 

Item 01 Item 01 

α女“”山叫加dos Ser os (dados referentes' centras町加I DIserImInagio dos Serviços (dados referentes central/NM) 

Data de apresentação da proposta 21/01/2020 

./S 

71 

(N.. 

l' ' 	C; 

12' 

C1---- 

munstipiatif ROOFS/BA 

Mo Acordo, Convenção ou Sentença Normativa ens Dissídio Coletivo S1NDUMP BA000584/2017 

Ple de meses de execução contratual 12 

Identificação do Seivipa 
MÃO-DE-OS 	DE ._ 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO oos cusros REFERENTE 
A PAA0-ot-ostA 
1 Tipo de serviço (mesmo serv.ço com características distintas) AUX. ADM. I 

2 Saran() Normativo da Categoria Profissional RS 
1.009,52 

Categoria profissional (vinculada a execução contratual) ONDLINIR 

Data Rase da categoria (dia/mESian0) jan/20 

Nob: Deverá ser elaborado um quadro part cada tipo de smirks,. 
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Satan° Base 1.009,52 

B 

C 

Adicitmal de per iculosidade 000 

Adicional de insalubridade 0,00 

0 Adicional noturno 0,00 

E Hora noturna adicional 0 00 

F Adicional de Hora Extra 21,03 

6 
r— 

H 

Intervalo Intrajornada 

Outros (especificar) 
.. _0,00 

0.00 
Total da Remuneração 1.030,55 

,--. 
2 

MODULO 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENENCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (RS) 

A Transporte 156,00 
8 Auxilio alimentação (vales, cesta basica etc.) 180,00 
C Assistência medica e familiar 110,00 
D Auxilio creche 

Seguro de vida, invalidez e funeral 
90,00 

3,80 
F Assistencia Odontologka 12,110 

Total de Benefice's mensais e curios 551,80 
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do inStitTIO (descontado o valor event ualmen e pago pelo empregado). 

MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSLIMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 
— 

5,00 

5,00 

R Materiais 

Equipamentos C 

O Outros (especificar) 

Tow de Insumos dIversos 19,00 

.._ 

Nota: Valores mensais por empregado. 
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETRABALMSTAS 
SubmiSdulo 4.1 - Encargos provide:Wiens eFGTS: ,j71 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR 

A INSS 
20,00% 206,11 

O SESI ou SESC 
1,50% 15,46 

、  
/ 

b 

× 

や  



NAI ou SENAC 1,00% 10,31 

D INCRA 0,20% 2,06 

Salário WornZo 2,5054 25,76 

F FGTS 800% ,  82,44 

G Seguro acidente do trabalho 3 0056 30,92 

SEBRAE 6,18 0,60% 
TOTAL 36,110% 379,24 

NOVI (1)' Os percentuais dos encargos previdencibrins e FGTS sbn aqueles estabeleridos pela legista0o vigente. 
Nota (2)' Percentuais incidentes sobre a remuneracio. 
Sukeniklulo 4,2' 131 Salado e Adicional de Férias 

VALOR 4,2 139 SALÁRIO E ADICIONAL DE FRIAS % 

A 13e salário 9,37% 96,56 

Adicional de Férias 3,12% 32,15 

Subtotal 12,49% 124,72 

Fidencia do Submodulo 4.1 sobre 139 Salário e Adicional de Ferias 4,60% 47,37 

TOTAL 17,09% 176,011 

SubmOdulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

Afastamento maternidade 0,65% 6,70 

Incidência do submodulo 4 1 sobre afastamento maternidade 0,24% 2,47 

TOTAL 0,89% 9,17 

Subm&WI° 4.4 - Provisio pare Rescisão 

4,4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR 

A Aviso prévio indenizado 4,66% 48,02 

a Incidência do submódulo 4 1 sobre aviso prévio indenizado 0,70% 7,21 

C Mutta do TGTS do aviso prirvio indenizado 3,93% 40,50 

D Asno prévio traBAlhado 0,06% 0,62 

E Inc 	cia do submódulo 4.1 sobre aviso prévio traBAlhado 1,71% 17.62 

Muita do FGTS do aviso prévio traBAlhado 
0,09% 0,93 

TOTAL 11,15% 114,91 

SUBMODULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (16) 

A Férias 
9,37% 

2,87% 

0,02% 

96,56 

49,58 

021 

...,, 

/ 
11 Ausencia poi doença 

C licença paternidade 

f) Ausências legais 0,54% 5,56 
E Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 3,40 

Treinamento 
0,34% 3,50 

Subtotal 13,47% 138,82 

r---  	 IImictirusa do submódulo 4.1 sabre o Custo de repuskEo 

TOTAL 

4,96% 

18,43% 
51,08 

189,90 
ansa. restsmo Mdckilo 4' Encargos sociais e trabalhistas 

4 MODULO 4' ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

139 satiric • Adicional de férias 

% 

36,80% 

VALOR 
(e) 

4,1 
379,24 

-- 

4,2 Fncargos previdericiáricis e FGTS 17,09% 176,08 
4,3 Afastamento maternidade 0,89% 9,17 
4,0 Custo de rescisão 11,15% 114,91 
4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 189,90 

TOTAL L U,35% 369.30 
MÓDULOS5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

..---"" 
CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % wanit (3) 

A 132 salário + Adicional de férias 
17,09% 176,06 

Tributos - SIMPLES NACIONAL 

Ill. Tributes Federais (especificar) 
6,00% 148,24 

k 

、  

A 
PREFEITURA MUNIC PAL DE POC6ES -BA PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES -BA 

PREGAO PRESENCIAL N。0)0/2020 PREGÃO PRESENCIAL N°010/2020 



TIPOOESERV O(川 I VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO I司  TIPO OE SUNK° fA) 	VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO 111) 

NUMEROS D王  
αA,"5 

PREVISTO NO 
"o 

NUMER05 DE 
MANIAS 

PREVISTO NO 
ANO 

VALOR TOTAL 
DOS SER4J" 
VALOR TOTAL 
DC1S SERVIÇOS 

V皿m 
DA 

mAm且 
加  

SEw'O 
C= 

3/3O nJ 

VALOR 

DA 
Sara 

DO 
SERVIÇO 

Co 
03/30cias) 

  

●旺STAC』0匠  
~、1・  

ADMWISTRA1WOS 

KEST *GAO DE 
SERVIÇOS 

ADPAINISTRATIVOS 

l02、“ 3.023,69 

  

100,9$ 100,99 

SW 1111111111111111111111 叫  es fl71 1477 

● • 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES ・BA 

PREGAO PRESENCIAL N。010/2020 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POQÕES -BA 

PREGA0 PRESENCIAI, N° 0'0/2020 
4,4 82 Tributos Estaduais (especificar) 

4,5 83.Tributos Municipais ISS 2,00% 49,41 

84. Adminsitrat3n Local 2,50% 6177 

lucro 5,00% 123,53 

IOTA L 32,59% 559,04 

Mots (1): Custos Indiretos, Tributos e WM) por empregado. 

Mats (2): 0 valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual solar o valor do faturamento. 

Quadre-resumo do Canto por Empregado 

1/134-C —BRA VINCULADA A EXECUt-3 CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

IR51 

Módulo 1- Composk5o da Rernuneratio 1.030,55 

B Modulo 2- Benefícios Mensais e Diários 551,80 

19,00 
...._._ 

869,30 

2.470,66 

C Modulo 	3 	- 	Instamos 	Diversos 	(uniformes, 	materiais, equipamentos e outras) 

Modulo 4 - Encargos Sociais e TragAlhistas 84,35% 

Subtotal (A • B •C+ 0) 

Modulo 5 	Custosdtretos, tributos e lucro 32,59% 559,04 

r 

   

 

hlo, total por empregado Valor total por empregado 3029,69 3.029,69 

/ 

× 
1入  
R、  



Data de apesentaço da pwposta 21/01/2020 

Cs, 

/ 

• 

Monichao/UF POÇÕES/BA 

Ana Acordo, Convenção ou Sentença Normativa ern Dissidio Coletivo StNDUMP BA000S84/2017 

NV de meses de execução contratual 12 

do Identificação 	Serviço 

MAO-DE-0E4RA DE ... 

DADOS CCIMPLEMENTAftE5 PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

A rasio-De-oem 
Too de serviço (mesmo serviço cam caracteristicas distintas) MOTORISTA VEIC. LEVE 

2 Salado Normativo da Categoria Profissional RS 
1.216,73 

3 Categoria prci4issional (vinculada a exec ç)o contratual( SINIRIMP 

Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

Deverá 	 de Nota: 	ser elaborado um quadro para cada tipo 	strait?, 
PA6DULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇA0 DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A 

B 

Salário Base 

Adicional de periculosidade 

1_216,73 

DOO 

C 

D 

Admonal de insalubridade 

Adicional noturno 

0,00 

0.00 

E Hors noturna adicional 0,00 

F Adicional de Hora Extra 50 10 

G 

H 

Intervalo Inn Nomad,. 

Outros (especificar) 

0,00 

0,00 

Total da Remunerasbo 
1.267,43 

MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARKIS 

2 BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 
156,00 

a 
i---- 

Auxilio alimentaç Bo (Vales, cesta básica etc.) 
1/10,00 

C Assistência medica e familiar 
110,00 

D 

E 

F 

Auvilio creche 

Seguro de vida, invalider e funeral 
— 	 

Assistência Odontologia 

90.00 

3,80 

12,DD 

Nota: 

Tod de Beneficias mens e diários 

o valor informado deverá ser o custo real do insurno (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

551,80 

3 INSUMOS INVERSOS VALOR fl  
il 

A Uniformes 

Materiais 

9,00 
.. — --- 	. 

5,00 

C 

O 

Equipamentos 

Outros (especificar) 

5,00 
. 	. 

Total de Insumos Wversos 19,00 

Not.: Valores mensais por empregado 

MODULOa: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Submilidolo 4.1 - Encargos previdenciários eFGES: 

4. 

1 

ENCARGOS PREVIDENCIARKIS E FGTS % VAL 

A INSS 
20,00% 253,1...  

B 5E51 ou SESC 
1,50% 19,01 

SENA! au SENAC 
1,00% 12,67 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA - BA 

PREG入O PRESENCIAL N。 013/2019 

A 
PRLFLI I URA MUNICIPAL DE PIATA -BA 

PREGÃO PRESENCIAL N°013/2019 

Item 02 Item 02 

●“"mh~．“・Servi‘ロ・ “ados ・でkten比・ ‘mntnta戸叶  Easalminastra dos Smokes Nato referentes Xr contratnio) 

￥  



!MOM 0,20% 2,53 

E Saline) Educaç3o 2,50% 31,69 

F FGTS 8,00% 101.39 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% 38,02 

SEBRAE 0,60% 7,60 

TOTAL 36,80% 466,41 

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdenciinos e FMS são aqueles estabelecidos pela legislado vigente. 

Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remunerado. 
Saban6dulia 4.2 -13' Satin e Adtdonal de Tibias 

ac VALOR 4,2 137 SALÁRIO E ADICIONAL DE FtatAs 

A 132 Salary" 9 ,3 7% 118,76 

Adicional de rérias 3,12% 39,54 

Subtotal 12,49% 158,30 

Incidincia do Submóduto 44 sobre 13e salário e Adicional de Férias 4,60% 

17,09% 

% 

58,26 

216,56 TOTAL 

Subméduto 4.3 - Afastamento Maternidade 

VALOR 4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 

A Afastamento maternidade 0,65% 8,24 

Incidência do submodulo 4 1 sobre afastamento maternidade 0,24% 3,04 

TOTAL 0189% 11,28 

Submódulo 4.4 - Provisllo para Rescisio 

4,4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR 

A Aviso previa indenizado 4,66% 

0,70% 

59,06 

8,87 a Incidéncia do submtidulo 4.1 sobre avisa prévio indenizada 

Multa du FGTS do aviso prévio indenizada 3,93% 49,81 

0 Aviso pMvio traBAlhado 0,06% 0,76 

E Incidéncia do submadulo 4.1 sabre aviso prévio traBAlhado 1,71% 21,67 

Multa do FGTS do aviso prévio tra BAlhado 1,14 0,09% 

TOTAL 11,15% 141,32 

SUBMODULO 4.5 - Onto de Reposicao do Profissional Ausente 
	 - 

VALOR (RS) 4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 

A Ferias 

Ausência por doença 
9,37% 118,76 

36,38 1,87% 
C Licença paternidade 

0,02% 0,25 
O Ausências legais 

0,54% 6,84 

- 
Ausência por Acidente de trabalho 
- 

0,33% 4,18 
TreinarneMo 

0,34% 4,31 

Omar° - resumo 

Subtotal 33,47% 170,72 

pncidencia da submadula 4.1 sabre o Costa de repasiçArd 4,96% 62,83 
TOTAL 

Módulo 4 - Encargos sodas e trabalhistas 

14,43% 233,55 	_ 

4,1 

MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 

PSI_ 

% 
,I 

VALOR 

11e salário « Adicional de ferias 36,80% 466,41 
4,2 Encargos previdencianos e FISTS 17,09% 216,56 
4,3 Afastamento maternidade 0,89% 11,28 
4,4 Custo de rescislo 11,15% 141,32 
4,5 Custo de r epusiçao do profissional ausente 8,43% 233,55 

TOTAL L 84 5% 
1.069,12 

IIALSOULO 5- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E Lucia 

8 

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (RS) 

137 saLir la ÷ Adicional de ferias 
17,09% 216,56 

Tributos - SIMPLES NACIONAL 

G00% 

7----. . 

174,44 	\` -«..__.... 
131. Tributes Federais (especificar) 

4,4 82.Tributos Estaduais (especificar) 

、  

/ 



r (
// 

( 
& 
し一  

4.5 133.Inbutos Municipais ISS 2,00% 58,15 

I14. Adminsgração Local 2,50% 72,68 

lucro 500% 145,37 

TOTA L 32,59% 667 19 

Nota (I): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado 

Kota (2): 0 valor referente a tributos e obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
Cluodro-resumo do Custo por Empregado 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

(R$) 

Modulo 1 - Composição da Remuneração 

Módulo?2 - Beneficios Mensais e Diários 

84,35% 

1 267,43 

551.80 

19,00 

1.069,12 

C Modulo 	3 	- 	Insumos 	Diversos 	(uniformes, 	materiais, equipamentos e outros) 

Modulo 4 - Encargos Sec la's e TragAllust as 

Subtotal (As B LC+ DI 2.907,34 

Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e I urro 32,59% 667,19 

Valor tool por emwegado Valor total por empregado 
コ

3.574,54 

 

TWO DE SERVIÇO (A) VALOR 
DA 

00 
SERVIÇO 

Cr. 
(8/3O. s} 

DIÁRIA
NUMEROS OE 

Dolmas 
PREVISTO NO 

ANO 

VALOR TOTAL 

DOS SERVIÇOS 

VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (B) 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

ADMIN5TRA1IVOS 

3.574,54 119,15 

ISMS a 

、  

し  

* 



item 03 Item 03 

'"Ih"i”叫孟・ d" Set.ios (dados referentes' contra叫珂  Discriminação dos Serviços (dados referentes 1 contratação} 

Data de aPresentatio da proposta 21/01110.70 

X 
.7- \ 

Mun ano/t/E POÇOES/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo SINDLIMP RA000584/2017 

de metes de esecução contratual 12 

Identificação do Serviço 

MÃO-DE-OBRA 	DE ... 

DADOS COMPLEMENTARES 

A 112.0-11F-OBIA 
PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

Tipo de serviço Imesmo serviço com características distintas) MOTORISTA PESADOS 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional 8$ 
1.473,35 

3 Categoria profissional (vinculada h merução contratual) 

Data Base da categoria (dia/mêsjano) 

SINDLIMP 

8111/20 

Net.: Deverá ser elaborado uni quadro para cada tom de serviço. 

MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 

A- 

COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

Salário Base 

VALOR (RS) 

1.473,35 

B Adicional de penculosidade o,ao 
C 

D 

Adrianal de insalubridade 

Adicional noturno 

0,00 

0,00 

0,00 E Hora noturna adicional 

F Adicional de Nora Extra 61.39 

G Intervalo Intrajornada 
0,00 

II Outros (especificar) 0,00 

Total da Remuneração 1.534,74 

MODULO 2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR IRS) 

A Transporte 156,00 

8 Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc ) 
180,00 

110,00 
C Assistência medica e familiar 

D Auxilio creche 
90,00 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 
3,130 

F Assistência Odontologica 
12.00 

Total de Ben 	ios 	's e diários 
551,88 

Mota: o valor informado devera ser o custo real do fleuma (descontado o valor eventualmenre pago pelo empregado). 
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUREDS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

B Materiais 5,00 

C Equipamentos 5,00 

O Outros (especificar) 

Total de Mumps &versos 19,00 

Nota: Valor es mensais por empregado. 

MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETWABALNISTAS 
Sitbovidtdo 4.1 - Fncarlos previdenclitios e FGTS: 

% VALOR 

2 

4. 

1 

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (COTS 

A INSS 
20,00% 306,95 

8 SCSI ou SESC 
1,50% 23,02 

C SE NAI ou SENAC 
1,00% 15,35 

D INCRA 
0,20% 3,07 

E Salano Eduração 	
a 2,50% 38,37 

FGTS tir 8,00% 

3,00% 

122,78 

G Seguro acidente do trabalho 46,04 

SEBRAE 
0,60% 9,21 

TOTAL 3630% 564,71 

Neta (1) - Or percentuais dos encargos previdenciários e 1615 são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 

Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 	
C 

Subnádulo 4.2 - 13-1 Salário e Adicional de Meles 
 

> 

、  



、  

/ 

「× 

4,2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR 

A 13e Salina 9,37% 143,81 

B Adicional de Ferias 3,12% 47,88 

Subtotal 12,49% 191,69 

C 	 Incidência do Submódulc 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Ferias 4,60% 70,54 

TOTAL 17,09% 26223 

Subrivódulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A 
-____. __._.... ...... . 

B 

Afastamento maternidade 
.. 	.. 	. 
Incidencia do submódulo 4.1 sabre afastamento maternidade 

0,65% 

0,24% 

9,98 

3,68 

TOTAL 0,89% 13,66 

Submifidulo 44. Provisão para Rescisão 

PROVISÃO PARA RESCISÃO 01+1 VALOR 

A 
_ ... 	. 

B 

Aviso prévio indenif ado 

Incidência do submódolo 4.1 sobre aviso prévio indennado 

4,66% 

0,70% 

71,52 

10,74 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenoado 3,93% 60,32 

0 Aviso prelim traBAlhado 0,06% 092 

E Incidência do submOdulo 4.1 sobre aviso prévio tra8Alfiado 1,71% 26,24 

F Mika do FGTS do aviso prévio 	af1 	hado 0,09% 
1,38 

TOTAL 11,15% 171,12 

SIJIMÓDULO 	- Custo de Reposição do Profissional Monde 

4.5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (PS) 

A eéias 9,37% 143,81 

B Ausência por doença 2,87% 44,05 

C Licença paternidade 0,02% 0,31 

13 Ausências !man 8,29 

F Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 5,06 

Treinamento 

Subtotal 

0,34% 

13,47% 

5,22 	_ 

206,73 

IS 	 lIncidência do submódulo 4 1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL 

4,96% 

111,43% 

76,08 

nun 
resumo - Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas 

4 

-_ 
4 

MODULO 4 - ENCARGOSSOCIAIS E TRABALHISTAS 

1.3° salino + Adicional de ferias 

% 

36.80% 

VALOR 

04) 

564,713 
4,2 Encargos previdencharins e FGTS 17,09% 262,23 

4,3 Afas tamento maternidade 0,89% 13,66 
4,4 Custo de rescisão 11,15% 1)1,12 

4,5 Custo de reposição do profissional ausente 1E1,43% 282,81 

TOTAL L I14,35% 1234,60 

MÓDULOS- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

CUSTOS MDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % moil (RP 

13° salário + Adicional de ferias 
17,09% 262,23 

• Tributos - SIMPLES NACIONAL 

131 Tributos Federais )especificar) 
6,00% 204,01 

4,4 132.Tributos Fstedua.s (especificar) 

4 83Tributos Municipais 155 
2,00% 68,00 

84. Adminsitração Local 
2,50% 85,00 

lucro 
5,00% 170,01 

TOTA L 32,53% 
70,25 

Nola 11. 	Custos Indiretos, Tnbutos e Lucro por empregado 

Note (2): 0 valor referente a tributos é obtido apticando-se open eni la) sobre o valo, du (aka ainentu 
Miadro-resurno do Gusto por Empregado 

MÃO-DE-OBRA VINCUULDA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

% (RS) 

Medulo 1 - Composição da Remuneração 
1.534 74 

551,80 
Módulo 2 - Beneficios Mensais e Dianos 

C Modulo 3- Insurnos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 
1900, 

O Modulo 4 - Encargos Socials e TraBAlhistas 84,35% 
.294,60 

Subtotal (A + B +C+ DI 

-,0114C4_/ 



VALOR 
DA 

mAR" 
加  

"W博O 
ひ  

(BJ3tJdtas) 

VALOR 
DA 

DIÁRIA 
DO 

SERVIÇO 
Co 

01/30gfras) 

NUMERaS DE 
DIARIAS 

P8EVISTO NO 
A加  

NUMEROS DE 
DIAMAS 

PREVISTO NO 
ANO 

TWO DE SERVIO (A) TWO DE SONIC° (A) m08 MENSAL PROmm〕 mP FMPRFGADO (叫  VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (8) 

VALOR TOTAL 
DOS SERV叩耳  
VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

”王sl“加叫  
''W叫“ 

ANIMSTRAUVOS 

rusrmoto DE 

MIRK OS 

ADMINISTRATIVOS 

~~ 111/011111111111111111 

4.189.40 4.189,40 13945 139,6-5 

Data de apresentaç3o da proposta 21101/2020 

Municipio/UF 
P0058%/BR 

Ano Acordo, Converdo ou Sentença Not rnativa em Dissídio Coletivo SINDLIMP ILA000584/2017 

fla de meses de execuc3o contratual 12 

Identificasio do Serviço 
%Oa-DE-on* DE ... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 
A ta0-0E-01111A 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) COPEIRA 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 
1.033,20 

Categoria profissional (vinculada 4 execuc5o contratual) 

Data Base da categoria (dia/mês/ano) 

SINDLIMP 

fan/20 

Nota: Deverá ser elaborado urn quadro para cada tipo de steep. 
w5outo 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (195) 

1.033,20 
A Salário Base 

B Adicional de periculosidade 
OMO 

C AdicioneI de insalubridade 
0,00 

El Adicional noturno 
0,00 

E Hora noturna adicional 
coo 

F Adicional de Hora Extra 0,00 
G Intervalo Intralornada 

MOO 

H Outros (especificar) 

Total da RemunerasSo 
MOO 

1.033,20 
tatouto 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (tS) 

A Transporte 
156 00 — —2 

IS Auvilio alimentaçáo (Vales, cesta (Ikea etc) 
180,00 

C Assistência medica e familiar 
110,00 

D Auxilio creche 
90,00 

3,80_ 

12,00 

E Segura de vida, invalidez e funeral 

E Assistência Odontologica 

Total de Baieftcios mensais e <Linos 
S51,110 

Nota: o valor inform ado devera ser o custo real du insumo (descontado o valor eventualmente 
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

pago pelo empregado) 

VALOR INSUMOS INVERSOS 

A Uniformes 9,00 

B Materiais 5,00 

C Equipamentos 5,00 

Outros (especificar) 

Total de Imagoes diversos 19,00 

w 

/ 

も  

ヒーー上IduIo 5 - Custos ind竺竺bulas e ucro Weirdo 5 Custos indiretos, trtbuto, e lucro 
巨.59%
I 32,57% 789,25 	」  789,25 

   

r v糾“m",""”，叫山  Valor total Per emlaretado 4.189.40 4.1B9,40 

  

Item 04 Item 04 

.cdmh叫lo"s弘Mcc;"atloc rek"”肥● ‘contrt叫lo' 13/acrIminaçSo dos ServIços (dados referentes 3 rontratagEo) 



Rota: Valores mensais poi empregado. 

MODULO 4: ENCARGOS SOCIALS ETRABALHISTAS 
Submódulo 4.1 - Encargos previdendirios e FGTS: 

4. 

1 

ENCARGOS PREVIDENCIAMOS E EGTS VALOR 

A 0.155 20,00% 206,64 

B 5E51 ou SESC 

SIN Ai Oil SE NAC 

1,50% 

1,00% 

15,50 

10.33 	- 

D INCRA 0,20% 2,07 

O 

Satiric, Educação 2,50% 25,8 

FGTS 8,00% 82,66 

Seguro acidente do trabalho 300% 

SEBRAE 6,20 

,  
31,00 

0,60% 

TOTAL 380,22 

Nob (1) - Os percent uais dos encargos pc evident iários e FGTS sSo aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 

Nola (2)' Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

Submoduio 4.2 - 1.39 Satiric e Adkional de Ferias 

4,2 13' SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR 

A 134 Salário 9,31% 96,81  

Adicional de Ferias 3,12% 32,24 

Subtotal 12,49% 129,05 

l
incifléricia do Submndulo 4 1 sobre 134 Salário e Adicional de Férias 4,60% 47,49 

TOTAL 17,09% 176,54 

SubmOdulo 4,3. Afastamento Maternidade 

4 AFASTAMENTO MATERNIDADE 

Afastamento maternidade 

% 

0,65% 

VALOR 

6,72 

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,24% 2,48 

TOTAL 0.89Ai 9,20 

Submodulo 4.4. Provisão para Rescisio 

4,4 PROVISÃO PARA RESCISÃO 

Aviso prévio indenizado 

% 

4,66% 

VALOR 

48,15 

8 Incidência do submOdulo 41 sobre aviso prévio indenizado 0,70% 7,23 

C 

D 

Willa do FGTS do aviso prévio indenizado 3,93% 

0,06% 

40,60 

Aviso prévia tra BAlh ado 0,62 

E Incidência do subrnódtdo 4 1 sobre awls° prévio tral3Alhado 1,71% 17,67 

Multa do rGrs do aviso prévio traBAlhado 
0,09% 0,93 

TOTAL 11,15% 115,20 
喰  

MIRMODUtO 4.5- Gusto de Repositio do Profissional Ausente 

44 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFESSIONAL AUSENTE % VALOR (015) 

A Ferias 
9,37% 96,81 

B Ausência por doença 
2)37% 

0,02% 

29.65 

0,21 
Licença paternidade 

D Ausências legais  
0,54% 5,58 

Ausência par acidente de trabalho 
0,43% 

034% 

3,41 

3,51 
Treinamento 

Subtotal 

Incidincia do submódolo 4.1 sobre o Custo de reposigia 

13,47% 

4,96% 

139,17 	. 

51,22 
TOTAL 18,43% 190,39 

o - Modulo 4 -Encargos sociais e trabathistas 
_ _ 	. 	.. _ 	__ 
VALOR 	/ 

(US) 

4 MCIDLILO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TAMIALNISTAS 

4 9 salário + Adicional de féria 36,80% 380 22 
4,2 Encargos prendencianos e FGTS 12,09% 

176,54 
4.3 Afastamento maternidade 0,89% 

9,20 
4,4 Custo de rescisão 11,15% 115,20 
4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 190,39 

TOTAL I. 84,35% 821.54 

_....._ 
redittuw s - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

CUSTOS INDIRETOS, TIMINGS E LUCRO % VALOR PO) 

A 39 salirio . Adicional de ferias 
17,09% 176,54 	t‘ 

Tributes! - SIMPLES NACIONAL 



Ell Tributos Federais (especificar) 6,00% 148,53 

4,4 82 Tributos Estaduais (especificar) 

4,5 133.Tributos Municipals 155 2,00% 49,51 

M. Adminsitração Local 2,50% 61,89 

Lucro 5,00% 113,72 

TOTA L 12,59% 560,24 

Nets (1): Custos Indiretos, Tributos e lucro por empregado. 
Nota (2): 0 valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do f aturamento. 
01Iltdro-resumo do Custo por Empregado 

MAO-DE-08RA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

% (S) 

Modulo 	Composição da Remuneração 1033,20 

B Modulo 2 - Beneficios Mensais e Diários 551,80 

C Modulo 	3 	- 	Insumos 	Diversos 	(uniformes, 	materials, equipamentos e minas) 19,00 

O Modulo 4 - Ern a rgos Sociais e TraBAlhistas BA 35% 871,54 

Subtotal (A + B +C+ 0) 2.475,54 

Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 32,59% 560,24 

 

Valor total por en,preg.do Valor total por empregado 3』3与n 3.035,711 

   

TWO DE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (I) VALOR 
DA 

DIÁRIA 
DO 

SERVIÇO 

C. 
01/30thas) 

NUMEROS DE 
Dams 

PREVISTO NO 

ANO 

VALOR TOTAL 

DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO OE 

SERVIÇOS 
ADMINISTRATMOS 

3.035,78 101,19 

Illeatilla a na  

Item OS Item OS 

ascrk..k..lo dos S.r 'os (thdos refecn,tes' contrataio) Discrlagnado dos Serviços (dados referentes I contratado) 

Data de apresentação da proposta 
-- 21/01/2020 

Mumc ipio/UF 
POÇÕES/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio coletivo SINDLIMP BA0001414/2017 

Mi de meses de execução contratual 
12 

Identificaste do Serviço 
MÃO-DE-OBRA DE 

 

. 	. 	. .. 
AUX. DE MANUTECÃO 

PREDIAL 

R$ 
125091 

DADOS COMPLEMENTARES 

A itio-oe-osta 
PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

Tipp de serviço (mesmo serviço com características distintas) 

Salário Normativo da Categoria Profissional 

3 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) SINDIIMP 

Data Rase da categoria Ptah/anal (an/20 
- 	- - 	- 	- 	-- Nota: Deveri SET elaborado UT quadro para cada tipo de sengpa. 

MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO OA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Salado Base 
1 210,91 

0,00 
B Adicional de periculosidade 

C 

Cr 

Adicional de insalubridade 
0,00 

0,00 
Adicional noturno 

E Hora noturna adicional 
0,00 

F 

G 

Adicional de Hora Extra 
._., 	. , _0,00 	_ 

0.00 
Intervalo Intrajornada 

H OHHOS (especificar) 
0,00 

_ 

Total da Remuneraçao 
__ .. 	. 	.. 

MODULO 2: BENEFICIOS MEI4SAIS E DIÁRtOS 
_ 

1.210,91 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (RS) 

A Transporte 
156,00 

、  

   



B Auxilio alimentaylo (Vales, cesta basic a etc) 180,00 

C Assistência médica e familiar 110,80 

D AUXITIO creche 90,00 

Seguro de vida, invalidez e funeral 3,80 

F Assistência Odontologia 12.00 

Total de Benefícios rner.uls e ditrlos 551,80 

Nota: o valor informado deverà ser o custo real do i mum° (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
tar:rout° 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

I Materiais 5,00 

C 
I 

Equipamentos 5,00 
--
o Outros (especificar) 

Total de tnsumos diversos 19,00 

Nota: Valores mensais por empregado. 

MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETRADALHISTAS 
Submédulo 4.1 - Encargos prevIdendirlos eFGTS: 

4. 
1 	, 

A 

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS 

MSS 20,00% 

VALOR 

242,18 

B SESI ou SESC LSO% 18,16 

C SENAI ou SENAC 1,00% 12,11 

D INCRA 0,20% 2,42 

Salário Educação 
2,50% 30,27 

FGTS 8,00% 9687 

Seguro acidente do trabalho 3,00% 36,33 

It SF BRAE 0,60% 7,21 

TOTAL 445,61 

Nola (1) - Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação 	ente. 

Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 
I Subentakdo 4.2 - 13e Salário e Askional de Ferias 

4.2 134 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR 

A 139 Salário 9,37% 113,06 

B Adicional de Ferias 3,12% 37,78 

Subtotal 12,49% 151,24 

Inc idência do SubmOdulo 4.1 sobre 139 Salário e Adicional de Férias 4,60% 55,66 

TOTAL 17,09% 206,90 

SubmOdulo 4.3 - Afastamento Maternidade H 

4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Afastamento maternidade 0,65% 7,87 

Incidência do submOdulo 4 1 sobre afastamento maternidade 0,24% 2,91 

TOTAL 0,89% 10,78 

Stdamtidulo 4.4 Provisão - 	para Rescisao 

4,4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR 

A Aviso prévio indenizado 
1,66% 56,1 

O Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 
0,70% 8,48 

C Mutts do FGTS do aviso prévio indenizado 
3,93  17,59 

o Aviso prévio trallAlhado 
0,06% 0,7 

, 
E Incidência do submadulo 4.1 sobre aviso prévio tra8Mhado 1,71% 20,71 

Multa do FGTS do aviso prévio tragAlhado 
0,09% 1,09 

TOTAL 11,15% 135,02 

n 

も  

SUBMÓDULO 4_5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (R$) 

A Férias 
9 37% , 113,46 

Ausência por doença 
2,87% 34,75 

C Licença paternidade 
- 02% 0 .. 	, 0,24 

Ausências legais 
0,54% 6,54 

Ausência par Acidente de trabalho 
._. _ 0,33% 4,00 

Treinamento 
0.31% 4,12 

Subtotal 13,47% 
163 

O 	 Incidéncia do submódolo 4 1 sabre 6 Custo de reposição 4,96% 02 	.... 



r Vator total por enipregado Valor total par empregado 

Item 06 Item 06 

DSai.ui ・.8o de. Se.ios (dado.・efrre・i tes' contvata''o) DtscrioninapSo dos Senecas (dodos referentes 5 contratapla) 

Data de apresentagio da proposta 
21/01/2020 

Municipio/UF 

Ano Monk, Conveng5o ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo 
POSÕES/BA 

SINDLIMP RA000534/2017 

NI de meses de execuçäo contratual 
12 

Identificaflo do Serviço 
MAO-DE-OBRA DE ._ 

DADOS COMITTEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 
A wiz-De-ow 

1 Tipp de serviço (mesmo sennço com ca Tacteristicas distintas) SERVENTE PRATICO 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional RS 
1.200,83 

SINOTIMP Categona pro 	(vinculada a execuçáo contratual) 

Data Rase da categoria itfia/mes/ano) n/20 

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para coda tipo de serviço. 
MÓDULO 1: costrosw,Ao DA REMUNERAÇÃO 

TWO DE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (II) VALOR 

OA 
DIÁRIA 

DO 
SERVIÇO 

C. 
(B/30tRas) 

NUMEROS DE 
MAMAS 

PREVISTO NO 
ANO 

VALOR TOTM, 
DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

ADMINTSTRATIVOS 

3.444,54 114,82 

St at 

3.444・54 	コ  
3.444,34 A 

* TOTAl.
SERVIOS 	、  

V 
入× *'\ 

TOTAL 1.11,4351 	t 	223,13 _i_ 

Quadro - resume - Módulo 4 - Encargos scnials e trabalhistas 

• MODULO 4 - ENCARGOS SOCIALS E TRABALHISTAS % VALOR 

(115) 

4,1 139 salário -. Adicional de ferias 36,80% 445,61 

4,2 Encargos previdencianos e EGT5 17,09% 206,90 

4,3 flastamento maternidade 0.89% 10,78 

4,4 Custo de recti 11,15% 

18,43% 

135,02 

4,5 Custo de reposkNo do profissional ausente 223,13 

TOTAL L 84,35% 
HOME 

MODULO S - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (RS) 

A 13salário .- Adicional de férias 17,09% 206,90 

Tributos - SIMPLES NACIONAL 

8L Tributos Federais (especificar) 6,00% 168,19 

4,4 82.Tributos Estaduais (especificar) 

4,5 E13.Tributos Municipals 155 2,00% 56,06 

84. Adminsitragio Local 2,50% /0,08 

Lucro 5,00% 140,16 

TOTA L 32,59% 841,39 

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 
Nota (2): 0 valor referente a tributos E obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento_ 
Quadro-resumo do Custo por Empregado 

Auto-DE-Den VINCULADA A ExEcupto CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO 

(IS) 

Módulo 1- Composiçáo da Remuneraçio 1_210,91 

B Modulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 551,80 

Modulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 19,00 

Modulo 4 	Encargos Sociais e TratiAlhistas 14,35% 1.021,44 

Subtotal (A 	B C Di 2.1103,15 

Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 32,59% 641,39 



1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR pa 
A Salk* Base 1.200,83 

B Mfitional de periculosidade 0,00 

C Adicional de insalubridade 0.00 

11 Adicional noturno 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 

F Adicional de Hora Catre 0,00 

G Intervalo Intramonada 0.00 

H Outros (especificar) 

Total da Remuneração 

MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

0,00 

1.200,83 

2 

A 

BENENCIOS MENSAIS E DIARIOS 

Transporte 

VALOR (R$) 

156,00 

B Auxilio alimentação (Vales, testa básica etc.) 180,00 

C Assistencia médica e familiar 110,00 

0 Auxilio creche 90,00 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 
3,80 

F Assistência Odontologka 1200, 

Told de Benefidos mensais e Minos SS ,S0 

Kota: o valor informado deverá sero custo real do immix) (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
MCNHAO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUM(S DIVERSOS VALOR 

11 

A Uniformes 9.00 

13 Materiais 5,00 

Equipamentos 5,00 

Li Outros (especificar) 

Total de Insurnos diversos 19,00 

Nota: Valores mensais por empregado. 

PADOUTO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
SubmOdulo 4.1 - Encargos previdendidos e LOS: 

4. 

1 

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E %TS VALOR 

A INSS 
20,00% 240,17 

8 SCSI ou SESC 18,01 

C SENA' ou SENAC 
1,00% 12,01 

o INCRA 
0.20% 2,40 

E Salário EdurapSo 
2,50% 0,02 

F FGTS 
8,00% 96,07 

G Seguro acidente do trabalho 36.02 

SEBRAF 7,20 

TOTAL 36 80% 441,91 

Rota (1) - Os per c iguais dos encargos previdenciarios e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 
Not, (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 
Subooddulo 4/ - 13' Salado e Ad/clonal de Ferias 

4/ 139 SALÁRIO E ADICIONAL 	Ftnias 5c VALOR 

139 Salário 9,31% 112S2 

Adicional de Ferias 3,12% 37,47 

Subtotal 12,49% 149,95 

1ncidência do sois-nódulo 4.1 sots e 13s Salário e Adicional de Ferias 4,60% 55,19 

TOTAL 17,09% 205,18 

Solindidulo 4.3- Afastamento Maternidade 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Afastamento maternidade 0,65% 7,81 

Incidência do submodulo 4.1 sobre afastamento mnolerniclade 
0,24% 2,88 

TOTAL 0,89% 10.69 

Subintedulo 4.4- Provisão para Rescisão  

4,4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % 

4,66% 

0,70% 

VALOR 

55.96 
A Aviso prévio indenizado r 
B Incidincia do subm6dulo 4 1 sobre aviso prévio in denindo 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 
3,93% 4 19 

o Aviso prévio traBAlhado 
0,06% 

____---• 
0)2 

Incident-id do submOdulo 4 1 sobre aviso prévio tragAlhado 
1)1% 20,53 

、  

、  



r r---- V.J" total p中  emp・．ado Valor total por ernpregado 

        

 

Multa do FGTS do avisorh田 traBNhado Multa do FGTS do aviso previo thiBildhado 

   

0,09% 0,09% 

 

I器

1,08 

133,89 

 

mT皿  TOTAL 

   

11,15% 11,15% 

 

        

        

SUSMODULO 4.5 
— .. . . 
44 

- Custo de Reposiglba do Prcrfissional Ausente 

COMPOSKAo DO CUSTOU. REPOSIÇÃO DO PROTISSIONAL AUSENTE % 
— 

VALOR (R$) 

A Ferias 9,37% 112,52 

B Ausência por doença 2,87% 34,46 

C Licença paternidade 0,02% 0,24 

O Ausências legais 0,54% 6,48 

E Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 3,96 

Treinaniento 0,34% 4,08 

Subtotal 13,47% 161,n 

—1Incidencia do submodulo 44 sobre o Custo de reposição 4,96% 59,52 

TOTAL 18,43% 221.22 

- Modulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas Quadro - resume 

• MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR 

IRS) 

441,91 4,1 l3t satiric -, Adicional de ferias 36,80% 

4,2 

4,3 

Encargos previdenciános e FGTS 17,03% 205,18 

10,69 Afastamento maternidade 0,89% 

4,4 Custo de rescisão 11,15% 133,89 

4,5 Custo de reposição do profissional ausente 

TOTAL L 

18,43% 

114,15% 

221,28. 	., 

101294 

MÓDULOS5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR IRO 

13e salário t Adicional de férias 1709% 205,18 

II Tributos' SIMPLES NACIONAL 

81. Tributos Federais (especificar) 6,00% 67,07 

4,4 BLTributos Estaduais (especificar) 

4,5 83.Tributos Municipals 155 2,00% 55,69 

84. AdininatraLSo Local 2,50% 69,61 

Lucro 5,00% 139,23 

TOTA L 32,59% 636,79 

Note (1): Custos Indiretos, Tributos e lucro por empregado 
Nola (2): 0 valor refer nte a tributos é obtido aplicando se o percentual subi e o valor do faturamento. 
Cluadrceresorno do Costa por Elton:gads 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR EMPREGADO 
(RS) 

Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.200,83 
Módulo 2 - Benefícios Mensais c Diários 551,80 

C Módulo 3 - Insurnos Diversos (uniformes, materials, equipamentos e nutrias) 19,00 

O Modulo 4 - Encargos Sociais e Tral3Alhistas 84,35% 1.012,94 

Subtotal (A • B +4+ In 
2784,57 

Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 32,59% 
636,79 

LL 一3.471.fl _ 	
34E1,36 

γ”叫SERVIO (A) TIPO DE MIMICS) ¡A) 

●旺5lA'Ao匠  
SERVIOS 

AEM$N151RAIWOS 

PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

V皿m 
DA 

DIw 
Do 

証w年o 
o 

I町306n) 
114,05 

VALOR 

DA 

DARLA 

DO 

SOW1C0 

(11/30ciag) 

114,0 

帆」“E町匡  
D山IAS 

PREVISTO NO 
馴o 

NUMEROS DE 

DMMAS 

PREV1STO MO 

ANO 

ま421，妬  3.421,36 

VALOR MENW PROPOSTO POR EMPREGADO(S) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (B) 

VALOR TOTAL 
DOS $mV叫“ 
VALOR TOTAL 

DOS SERVIÇOS 

叫  as SOS 

し  



Item 07 Item 07 

“・●tiM叫“"s~“'"“・aos ・・h・・Iii・・‘‘・叱V試叫刈  Disuimbuglo dos Serviços (dados referentes contratagio) 

Data de apresentação da proposta 2.1101/2020 

Munich:MAW POÇÕES/IM 

Mo Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dtssidio Coletivo ONDUMP BA000584/2017 

NI de meses de exec ução contratual U 

IdentifIcação do Senior 

MÃO-DE-URRA De ... 

WOOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

A MiCaDa-011RA 

1 Tipo de sennco (mesmo serviço com características distintas) PEDREIRO 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 
1.774,94 

3 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) SINDLIMP 

Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

Nota: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço. 
MÓDULOS: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (RS) 

A Salario Rase 1774,94 

B Adicional de penculos Wade 0.00 

C 

D 

At/Atonal de insalubridade 0,00 

Adicional noturno 0,00 

Flora noturna adicional 000 

F 

G 

Adicional de Hora Extra 

Intervalo Intrajornada 

0,00 

0.00 

H Outros (especificar) 0,00 

Total da Rernunmasio 1.774,94 

MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (RS) 

A Transporte 
156,00 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc ) 130,00 

C Assistência médica e familiar 
0,00 

D Auxilio creche 90,00 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 3,80 

F Assistência Odontologica 2,00 

Total de Beneficies mensais e CriAliOS 
SS1,81) 

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

B Materiais 5,00 

C Equipamentos 5,00 

Outros ( 	pec 	r 	) 

Total de Insumos diverso. 19,00 

Nota: Palmes mensais our empregado 
MODULO C ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
Submddulo 4.1 - Encargos previdencUri 	FGTS: 

1 
ENCARGOS PREVIDENCIMIOS E FGTS VALOR 

A INSS 
20,00% 354,99 

B SESI ou SESC 
1,50% 26,62 

C SINAI au SENAC 
1,00% 17,75 

I-- 0,20% 
INCRA 3,55 

E Salário Educação 
2,50% 44,37 

F FGTS 
8,00% 142,00 

G 

N 

Seguro andante do trabalho 
3,00%— 

53,25 

SEBRAE 
0,60% 10.65 

TOTAL 
36J10% 653,111 

Nata (1) - Os percentuais dos encargos previdericiarms e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 
Rota (2)' Percentuais incidentes sobre a remunetação. 
Stibmadula 42- 132 Salário e Adicional de Férias 

4,2 139 SA1MUO E ADICIONAL DE FÉRIAS % VALOR 

A 139 Satiric 
9,37% 166,31 

、  

と  

海  

\ 

、  



SUOMODULO 43 - Onto de Repositio do Profissional Ausente 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROHSSIONAL AUSENTE 

Férias 

Ausência por doença 
9,37% 

VALOR IRS) 

166,31 

2,87% 50,94 
C Licença paternidade 

0,02% 0,35 
13 Ausencias legas 

0,54% 9,58 
E 
- 

F 

Ausência poi Acidente de trabalho 
- 0,33% 

0,34% 

5,86 

6,03 
Treinamento 

Subtotal 13,47% 239,03 

L
Intidência do subniodulo 4.1 sabre a Custo de reposição 

TOTAL 

4,96% 

13,43% 

% 

36,80% 

87,98 

127W ._ 

VALOR 

Quadro - rennin' 

DM- 

Módulo 4 - Eneargos peals e trabalhistas 

MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRALIALNISTAS 

132 salário a Adicional de ferias 

4 

4,1 
653,18 

4,2 Encargos previdenc ,Arios e FGTS 17,09% 

0,89% 

303,27 

15,813 
4,3 Afastamento maternidade 

4,4 Custo de rescisão ,15% 197,91 
4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 32701 

TOTAL L 54,35% 1.497,22 
MODULO 5 - CUSTOS INDMETOS, TRIBUTOS [LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 
A 132 salino 9 Adicional de ferias 

17,09% 303,27 
Tributos. SIMPLES NACIONAL 

111. Tributas Federais (especificar) 
6,00% 230,58 

4,4 112.Tributos Estaduais (especificar) 

4,5 53 Tributos Municipals ISS 
2,00% 76,86 

84. Adminsitração Local 
2,50% 96,07 

Lucro 
5,00% 192,15 

TOTAL 32,59% 
898,93 

Nota (1): Custos indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 
Nota (0 0 valor referente a tributos 6 obtido aplicando-se o pec centual sobre o valor do (aturamento. 
Ossadro-resurno do Custo pot Erropregackt 

piAo-oc-oe RA VINCULADA A EXECUO0 CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADOI 

(RP 

Módulo'1 - Composição da Remuneração 
.774,94 B Módulo 2- Benefícios Mensais e Diários 
551,80 C Modulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 
1900o 	 , 

Modulo 4- Encargos Socials e Tra13/0histas 
8435% 

1.497,22 
Subtotal (A +13 +C+ D) 

241,96 Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e loot 
2,59% 

898,93 
\ ÏC 

7Th 

ン  

海  

× 

、  

ピ  

i

Adacional de Férias 

Subtotal 

3,12% 

12,49% 

55,33 

221,69 

Incidéncia doSubmódulo4.1 sobre 132 Salário eAthcional de Férias 4,60% 81,58 

TOTAL 17,09% 303,27 

Submddido 4.3 - Afastamento Maternidade 

13 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Nastarnento maternidade 0,65% 11,54 

Incidência do submódulo 4 1 sabre afastamento maternidade 0,24% 4,26 

TOTAL 

Submodulo 44. Pr ovisão pan Rescisão 

0,89% 15,80 
- 	- 	---- - - 	- 

4,4 PROVIS50 PARA RI5C15,50 % VALOR 

A Aviso previa indenizado 

Incidência do submOdulo 4.1 sobre aviso prkio indenizado 

4,66% 

0,70% 

82,71 

12,42 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 3,93% 

0,06% 

69,76 

D Aviso prévio trailAlhado 1,06 

E Incidência do subroodulo 41 sobre aviso prévio tf a BAth ado 1,71% 30,35 

Multa do FGTS do aviso prévio trafiAlhado 
0,09% 1,60 

TOTAL 11,15% 197,91 



「  

Wiot total por empregado Valor total por empregado u4L" 4.741,13 

   

TWO DE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO 4$) VALOR 
DA 

MARIA 
DO 

SERVIÇO 
C. 

(8/30cNas) 

NUMEROS DE 
MAMAS 

PREVISTO NO 
ANO 

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

PaEsTAr,Ao DE 
SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

4.741,89 158,06 

Illinala all 	 21.11 

Muniz Ferreira - BA, 27 de fevereiro de 2020 Muniz Ferreira - BA, 27 de fevereiro de 2020 

z編NSPOR4ES E CONSTR届/7LTS 
CNPJ: 05.648.106/0001-10 

Zenilton alves silva 

/ 

ZRH TRANSPOR ES E CONSTRUÇÕES LTOA 
CNPJ: 05.648.106/0001-10 

Zenilton elves silva 

乙く 

 

、  



BANCO no IRASU. DADOS BANCARIOS: 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 Dias 

EZRH 
TRANSPORTES E CONSTRUC6ES LTDA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES - BA 
PREG O PRESENCIAL N。 011/2020 

PROPOSTA DE PRE9OS 

LICITANTE:. ZRH TRANSPORTES E CONSTRU96ES LTDAENDERE9O 

END. COMERCIAL: ・  RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA, S/N, CRifRO, SALA 01 

CNPJ: 05.648.106/0001-10 

REPRESENTANTE LEGAL: ZENILTION ALVES SILVA 

CPF: 832.162.195-34 

ク  

森'SNSPORTES臨NSTRU議6k 
CNPJ: 05.648.106/0001-10 

RUA VEREADOR SALVADOR RIBEIRO DA SILVA, S/N, CENTRO, SALA 01, MUNIZ FERREIRA, CEP:44.575400 
E*At; zaniltonalvessllvathotmall.com   

TIL: (75)98255-23231 99244.4871 勺  



COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICOS - CTES 
CNPJ: 23.641.51010001-43 	INSCRIAO MUNICIPAL: 539358 
ENDERE9O: Avenida Braulino Santos, 677 - Candeias, Vitoria da Conquista/BA 
CEP:45028-1 70 
TELEFONE: (77)3028-20151(77)3421-9657 
E-MAIL: ctes.ba@qmail.com  / financeiro@ctes.coop.br  
DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil / Ag白ncia: 5778-9 Conta Corrente: 203030-6 
REPRESENTANTE LEGAL: Elicarla Silva de Queiroz 
RG no:o 14.166.128-31 	CPF no:o 049.037.545-61 

COOPERATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS - CTES 
CNPJ: 23.641.510/0001-43 	INSCRIÇA0 MUNICIPAL: 539358 
ENDEREQ0: Avenida Braulino Santos, 677 - Candeias, Vitoria da Conquista/BA 
CEP:45028-170 
TELEFONE: (77)3028-2015/(77)3421-9657 
E-MAIL: ctes.baqmail.com  / financeiro@ctes.coop.br  
DADOS BANCARIOS: Banco do Brasil / Agência: 5778-9 Conta Corrente 203030-6 
REPRESENTANTE LEGAL: Elicarla Silva de Queiroz 
RG n°: 14.166.128-31 	CPF n°: 049.037.545-61 

● • 

PROPOSTA DE PRECO PROPOSTA DE PREÇO 

AO PREGOEIRO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
AO PREGOEIRO MUNICIPAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 
PROCESSO ADM No243-2/2019 
MODALIDADE: PREGÁO PRESENCIAL N° 011/2020 
PROCESSO ADM N° 243-2/2019 

OBJETO: Registro de pre9o para futura e eventual contrata"o de empresa especializada na 
presta9白o de servi9os administrativos, servios de condu"o de veiculos, servi9os de condu"o de 
veiculos pesados, servi9os de manuten弾o e conserva"o de patrim6nio, servi9os de assentamento 
de pavimenta"o, servios t白cnicos de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, TODAS 
ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru,o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de Infraestrutura e de Educa"o, do municipio de Po96es - BA. 

OBJETO: Registro de prego para futura e eventual contratação de empresa especializada na 
prestação de servigos administrafivos, serviços de condução de veiculos, serviços de condução de 
veiculos pesados, serviços de manutenção e conservação de patrimônio, servigos de assentamento 
de pavimentação, serviços técnicos de manutengão e conservação de patrimônio, TODAS 
ATIVIDADES MEIO, nos termos da instrução normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de Infraestrutura e de Educação, do municipio de Poções - BA. 

DADOS DA EMPRESA: DADOS DA EMPRESA: 

PROPOSTA OR9AMENTARIA: PROPOSTA ORÇAMENTARIA: 

ITEM TIPO DE SERVIÇO 
VALOR MENSAL 
PROPOSTO POR 

EMPREGADO 

VALOR DA HORA 
DO SERVIÇO 

NÚMERO DE 
HORAS 

PREVISTAS 
NO ANO 

VALOR TOTAL DO 
SERVIÇO 

1 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS R$ 1.900,00 R$ 9,68 12.400 R$ 120.032,00 

2 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS R$ 2.195,08 R$ 10,50 17.600 R$ 184.800,00 

3 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 
PESADOS R$ 3.210,00 R$ 16,10 23.600 R$ 379.960,00 

4 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS R$ 1.740,63 R$ 9,68 176.000 R$ 1.703.680,00 

5 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
PATRIMONIAL R$ 1.841,68 R$ 9,68 632.800 R$ 6.125.504,00 

6 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ASSENTAMENTO DE 

PAVIMENTAÇÃO R$ 2.103,26 R$ 9,68 40.800 R$ 394.944,00 

v 
e 、  

' A 
1 • 

tL(77)3028-2015 
e (77,13028-2015 

 

息器raul,;ia da畿ntos,677- Candeiasuista-Ba-CEP: 45028-110 
(31 Av. Braubno SOO tos,677- Conde ias 
	 Vitória da Conqu 1sta-ea-CEP: 4,5023- 170 

  

  

受  Ct5加こ 9R?O/にOH? crs.b 	C0t71 

   

    

~ mar 



 

PRESTA弾O DE SERVI'OS 
TCNICOS DE MANUTENいO E 
CONSERVAいO PATRIMONIAL R$ 

     

 

1.756,00 R$ 10,38 42.400 R$ 440.112,00 

     

R$ 9.349.032,00 

 

VALOR TOTAL R$9.349.032,OO (NOVE MILH6ES, TREZENTOS QUARENTA NOVE MIL E TRINTA DOIS REAIS). 

戸  

、  

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da atividade, incluindo frete 
seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, inclusive 
com servi9os de terceiros, incidentes e necess白rios ao cumprimento integral do objeto desta 
contrata'o, renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais 

~ . 	VMLIUMIノに I・JArK、ノrvo I A・  ou( sesseniaJ ロias corriロos・  
GARANTIA: N白o se aplica 

VITORIA DA CONQUISTA - BA, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

● 

＆去＆Axへr 、しい、ょA じL山“尋）  
Cooperativa de Trabalho Especializada em Servi9o- CTES 

CNPJ 23.641.510/0001-43 
Elicarla Silva de Queiroz

RO N 14. 166: 12831 
rresiロente toministrativa 	W春・  

（弘」h'、、-kk 4- Cc24c n 	ctーこ，×～叱Aん一  
tpoperaiiva ロU i raDaino'espec旧にaaa em servi9oーじIヒb 

CNPJ 23.641.510/0001-43 
Gabrielly Cajaiba de Souza 

RG N. 14.607.576-53 
Diretora Superintendente 	""" 

グ冬ミ 

EIicaflaLi 049鴛Que froz5.51te 

議繁黙鴛 

L(77) 3028-2015 息器raulinos-antos.677- Candeias 7り必  ctesha、  gmat :ania da Conquista-Ba-CEP: 4502S-1 70 

〕うg 
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NEVES - BA, CEPt 45416 

Presidente Tan. -do Neves 27 de Fevereiro de 2020. 

MA KS U ELE 
CNPJ: 34 

乙く、  

ENDERECO:RODOVIA DISTRITO MOENDA. BR  101, NP 116 - CENTRO. PRESIDENTE T 
000 
EMAIL:copelengenharia18@hotmaiI.com  - TELEFONE:(75) 98139-7156 

OESERVID$EI旺LI 

PREGAO PRESENCIAL no 011/2020 

DECLARA;AO DE EL?I)RA () INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

A empresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI/ COPEL - 
EMPREITEIRA, LOCAC6ES E SERVICOS- ME. ,CNPJ: 34859721/0001 -73 sediada 	na 	Rua 
RODOVIA DISTRITO MOENDA BR 101 N。  116! CENTRO PRESIDENTE TANCREDO NEVES- 
BA,CEP45416-000doravante denominada licitante, para fins do 
disposto no item 05 do edital de Pregao Presencial Para Registro de P 
reCo n。  045/2319, 
一1ででlmす咋石iっ  as penas da lei, em especial o art. 299 do C6digo Penal Bra 

sileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregao Presencial Para Reg 
istro de PreCo no 
045/2019, foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o con 
te自do da proposta 
nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, disc 
utido ou recebido 
de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio 

ou por qualquerpessoa; 
(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar do 
Pregao Presencial 
Para Registro de Preco n。  045/2019. nao foi informada, discutida ou rec 
ebida dequalqueroutro participante potencial ou de fato, por qualquer me 
lo 
ou por qualquer pessoa; 
(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influ 
ir na decisao de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial 
Para Registro de 

Preco n。  045/2019, quanto a participar ou nao da referida licitacao; 
(6 que o conteudo da proposta apresentada para participar do Pregao 
Presencial Para 

Registro de Preco n。  045/2019, nao sera, no todo ou em parte, direta 
ou ユnai reLam巳11てりI 	 ―ー  
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou d 
e fato, antes daadjudicacao do objeto da referida licitacao; 
(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Pregao 
Presencial Para 

Reoistro de Preco no 045/2019, nao foi, no todo ou em parte, direta 
ou ユnaユre工axnenしe, 	 、  
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da(o) comissao 
antes da abe uraoficial das propostas; e 
(f) que esta vlenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e 
que det白m p onospoderes e informac6es para firma-a la. 

円gtna 11 



A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES -BA 

PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES -BA 

PREGA0 PRESENCIAL N°011/2020 

PROPOSTA DE PRECO PROPOSTA DE PREÇO 

MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL 
N°011/2020 

RAZÃO SOCIAL: MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI/ 

E 
SERVIÇOS- ME. CNN: 34859721/0001-73 

COPEL - EMPREITEIRA, LOCAÇÕES 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento CNPJ: 22.638.713/0001-18 
ENDEREÇO: RODOVIA DISTRITO MOENDA BR 101N° 116, CENTRO PRESIDENTE 
TANCREDO NEVES- BA,CEP45416-000 
TELEFONE: (73)98139-7156 	EMAIL: copclengenharia 18@liotinail.com  

BANCO (NOME/It) BRADESCO / SANDOVAL DOS 

SANTOS 

CONTA CORRENTE N°: 1009619-7 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (sessenta) dias 

ITEM DISCRIMINAÇÃO TIPO QTD 
ANO 

VI. DA HORA VALOR TOTAL 

1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS HORARRABALHO 12.400 13,77 170.748,00 

2 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS HORA/TRABALHO 17.600 16,25 286.000,00 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS HORA/TRABALHO 23.600 1904, 449.344,00 

4 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTOS 

HORA/TRABALHO 176.000 
13,80 2.428.800,00 

5 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇA0 
PATRIMONIAL 

HORARRABALHO 632.800 
15,66 9.909.648,00 

6 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO HORA/TRABALHO 40.800 15,55 634.440,00 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO E 
8 	CONSERVAÇÃO 

PATRIMONIAL 
HORA/TRABALHO 42.400 

21,55 913.720,00 

VALOR GLOBAL 14.792300,00 

CATORZE miLHOEs SETECENTOS E NOVENTA E DOM (IL L SETECENTOS REAIS 

2. Prazo de execu 三o: 12 (DO>'.日 MESFS 
3. Local de execu'do: Poく  es 

Doriaramos 4じ cstamos de Pll」n‘・ ac'wdo com todas a5 cl)ndK6いs Ustabel :idas no 月dita! 
e seLl 	 一叫6cs e 「ヒ年,onsabilidades 
鍵ramos qe estamos de pleno acordo com todas as condies estabelois Anexos, bem corno aceitamos todas as obrigaes e resrificadas no Termo de Refenncia. 

a×二laramos quc nos preぐ‘・、 C‘・tados estao incluidas t【・das as ciIespesas que, dirt-ta ou 
tnciiretamente, taxem paneロo presente o切elo. (ais Como 呂asti,s ud mii presa tuiii supui te 
tcnico e, adniinisfraりvo, impostos, seguros. taxas, . ou9uap博U生9unos qu竺p竺saiu 

inc,otr sonIc gastos ua enpresa, SOLO qudisquet au'inflacionria e dedozidos os descontos eventualiiienご器撒器議“"" tie cxpi. La 

2. Prazo de execução: 12 (DOZE) MESES 
3. Local de execução: Poções 

Declaramos ye estamos de pleno acordo com tod as as condições estabelecidas no Edital 
e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades 
especificadas no Termo de Referencia. 

Declaramos que nos pre-pis rotados estão incluidas todas as despesas que, direta ou 
indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais COMO gash's da empresa tom suporte 
técnico e administrabvo, impostos, seguros, taxas, ou quaisyuer matzos que possam 
incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acrescimos em virtude de expectativa 
inflacionaria e deduzidos cis descontos eventualmente concedidos. 、  

AtI 
MAKSUEL - r los DE JESUS EIRELI 
CNPJ: 34.SY.721/0001-73 

41 

MAKSUEL .11 , TOS DE JESUS EIRELI 

CNPJ: 34.85 .721/0001-73 

Presidente Tancredo Neves 27 de FEVEREIRO 2020 Presidente Tancredo Neves 27 de FEVEREIRO 2020 

、  

e 12) 



A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES -BA 

PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POO-ES -BA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020 

Composi戸o de pre'os Composição de preços 

Item 01 Item 01 

Dlscrknlnalo dos S.Mos (dados referentes contrata'o) DIscrImInaolo dos Serekos (dados refererrtes 1 cordratareio) 

Data de apresentação da proposta 21/01/2020 

() 

1U. 

551,50  

Municipio/UF POÓSES/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo SINDUMP 8A0005134/2017 

lee de meses de execução contratual 12 

Ident(Rug& do SereIço 

MAO -DE-OB RA DE -. 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

A MAO-DE-OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) AUX. ADM. t 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional 11$ 
1.00952 

3 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) SINDUMP 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

de Nora: Deverá ser elaborado um quadro pan. cada Mao 	servIco. 
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Salário Base 1.009,52 

B Adicional de periculosidade 0,00 

C Adicional de insalubridade 0,00 

D Adicional noturno 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 

Adicional de Hora Extra 21,03 

G Intervalo Intrajornada 0,00 

H Outros (especificar) CI,00 

Total da Remuneração 1.030,55 

MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSNS E DIARIOS VALOR (R$) 

A Transporte 156,00 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) 180,03 

C Assistência médica e familiar 11000 

D Auxilio creche 90,00 

E Seguro devida, invalidez e funeral 3,80 

F Assistência Odontologica 1200 

Total de Benefícios mensaFs e <Rados 

Nota: o valor informado devera ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

B Materiais 5,00 

C Equipamentos 5,00 .\. 

D Outros (especificar) 

Total de Instamos Swarms 19,00 

Nota: Valores mensais por empregado. 
MODULO 4: ENCARGOS SOCINS ETRABALHISTAS 
Subrntklulo 4.1 - Encargos preeldendirdos FGTS. 

4. 

1 

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % VALOR 

A INSS 20,00% 206,11 

B SESI ou SESC 1,50% 15,46 



A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 

PREGAO PRESENCIAL N。 010/2020 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES - BA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020 
SENAI ou SENAC 10,31 

1,0096 

D INCRA 2,06 
0,2096 

E Salário Educação 2,50% 
25,76 

F FGTS 82,44 
8,00%  

G Segura acidente do trabalho 3,00% 
30,92 

SEBRAE 6,18 
0,60% 

TOTAL 
36,80% 

3 79,24 
 

Nota (1)' Os percentuais dos encargos previdenciarios e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 

Nota (2)- Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

Submódulo 4.2 - 139 Salário.• Adicional de Fides 

4,2 132 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR 

A 134 Salário 9, 96,56 

Adicional de Ferias 3,12% 32,15 

Subtotal 12,49% 128,72 

Incidência do Submodulo 4.1 sobre 132 Salário e Adicional de Férias 4,60% 47,37 

TOTAL 17,09% 176,08 

Submódulo 4.3 Afastamento Maternidade 

4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Afastamento maternidade 0.65% 6,70 

o Incidência do submodulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,24% 2,47 

TOTAL 0,89% 9,17 

Ssabrnódlalo 4.4- Provisio pare Rescislo  

4,4 PROVISÃO PARA RESCISÃO 76 VALOR 

A Aviso prévio indenizado 4,66% 
48,02 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso pram() indenizado 
Q 70%  

7 2 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 3,93 
40,50 

0 Aviso prévio traBAlhado 0,06% 
0,62 

E Incidência do submadulo 4.1 sabre aviso prévio traBAlhado 1,71% 17,62 

Multa do FGTS do aviso prévio traBAlhado 009% 
0,93 

TOTAL 11,15% 114,91 

SUBMEIDOLO 4.5 Custo de ReposIvio do Profissional Ausente 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (R$) 

A Ferias 9,37% 96,56 

B Ausência por doença 2,87% 29,58 

C Licença paternidade 0,02% 0,21 

D Ausências legais 0,54% 5,56 

E Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 3,40 

F Treinamento 0,34% 3,50 

Subtotal 13,47% 138,82 

G Incidência do submadulo 4.1 sobre o Custo de reposição 4,96% 51,08 

TOTAL 18,43% 1119,90 

Quadro' resumo Mddulo 4' Encargos socials e trabalhistas 

4 MODULO 4' ENCARGOS SOCIAIS E TROBALHISTAS 96 VALOR 

(R$) 

0,1 13a salário + Adicional de ferias 36,80% 

17,09% 

379,24 

176,08 	( 4,2 Encargos previdenciarios e FGTS 

0,3 Afastamento maternidade 0,89% 9,17 

0,4 Costa de rescisão 11,15% 114,91 

4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 189,90 

TOTAL L 8435% 869,30 

MÓDULOS- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A 132 salário.. Adicional de férias 
17,09% 176,08 

B Tributes 'SIMPLES NACIONAL 

81. Tributos Federais (especificar) 
6,C19k 48,24 



A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES -BA 

PREGAO PRESENCIAL N。 010/2020 

PREFEITUR A MUNICIPAL DE POÇOES - BA 

PREGA0 PRESENCIAL N° 0 I 0/2020 
4,4 B2.Tributos Estaduais (especificar) 

4,5 83.Tnbutos Municipals 155 2,00% 49,41  

84. Adminsit ra8So Local 2,50% 61,77 

Loup 5,00% 123,53 

TOTAL 3259% 559,04 

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Nota (2): 0 valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

Quadro-resumo do Custo por Empregado 
MÃO-DE-OBRA VINCULADA A ExEcursAo CONTRATUAL 

(VALOR POR EMPREGADO) 
(R5) 

Modulo 	Composicao da Remunerack 1,030,55 

B Modulo 2 - Benefícios Mensais e Diários 551,80 

C Modulo 	3 	- 	Insumos 	Diversos 	(uniformes, 	roatehais, equipamentos e outros) ig,00 

O odulo 4- Encargos Sociais e TraBAlhistas 84,35% 869,30 

Subtotal (A • B LC.0) 2.470,66 

Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 32,59% 559,04 

Valor total por empregado Valor total por empregado 3O29,69 3.029,69 

  

TIPO DE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (B) VALOR 
DA 

DIÁRIA 
DO 

SERVIÇO 

(B/30dlas) 

NUMEROS DE 
DIÁRIAS 

PREVISTO NO 
ANO 

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

pnEsvao DE 
SERVIÇOS 

ADMINISTRAIIVOS 

3.029,69 100,99 

VALOR DA HORA R$ 	 13,77 

、  

の  R 

恕  
、  
や  



Data de apresentação da proposta 21/01/2020 

Municipio/UF POÇÕES/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissidio Coletivo SINDUMP BA000584/2017 

NI de meses de execução contratual 12 

identiflaglo do Serviço 
MAO-DE-OBRA DE -. 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

.A MAO-DE-OBRA 

1 Tips de serviço (mesmo serviço com características distintas) MOTORISTA VEIC. LEVE 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 
1116,73 

Categoria profissional (vinculada a execução contratual) SINDUMP 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

Note: Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de servIço. 
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (Rg) 

A Salado Base 1.216,73 

B Adicional de periculosidade Q00 

C Adicional de insalubridade 0,00 

El Adicional noturno 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 

F Adicional de Hora Extra 50,70 

G Intervalo Intrajornada 0,00 

H Outros (especificar) 0,00 

Total da Remuneração 1267,43 

MODULO 2: BENEFÍCIOS MENS/US E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R9) 

A Transporte 156,00 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 180,00 

C Assistência médica e familiar 110,00 

D Auxilio creche 90,00 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 3,80 

F Assistência Odontologica 12,00 

Total de Benehdos mensal, e &lidos 551,80 

Nota: o valor informado devera ser o custo real do insuflo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
MÓDULO S: INSUMOS DIVER926 

INSUMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

B Materiais 5,00 

C Equipamentos 5,00 

1.) Outros (especgicarj 

Total de Insurnos dIversos 19,00 

Nota: Valores mensais por empregado. 
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS 
Submódulo 4.1 - Encargos previdencitios eFGTS: 

4. 
1 

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % VALOR 

A INSS 
20,00% 253,49 

B SESI ou SESC 
1,50% 19,01 

C SENAI ou SENAC 
100% 12,6 

郎  4s‘ 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA - BA 

PREGAO PRESENCIAL N。 013/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATÃ - BA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 

Item 02 Item 02 

DIscrImInado dos SeM'os (dados referentes C contrata o) Disoimlnegio dos Serviços giados referentes contrite*, 



O INCITA 0,20% 2,53 

E Saláno Educação 2,50% 31,69 

F FGTS 8,00% 101,39 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% 38,02 

SEBRAE 0,60% 7,60 

TOTAL 36,80% 466,41 

Note (1) - Os percentuais dos encargos previdencia dos e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 

Nota (2)- Percentuais incidentes sobre a remuneração. 
Submddulo 4.2- 132  Salado e Adicional de Férias 

4,2 13' SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR 

A 139  Salário 9,3 118,76 

Adicional de Férias 3,12% 39,54 

Subtotal 12,49% 158,30 

Incidência do SubmOdulo 4,1 sobre 138 Salário e Adicional de Férias 4,60% 58,26 

TOTAL 17,09% 216,56 

Submilidulo t3- Af astamento Maternidade 

4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Afastamento maternidade 0,65% 8,24 

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,24% 3 04 

TOTAL 0,89% 11,28 

Subrivadulo 4.4 PrOVISãO para Rescisão 

4,4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR 

A Aviso prévio indenizado 4,66% 59,06 

B Incidência do submOdulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0,70% 8,87 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 3,93% 49,81 

D Aviso prévio traBAlhado 0,76 0,06% 

E Incidência do submcidulo 4.1 sobre aviso prévio traBAlhado 1,71% 21,67 

Multa do FGTS do aviso prévio tra8Alhado 1,14 0,09% 

TOTAL 11,15% 141,32 

suambouto 4.5 Gusto de Reposição do 1220fISSIOnal AUS•1220 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (R$) 

A Ferias 9,37% 118,76 

B Ausência por doença 2,87% 36,38 

C licença paternidade 0,02% 0,25 

D A2261625 lenis 0,54% 6,84 

E Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 4,18 

F Treinamento 0,34% 4,31 

Subtotal 13,47% 170,72 

G Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 4,96% 62,83 

TOTAL 18,43% 233,55 

Quadro - resumo Módulo 4 - Encargos socials e trabalhistas 

4 MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR 

IRS) 
4,1 139  salário +Adicional de férias 36,80% 466,41 	1 

4,2 Encargos previdenciarios e FGTS 17,09% 216,56 

4,3 Afastamento maternidade 0,89% 11,28 
4,4 Custo de rescisão 11,15% 141,32 
4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 233,55 

TOTAL L 84,35% 1.069,12 

MÓDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUlÓS E LUCRO % VALOR (RS) 

A 139  salário + Adicional de ferias 17,09% 216,56 

B Tributos- SIMPLES NACIONAL 

131. Tributos Federais (especificar) 
6,00% 174,41 

4,4 82.Tributos Estaduais (especificar) 



● • 

4,5 83.Tributos Municipais ISS 2,00% 58,15 

B4. Adminsitração Local 2,50% 72,68 

C LUCK, 5,00% 145,37 

TOTAL 32,59% 667,19 

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 
Note (2): 0 valor referente a tributos 6 obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
Quadro-resumo do Custo par Empregado 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

% (RS) 

A Modulo 1 - Composição da Remuneração 1.267,43 

B Modulo 2- Benefices Mensais e Diários 551,80 

C Modulo 	3 	- 	Insumos 	Diversos 	(uniformes, 	materiais, equipamentos e outros) 19,60 

D Modulo 4- Encargos Sociais e TraBAlhistas 84,35% 1.069,12 

Subtotal (A • 8 •C+ DI 2.907,34 

E Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 32,59% 667,19 

Valor total por empre'.do V Syr total por empregado 3.574,54 3.574,54 

  

TIPO DE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (B) VALOR 
DA 

DIÁRIA 
DO 

SERVIÇO 
Ca 

(B/30dlas) 

NUMEROS DE 
DIÁRIAS 

PREVISTO NO 
ANO 

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOS 

ADMINISTRAIIVOS 

3.574,54 

16,25 

119,15 

VALOR DA HORA e 

、  

今  
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Item 03 Item 03 

α“m,in~ dos S・・鴫“"""m‘・・・ntas‘切I忙~■“ol DIscriminaggo dos Serviços (dodos referentes it corrtratagfroi 

Data de apresentação da proposta 21/01/2020 

(Ish 	( 

Municipio/UF POÇÕES/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo SINDuMP BA000584/2017 

Na de meses de execução contratual 12 

Identificação do Serviço 
MÃO-DE-OBRA DE ... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

A MÃO-DE-OBRA 

1 Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteristicas distintas) MOTORISTA PESADOS 

2 Salado Normativo da Categoria Profissional RS 
1.473,35 

3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) SINDLIMP 

4 Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

de Not*: Des-era ser elaborado um quadro pima cads tipo 	serviço. 
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Salário Base 1.473,35 

B Adicional de periculosidade 0,00 

C Adicional de insalubridade 0,00 

D Adicional noturno 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 

F Adicional de Hora Extra 61,39 

G Intervalo Intrajornada 0293 

H Outros (especificar) 0,00 

Total da Remuneração 1.534,74 

MODULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFklOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 156,00 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 180,00 

C Assistência medica e familiar 110,00 

D Auxilio creche 90,00 

E Seguro devida, invalidez e funeral 3,80 

F Assistência Odontologica 12,00 

Total de Beneficlos mensais e arias 551,80 

Nota: o valor informado devera ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

B Materiais 5,00 

C Equipamentos 5,00 

D Outros (especificar) 

Total de instant% diversos 19,00 

Nota: Valores mensais por empregado. 
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS 
Submadulo 4,1- Encargos previdsmcbgrios e FGTS: 

4, 
1 

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR 

A PISS 20,00% 306,95 

B SESI ou SESC 150% 23,02 

C SENAI ou SENAC 1,00% 15,35 

El INCRA 0,20% 3,07 

E Salário Educação 
2,50% 38,37 

FGTS 
8,00% 122,78 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% 46,04 

H SEBRAE 0,60% 9,21 

TOTAL 3640% 564,78 

Nota (1) - Os percentuars dos encargos previdencianos e EGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 
Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 	

--.) Submadula 4.2' 1311 Salado e Adkional de Fades 

、  

、  



SUBMODULO 4.5 Custo de Reposição do Profissional Amante  

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE VALOR (R$) 

A Férias 9,3 143,81  

B Ausência por doença 2,87% 44,05 

C Licença paternidade 0,02% 0,31 

0 Ausências legais 0,54% 8,29 

E Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 5,06 

Treinamento 0,34% 5,22 

Subtotal 13,47% 206,73 

O Incidência do submodulo 4.1 sobre o Custo de reposição 4,96% 76,08 

TOTAL 14,43% 282,81 

Quadro 	mo Modulo 4 Encargos sodais e trabalhistas 

4 MÓDULO / - ENCARGOSSOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR 

(R$) 

4,1 132  salário + Adicional de ferias 36,80% 564,78 

4,2 Encargos previdenciários e FGTS 17,09% 262,2 

0,3 Afastamento maternidade 0,89% 13,66 

4,4 Custo de rescisão 11,15% 171,12 

0,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 282,81 

TOTAL L 84,35% 1.294,60 

MÓDULOS-CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A 132 salário . Adicional defErias 17,09% 262,23 

Tributos- SIMPLES NACIONAL 

81. Tributos Federais (especificar) 6,03% 204,01 

4,4 132.Tributos Estaduais (especificar) 

4,5 93.Tributos Municipals 155 2,03% 68,00 

84 Adminsitração Local 2,50% 85,00 

Lucro 
5,03% 170,01 

TOTAL 32,59% 789,25 

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Nota (2): 0 valor referente a tributos 0 obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
Quadro-resumo do Custo por Empregado 

MAO-DE-OBRA VINCLRADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

1851 

Módulo 1 - Composição da Remuneração 
534,74 

B Modulo 2 - Beneficies Mensais e Diários 
551,80 

C Modulo 	Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 9,00 

O Módulo 4- Encargos Sociais e Tral3Alhistas 84,35% .294,60  

Subtotal (A + B 4C+13) 	
4/ .0 -...-- ----) 3.400,14 

, 
w 

4,2 132  SMARM) E ADIa0NAL DE FERIAS % VALOR 

A 132  Salário 9,37% 143,81 

Adicional de Férias ,12 47,88 

Subtotal 12,49% 191,69 

Incidência do Submodulo 4.1 sobre 132  salário e Adicional de Ferias 4,60% 70,54 

TOTAL 17,09% 262,2 

Submodulo 4 	Afastamento Maternidade 

4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Afastamento maternidade 0,65% 9,98 

Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,24%  

TOTAL 0,89% 13,66 

Submodulo 4.4- Provisão par. Rescisão 

4,4 PROVISAD PARA RESCISÃO % VALOR 

A Aviso prévio indenizado 4,66% 71,52 

B Incidência do submodulo 4,1 sobre aviso prévio indenizado 0,70% 10,74 

C Mika do FGTS do aviso prévio indenizado ,93% 60,32 

D Aviso prévio traBAlhado 0,92  
0,06% 

E Incidência do submOdulo 4.1 sob* aviso prévio traBAlhado 1,71% 26,24 

Mika do FGTS do aviso prévio traBAlhado 0,09% ,38 

TOTAL 11,15% 171,12 



× 
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~ E E 
IIModu

loS- Custos indiretos, tributos e lucro M6dulo 5 Cus os indiretos, tributos e lucro 
II32.5

9% 32,5916 789,25 789,25 

  

  

Valor total por enwresado Valor total por einpregado 4.189,40 4.189,40 

TIPO DE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (B) VALOR 
DA 

MARIA 
DO 

SERVIÇO 
C. 

(13/30dias) 

NUMEROS DE 
DIÁRIAS 

PREVISTO NO 
M40 

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

ADMINISTRAMOS 

4.189,40 139,65 

VALOR DA HORA R$ 	 19,04 

Item 04 Item 04 

Discrimina o doa Se・v$os (dados referentes' contv.ta4o) DIscrImInaflo dos Serviços (dados referentes h contratadio) 

Data de apresentado da proposta 21/01/2020 

Municlpio/UF POÇOES/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa ern Dissidio Coletivo SINDUMP BA000586/2017 

NW de meses de execução contratual 12 

Identificação do Servko 
MÃO-DE-OBRA DE -. 

DADOS COMPLEMENTARES PARACOMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 
A MAD-DE-OBRA 

Tipo de serviço (mesmo serviço com caracterislicas distintas) COPEIRA 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 
1.033,20 

Categoria profissional (vinculada à execução contratual) SINDLIMP 

4 Data Base da categoria (dia/más/ano) jan/20 

de Notre. Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo 	serviço. 
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (RS) 

A Salário Base 1.033,20 

B Adicional de periculosidade 0,00 

C Adicional de insalubridade 0,00 

D Adicional noturno 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 

F Adicional de Hora Extra 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 

H Outros (especificar) 0,00 

Total da Remuneração 1.033,20 

MODULO?: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 156,00 

B Multi° aliment ação (Vales, cesta basica etc.) 180,00 

C Assistência médica e familiar 110,00 
D Auxilio creche 

99,00 
E Seguro de vida, invalidez e funeral 

3,80 
F Assistência Odontologica 

12,00 
Total de Benefícios mensais e &alas 

551,80 
Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 

MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

B Materiais 5,00 

C Equipamentos 5,00 

0 Outros (especificar) 

Total de Instamos dIveisos 19,00 
----- 

● • 

督  
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Nota: Valores mensais por empregado. 
MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS 
Subadulo 4.1 - Encargos prevklencifrios e FGTS: 

1 
ENCARGOS PREVIDENCIMIOS E FGTS VALOR 

A INSS 20,00% 206,64 

a SESI ou SESC 1,50% 15,50 

C SENAI ou SEN AC 1,00sç 10,33 

D INCRA 0,20% 2,07 

ESalário Edocacão 2,50% 25,83 

F FGTS 8,00% 82,66 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% 31,00 

SEBRAE 6 0 60% 20 

TOTAL 80,22 36,80% 

Nota (1) - Os percentuais dos encargos previdencia dos e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 

Note (2) - Percentuais incidentes sabre a remuneração. 
Subadulo 4.2' 134 Salário.e Adicionai de Ferias 

4,2 13' SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS % VALOR 

A 139 Salado 9,37% 96,81 

Adicional de Férias 3,12% 32,24 

Subtotal 12,49% 129,05 

Incidência do Su bmodulo 4 	obre 139 Salário e Adicional de Férias 4,60% 47,49 

TOTAL 17,09% 176,54 

Subm6dulo 43 Abatement° Msternidade 

4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Afastamento maternidade 0,65% 6,72 

Incidência do submódulo 4 	obre afastamento maternidade 0,24% 2,48 

TOTAL 0,89% 9,20 

Subadulo 4,4- Provia para RSSCISIO  

4,4 PROVISAC, PARA RESCISÃO % VALOR 

A Aviso prévio indennado 48,15 4,66% 

13 Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 0, 70% 7,23 

CMulta do FGTS do aviso prévio indenizado 3,93% 40,60 

O Aviso prévio tra8Alhado 0,06% 0,62 

E Incidência do submadulo 4 	e aviso prévio traBAlhado 1,71% 1767 

Multa do FGTS do aviso prévio traBAlhado 0,93 0,0916 

TOTAL 11,15% 115,20 

SUBMODULO 4.5 Custo de ReposItgo do Profissional Ausente 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (R$) 

A Ferias 9,37% 96,81 

B Ausência por doença 2,87% 29,65 

C Licença paternidade 0,02% 021 

D Ausências legais 0,54% 858 

E Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 3,41 

F Treinamento 0,34% 3,51 
Subtotal 13,47% 139,17 

G 	 Incidência do submOdulo 4.1 sabre o Custo de reposição 4,96% 51,22 
TOTAL 18,43% 190,39 

Quadro' ramo Módulo 4- Encargos socials e trabalhistas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALMSTAS % VALOR 
(R5) 

4,1 132 salário a Adicional de ferias 36,80% 380,22 
4,2 Encargos previdenciarios e FGTS 17,09% 176,54 
4,3 Afastamento maternidade 0,89% 920 
4,4 Custo de rescisão 11,15% 115,20 
4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 190,39 

TOTAL L 84,35% 871,54 
MÓDULOS- CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A 139 salário a- Adicional de ferias 
17,09% 176,54 

B Tributos - SIMPLES NACIONAL 

v 

③ 

油  



Data de apresentação da proposta 21/01/2020 
Municipio/UF P09585/BA 

Ano Acordo Convenção ou Sentença Normativa ern Di211480 Coletivo SINDUMP BA000584/2017 

Na de meses de execução contratual 12 
Identificação do Service 

MAO-DE-08RA DE _. 
DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 
A MAO-DE-OBRA 
1 Tipo de serviço (mesmo serviço com caracteOsticas distintas) AUK DE MANUTEÇA0 

PREDIAL 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional R$ 
1.21091 

3 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) SINDLIMP 

Data Base da categoria (dia/magano) jan/20 

Nota: Deverá ser elaborado um quadro pars cada tips de sends°. 
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Salado Base 
210,9 

8 Adicional de periculosidade 0,00 

C Adicional de insalubridade o,00 

D Adicional noturno 0,00 
E Hora noturna adicional 

0,00 
F Adicional de Hora Extra 

0,00 
G Intervalo Intralornada 

0,00 
H Outros(especificar) 

0,00 
Total da Remuneração 

1.210,91 
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 VALOR (AST BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

A Transporte 
156,00 

v 

Bi. Tributos Federais Is 	f 'car) 6,00% 144,53 

4,4 a ) 82.Tnbutos Estaduais (especificar) 

4,5 133.Tritutos Municipais 155 2,00% 49,51 

84. Admits-tração Local 2,50% 61,89 

Lucro 5,00% 123,78 

IOTA L 32, $60,24 

Nota (1): custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Nota (2): 0 valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 
Quadro-resumo do Custo por Ernpmgado 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

(R$) 

Módulo '- Composição da Remun 	aç o 1.033,20 

8 Modulo 2' Beneficies Mensais e Diados 551,80 

C Módulo 	3 	- 	Instamos 	Diversos 	(uniforms, 	materials, equipamentos e outros) 1900 

Módulo 4- Encargos Sociais e TraBAIhrstas 84,35% 871,54 

Subtotal (A -I- B +C+ Di 2.475,54 

Módulos-Custos indiretos, tributos e lucro 32,59% 560,24 

Valor t1■L por empregado Valor total por empregado 3.03、n 3.03878 

  

TIPO DE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (El) VALOR 
DA 

DIÁRIA 
DO 

SERVIÇO 
C. 

(8/30dias) 

NUMEROS DE 
DIÁRIAS 

PREVISTO NO 
ANO 

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

ADMINISTRAITVOS 

3.035,78 101,19 

VALOR DA HORA R$ 	 13,80 

Item 05 Item 05 

DhscrImlnaM dos Seni'os (dados referentas' contrata戸o) Discriminasio dos Senesces (dados refetentes contratareito) 



B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) 180,00 

C Assistência medica e familiar 110,00 

D Auxilio creche 90,00 

E Seguro devida, invalidez e funeral 3,80 

F Assistência Odontologica 12,00 

Total de Benefidos mensais e Miklos 551,80 

Note: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 

MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

3 INSUMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

B Materials 5,00 

C Equipamentos 5,00 

D Outros (especificar) 

Total de Instamos diversos 19,00 

Nota: Valores mensais por empregado. 

MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS 
Submcklulo 4.1- Encalgos previdencitidos eFGTS: 

4. 

1 

ENCARGOS PREVIDENOÁRIOS E FOSS % VA/OR 

A INSS 20,00% 242,18 

B SESI ou SESC 1,5056 18,16 

C SENAI ou SENAC 12,11  1,00% 

D INCRA 0,20% 2,42 

E Salário Educaçio 2,50% 30,27 

F FGTS 8,00% 96,87 

G Seguro acidente do trabalho 3,00% 36,33 

H SEBRAE 0,60% 7,27 

TOTAL 36,80% 445,61 

Note (1) - Os percentuais dos encargos previdenciarios e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 

Nota (2) - Percentuais incidentes sobre a remuneração. 
Submifodub 4.2 - 132 Salida e Adicional de Was 

4,2 13* SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR 

A 13a Salino 9,37% 113,46 

B Adicional de Férias 3,12% 37,78 

Subtotal 12,49% 151,24 

C Incidência do Su bmOdulo 4.1 sobre 139 Salário e Adicional de Ferias 4,60% 55,66 

TOTAL 17,09% 206,90 

Subrriddulo 4.3' Afastamento Matentidade 

4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE 36 VALOR 

A Afastamento maternidade 0,65% 7,87  

B Incidência do submeidulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,24% 2,91  

TOTAL 0,89% 1078  

Sohn-odds& 4,4- Provisio pare Rescisão 

4,4 PRONSA0 PARA RESCISÃO % VALOR 

A Aviso prévio indenizado 
4,66% 56,43 	: 

B Incidência do submeidulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 
0,7 0% 8,48 

' 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 
3,93% 47,59 	! 

El Aviso prévio traBAlhado 
0,06% 0,73 

E Incidência do subrnedulo 4.1 sobre aviso prévio traBAlhado 1,71% 20,71 

F Multa do FGTS do aviso prévio traBAlhado 
0,09% 1,09 

TOTAL 11,15% 135,02 

SUBM6DUID 4.5 Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE 36 VALOR iRS) 

A Ferias 
9,37% 113,46 

13 Ausencia por doença 
2,87% 34,75 

C Licença paternidade 
0,02% 0,24 

D Ausências legais 
0,54% 6,54 

E Ausancia por Acidente de trabalho 
0,33% 4,00 

F Treinamento 
0,34% 4,12 

Subtotal 13,47% 163,11 
G Incidência do submifidulo 0.1 sobre o Custo de reposição 4,96% 60 02 

ケ  



TOTAL 18,43% 	 223 ,13 

Quadro - resumo - Modulo 4 - Encargos soda's e trabalhistas 

4 MODULO 4- ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR 

(R$) 

4,1 13salário • Adicional deferias 36,80% 445 61 

4,2 Encargos previdenciá ios e FGTS 17,09% 206,90 

4,3 Afastamento maternidade 0,89% 10,78 

4,4 Custo de rescisãoo 11,15% 5,02 

4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 223,13 

TOTAL L B4,3594 1.021 44 

MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

GUS 	los INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A 139 solaria a Adicional de férias 17,09% 206,90 

Tributos- SIMPLES NACIONAL 

B 	Tributos Federais (especificar) 6,00% 168,19 

4,4 62.Tnbutos Estaduais (especificar) 

4,5 03.Tributos Municipais 155 2,00% 56,06 

B4. Adminsitração Local 2,50% 70,08 

Lucro 5,00% 140,16 

IOTA L 32,59% 641,39 

Nota (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Note (2): 0 valor referente a tributos 0 obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR EMPREGADO) 

(8$) 

A Modulo I- Composição da Remuneração 1.210,91 

Modulo 2- Benefictos Mensais e Diários 551,80 

Módulo 	lrssumos Diversos(uniformes, materiais, equipamentos e outros) 19,00 

D Modulo 4 - Encargos Sociais eTraBAlhistas 84,35% 1.021,44 

Subtotal (A+ B -4C+ D) 2.803,15 

Modulo 5 - Custas indiretos, tributos e lucro 32,59% 641,39 

Valor total por empregado Valor total por empregado 3'44U4 3.444,54 

  

TIPO OE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (B) VALOR 

DA 

MARIA 
DO 

SERVIÇO 

C= 
(13/30dies) 

NUMEROS DE 

DIÁRIAS 

PREVISTO NO 

ANO 

VALOR TOTAL 

DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 

3.444,54 114,82 

VALOR DA HORA R$ 	 15,66 

Dlscrlmlnaio das Servi'os (dados referentes' contreta o) DIscrImIner,io dos Servlsos (dados referents/ oantratasSo) 

Item 06 Item 06 

、  
、  

Data de apresentação da proposta 
21/01/2020 

Mon icicao/UF 
POÇÕES/BA 

Ano Acordo Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo SINDUMP SA000584/2017 

Ne de meses de execução contratual 
12 

Identificação do Serviço 

MÃO-DE-OBRA DE ... 

DADOS COMPLEMENTARES PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

A MAO-DE-OBRA 

Tipo de seniiço (mesmo serviço com características distintas) SERVENTE PRATICO 

2 Salário Normativo da Categoria Profissional FI 

1-200.83 
3 Categoria profissional (vinculada à execução contratual) SINDLIMP 

Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

Nota: Devei 
---( 

ser elaborado um quadro pant cada tipo de serviço. 
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

③ノ  

、  

\ 

α 



COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (RS) 

A Salado Base 1.200,83 

B Adicional de periculosi dada 0,00 

C Adicional de insalubridade 000 

D Adicional noturno 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 

F Adicional de Hora Extra 003 

G Intervalo Intrajornada 0,03 

H Out os (especificar) 000 

Total da Remuneração 1.200,83 

MODUID 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS 

2 BEND' tios tAENSMS E DIÁRIOS VALOR (RS) 

A Transporte 156,00 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) 180,00 

C Assistência medica e familiar 110,00 

D Auxilio creche 90,03 

E Seguro de vida invalidez e funeral 3,80 

F Assistência Odontolog ca 12,00 

Total de Benefidos mensais e dIários 551,80 

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUMOS DIVERSOS VALOR 

A Uniformes 9,00 

B Materiais 

C 

5,00 

Equipamentos 5,00 

Outros ( especificar) 

Total de In 	mos diversos 19,00 

Nota: Valores mensais por empregado. 

MODULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETRABALHISTAS 

SubmOdulo 4.1 - Encargos prevklendidos e FGTS: 

4. ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS VALOR 

A INSS 20,00% 240,17 

B SESI ou SESC 1,50% 18,0 

C SENA! ou SENAC 1,00% 3201, 

D INCRA 
0,20% 

2,40 

E Salário Educação 2,5056 30,02 

FGTS 96,07  
8,005 

G Seguro acidente do trabalho 36,02  300% 

SEBRAE 
0,60% 7,20 

TOTAL 6,80% 441,91 

Note (1)- Os percentuais dos encargos previdencdrios e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 

Note (2)- Percentuais incidentes sobre a remuneração. 

Subm6dulo 4,2' 132 Salado e AdIclonel de Ferias 

4,2 13a SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR 

A 13 	Salário 9,37% 112,52 

Adicional de Férias 3,12% 37,47 

Subtotal 12,49% 149,98 

Incidência do Submedulo 4 	sobre 13e Salário e Adiciona I de Férias 9,60% 55,19 

TOTAL 17,09% 205,18 

Sulantidulo 4.3 - Afastamento Maternidade 

4,3 AFASTAMENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Afastamento maternidade 0,65% 7,81 

Incidência do submedulo 9.1 sobre afastamento maternidade 0,24% 2,88 

TOTAL 0,89% 10,69 

Su 	lo 4.4 Provlsio pare Rescisão 

4,9 PROVISÃO PARA RESCISÃO ix. VALOR 

A Aviso prévio indenizado 
4,66% 55,96 

B Incidência do submAdulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 
0 70% 8,0 

C Muria do FGTS do aviso prévio indenizado 
3,93% 4719 

D Aviso prévio traMlhado 
0,06% 0,72 

Incidência do submódulo 4 	bre aviso prévio tra8Alhado 
1,71% 20,2.---, 

● • 

、  • \ 

十  



SUBM6DULO 4.5 Custo de Repast.;So do ProfisuorS Ausente 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (RS) 

A Férias 9,37% 112.52 

Ei Ausência por doença 2,87% 34,46 

C Licença paternidade 0,02% 0,24 

D Ausências legais 0,54% 6,48 

E Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 3,96 

Treinamento 0,34% 4,08 

Subtotal 13,47% 161,75 

Incidência do submodulo 4.1 sobre o Custo de reposição 4,96% 59,52 

TOTAL 18,43% 221,28 

Quadro - resumo Modulo 4 - Encargos sociais e trabalhIsta 

4 MODULO 4- ENCARGOS SOCIAJS E TRABALHISTAS % VALOR 

(R$) 

4,1 13f salário tAdicional de ferias 36,80% 441,91 

4,2 Encargos previdencianos e FGTS 17,09% 205,18 

4,3 Afastamento maternidade 0,89% 10,69 

4,4 Custo de rescisão 11,15% 133,89 

4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 221,28 

TOTAL L 84,35% 1.012,94 

MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A 13t salário i- Adicional de férias 7,09% 205,18 

TrIbut 	SIMPLES NACIONAL 

B1 Tributos Federais (especificar) 6,09% 167,07 

4,4 62.Tributos Estaduais (especificar) 

4,5 B3.Tdbutos Municipais 155 2,00% 55,69 

B4. Adminsitração Local 2,50% 69,61 

C Lucro 5,00% 139,23 

TOTAL 32,59% 636,79 

Note (1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por empregado. 

Note (2): 0 valor referente a tributos 6 obtido aplicando-se o percentua I sabre o valor do faturamento. 
Quadro-resumo do Custo por Empregado 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 
(VALOR POR EMPREGADO) 

% IRS/ 

Modulo 	Composição da Remuneração 1.200,83 

B Módulo 2- Beneficios Mensais e Diários 
551,80 

C Modulo 3- Insu nos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 19,09 

Modulo 4- Encargos Sociais eTraBAlhistas 84,35% .012,94 

Subtotal (A • B 4C• D) 2.784,57 

E 	 Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 32,59% 636,79 

. • 

    

L叫  1,08 F Multa do FISTS do av'o prvio IraBAihado Multa do FGTS do aviso pr o I ra BAlhado 

 

009 0,09 

     

 

TOTAL TOTAL 

 

11,1界  11,15% 133,89 133,89 

     

Valor total por empr'.do Valor total par empregado 3．●2,3' 3.42 ,36 

TIPO DE SERVIÇO (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (B) VALOR 

DA 

AR DtIA 

DO 

SERVIÇO 
Ca 

(Wadies) 

NUMEROS DE 

DIÁRIAS 

PREVISTO NO 
ANO 

VALOR TOTAL 

DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS 
ADMINISTRATIVOS 

3.421,36 114,05 

VALOR DA HORA R$ 	 15,55 γ 
潟  



Item 07 Item 07 

Distrirnin叫“"""k．・ (d"os ref・m吐鵬‘m吋m’叫承・l Discriminado dos ServIços (dados referentes contratado) 

Data de apresentaçáo da proposta 21/01/2020 

44 

x*S4 

\ 

%)... 

MunIdpio/UF POOES/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Norn,at,va ens Dissidio Coletivo SINDUMP 8A000584/2017 

Ng de meses de execução contratual 12 

Identificação do Semis° 

MAO-DE-OBRA DE ... 

DADOS COMPLEMENTARES PMA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTE 

A MAO-DE-OBRA 

1 Tipo de serviço ( mesmo serviço com características distintas) PEDREIRO 

2 Salado Normativo da Categoria Profissional R$ 

1.77494 

3 Categoria profissional (vinculada a execução contratual) SINDLIMP 

Data Base da categoria (dia/mês/ano) jan/20 

ape de Nota: Deverá ser Naive:ado urn quadro para cada 	sonny,. 
MODULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (RS) 

A Salário Base 171494 

B Adicionaldepericulosidade 0,00 

C Adicional de insalubridade 0,00 

D Adicional noturno 0,00 

E Hora noturna adicional 0,00 

f Adiciona I de Hora Extra 0,00 

G Intervalo Intrajornada 0,00 

H Outros (especificar) 0 00 

Total da Remuneração 1.774,94 

MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSNS E alums 

2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 156,00 

8 Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 80,00 

C Assistência médica e familiar 10,00 

0 Auxilio creche 90 00 

E Seguro devida, invalidez e funeral 3,80 

F Assistinda Odontologica 12,00 

Total de Beneficios mensal. e dlidos 551,80 

Nota: o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado). 
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS 

INSUMOS DIVERSOS VALOR 

Uniformes 9,00 

B Materiais 5,00 

C Equipamentos 5,00 

Outros(especificar) 

Total de In 	mos diversos 19,00 

Nota: Valores mensais per empregado. 

MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS ETRABNHISTAS 
SubmOdulo 4.1 - Encaugos arm/Mend/Rios eFGTS: 

4. 

1 

ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS V. VALOR 

A INSS 
20,00% 354,99 

8 5E51 ou SESC 
1,50% 26,62 

C SENAI ou SENAC 
1,00% 17,75 

D INCRA 
0,20% 3,55 

E Salado Educação 
2,50% 44,37 

F FGTS 
8,00% 142,00 

G Seguro aadente do Irabaftto 
00% 53,25 

SEBRAE 
0,60% 10,65 

TOTAL 6,80% 653,18 

Nota (1)-Os percentuais dos encargos previdenciarios e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente. 
Nora (2) - Percentuais incidentes so bre a remuneração. 
Sebniddtelo 4.2 - 132 Salárlo e Adicional de Férias 

4,2 13 SALÁRIO E ADICIONAL DE FiRIAS VN.OR „.....-- 
A 13 	Salário Salário 9,37% ,31 

× 
r 

、  

g 



B Adicional de Féria, 3,12% 55,38 

Subtotal 12,49% 221,69 

C incidência do SubmOdulo 4.1 sobre 132 Salário e Adicional de finas 4,60% 81,58 

TOTAL 17,09% 303,27 

Submodulo 4.3 - Nastamento Maternidade 

4,3 AFASTNAENTO MATERNIDADE % VALOR 

A Afastamento maternidade 0,65% 11,54 

8 Incidência do submOdulo 4.1 sobre afastamento maternidade 0,24% 4,26 

TOTAL 0,89% 15,80 

Submodulo 44- ProvisSo para Resdao 

4,4 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR 

A Aviso prévio indenizado 4,66% 82,71 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre avisa prévio indenizado 0,70% 12,42 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 3,93% 69,76 

D Aviso prévio traBAlhado 0,06% 1,06 

E Incidência do submOdulo 4.1 sobre aviso préviotraBAlhado 1,71% 30,35 

F Multa do FGTS do aviso prévio traBAlhado 0,09% 
1,60 

TOTAL 11,15% 197,91 

SUBM6DULO 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente 

4,5 COMPOSIÇÃO DO CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE % VALOR (R5) 

A Finas 9 166,3 

B Ausência por doenca 2,81% 50,94 

C Licenca paternidade 0,02% 0,35 

0 Ausências legais 0,54% 9,58 

E Ausência por Acidente de trabalho 0,33% 5,86 

Treinamento 0,34% 6,03 

Subtotal 13,47% 239,08 

Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 4,96% 87,98 

TOTAL 18,43% 327,07 

Quadro- resumo- Módulo 4 - Encargos modals e trabalhistas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS % VALOR 

(R$) 

4,1 1 s/ salário +Adicional de ferias 36,80% 653,18 

4,2 Encargos previdendarios e FGTS 17,09% 303,27 

4,3 Afastamento maternidade 0,89% 15,80 

4,4 Custo de rescisão 11,15% 197,9 

4,5 Custo de reposição do profissional ausente 18,43% 327,07 

TOTAL L 84,35% 1.497,22 

MODULO S - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO 

CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$) 

A 13 	salário + Adicional de férias 17,09% 303,27 

Tributos SIMPLES NACIONAL. 

B1. Tributos Federais (especificar) G00% 230,58 

4,4 I32.Tributos Estaduais (especificar) 

4,5 B3.Tributos Municipais 155 2,00% 76,86 

B4 Adminsitracão Local 2,50% 96,07 

Lucro 5,00% 192,15 

TOTA L 32,59% 898,93 

Nota (1): Custos I diretos, Tributos e Lucro par empregado. 

Nota (2): 0 valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento. 

Quadro-resumo do Custo por Empregado 

MAO-DE-OBRAVINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL 

(VALOR POR EMPREGADO 
(R$) 

Medulo1-Composição da Remuneração 
1.774,94 

Et Módulo 2 	Ben 	cos Mensais e Diários 
551,80 

C Medulo 3- insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 19,00 

Módulo 4 - Encargos Sociais e TraBAlhistas 84,35% 
1.497,22 

Subtotal (A 	B +C D) 
3.842,96 

Módulos-Custos indiretos, tributos e lucro 32,59% 
898,93 

、  熱  '17 

、  

Y 



Valor total Por empregado Valor total por empregado 4.74, 89 4.74 ,89 

  

TIPO DE MAW() (A) VALOR MENSAL PROPOSTO POR EMPREGADO (B) VALOR 
DA 

Damp 
DO 

SERVIÇO 
Cm 

(8/30dlas) 

NUMEROS DE 
DIÁRIAS 

PREVISTO NO 
MIO 

VALOR TOTAL 
DOS SERVIÇOS 

PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS 

ADPAIMSTRATIVOS 

4.741,89 158,06 

VALOR DA HORA n$ 21,55 

Presidente Tancredo Neves 27 de FEVEREIRO 2020 Presidente Tancredo Neves 27 de FEVEREIRO 2020 

MAKSUELE'SAJJTOS DE JESUS FIREL 
CNPJ: 34.859.721/0001-73 
MAKSUELE 	TOS DE JESUS EIRELI 
CNPJ: 34.859. 21/0001-73 
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専  

ゆPBRASIL COOPBRASIL 
Cooperativa de Trabalho Cooperative de Trabalho 

PROPOSTA COMERCIAL PROPOSTA COMERCIAL 

AoAo 
Municipio de PO9OES-BAHIA 
Ref. Licita9ao na Modalidade Pregao Presencial n。 011/2020. 
Municipio de POOES-BAHIA 
Ref. Licitagdo na Modalidade PregAo Presencial n° 011/2020. 

Empresa: COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 
CNPJ n°: 22.331.020/0001-88 Inscrição Estadual n°: ISENTO 
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES 
N°. 2539 	 Bairro: CAMINHO DAS ARVORES Município/UF: SALVADOR/BA 
CEP: 41.820-021 Telefone Celular: (71) 99719-3375 
Telefone fixo: (71) 3901-1342 e-mail: adm@cooperativacoopbrasil.com.br  
Banco: Bradesco 	 Agência: 0232 Conta corrente: 25702-8 
Representante Legal: VINICIUS SANTOS DE SOUZA 
- 	n°.: 1545484139 

Prestação de serviços administrativos 

CPF: 
is 

Horas/trabalho 

047.857.365-00 

12.400 9,20 
, 

114.080,00 
2 Prestação de serviços de condução de 

velculos 
Horas/trabalho 17.600 10,15 178.640,00 

3 Prestação de serviços de condução de 
veículos pesados 

Horas/trabalho 23.600 15,80 372.880,00 

4 Prestação de serviços de preparação e 
distribuição de alimentos 

Horas/trabalho 176.000 9,20 1.619.200,00 

5 Prestação de serviços de manutenção e 
conservação patrimonial 

Horas/trabalho 632.800 9,20 5.821.760,00 

6 Prestação de serviços de assentamento de 
pavimentação 

Horas/trabalho 40.800 9,20 375.360,00 

7 Prestação de serviços técnicos de 
manutenção e conservação patrimonial 

Horas/trabalho 42.400 9,80 415.520,00 

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da 
a 	atividade, incluindo frete. seauros, tributos incidentes, bem como auaisauer 
, 	outras aespesas, airetas e inairetas, inclusive com servi9os cm terceiros, 

incidentes e necess白rios ao cumprimento integral do objeto desta contrata9ao, 
renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais 

Declaramos que nossa proposta engloba todos os custos operacionais da 

10 	
atividade, incluindo frete, seguros, tributos incidentes, bem como quaisquer 
outras despesis, diretas e indiretas, inclusive com serviços de terceiros, 
incidentes e necessários ao cumprimento integral do objeto desta contratação, 
renunciando, na oportunidade, o direito de reivindicar custos adicionais. 

、  

点ー”“""pbm引二 Vinicius sCPF: 0ouvldorlacooprativacoopbrasii.combr I saccooperat無ai5-I w.露r ) 

‘X 
egf's 

tost Se' 

c---AssInt-f-la ura do raentante legal 	002.-0.:31 ,„).c- 
n.t.,, 	keti°1 i 00° >ço 

Vinicius santos de Souza 	ktt00.1:31-• 5.1-5=05 - 
CPF: 047.857.365-00 	oer,01.7:7";;Plees,s;.,\:•4° è50-0-A 

ouvidorlacooperativacoopbrasil.com.br  I sac.cooperativacoopbrasil.com.br  I www.cooirelierCe3sOpctrasitcom.br° 
601  

Av.Tanc「“"".s,n。 2539 caminhod昌s ん、。「．s王d cEo Emp『扇 -Av. Tancredo Neves, n 2539 - Caminho das rvores. Ed. CEO Empresarial 
r andar ・  saia 705. Salvador/BA. CEP: 41820-021 - Telefone. (71 ) 3901-1342 
Av. Tancredo Neves. n° 2539 - Caminho das Arvores. Ed. CEO Empresarial. 

'7° andar - sala 705. Salvador/BA. CEP: 41820-021 - Telefone: (71) 3901-1342 

Prazo de Entrega: no attn dn nregao 
Validade da proposta: 6o dias 
Garantia: N白o se Aplica 

Prazo de Entrega: no ato do pregão 
Validade da proposta: 60 dias 
Garantia: Não se Aplica 蕊需露需-.od rO dias 。ー 	 プk一  

Salvador 24 de fevereiro de 2020 Salvador 24 de fevereiro de 2020 



回transComercio e Se鮎aci  
PREGAO PRESENCIAL N〕  0011/2020 

DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE ESTRUTURA TECMCA 

a 	A empresa: JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SUJA ..ssuna範三ミ  
w 	u6.つ)i.ろyu/Uucii-ii ・  estabeleciaa a Rua tdivaldo Paraiso,N" 1S4,. Centro 

inscrita no CNPJ sob on。  08.551.890/0001-31 , por intermdio deseu renramS W 
5 	! egai さ  r Just UAKL(JS 1NASUIMENIO DA SILVA, brasileiro, spitci 

comerciante, CPF n。 471.392935-20 eRG n。 4889437 SSP/aA DECLARA pai 
devidos fins e efeito, QUE TEMOS disponibilidade de exutura tcnica e 
PESSOAL qualificado para a execu9o dos servi9os trt4 pelaMmiqj,a 

Araci, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

● 
JOSE CARLr ASCIMENTO DA SILVA 

CPF n。 471.392.935-20 

の  へ  
JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EJRELI 

CNPJ. 08.551.890/0001-3 I Rua Edivaldo Paraiso, N。  184. Centro Aiaci Bahia e-mail 
transaraci9o@hotrnajj corn 



~ 
‘議一  

JOSE CARL;'' ASCIMENTO DA SILVA 

回transComercio e Se就ad 
PREGAO PRESENCIAL N' 011/2020 

DECLARACAO DE ELABORAいO INDEPENDENTE DA PROPOSTA 

A empresa: JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI, CNPJ 

08.551.890/0001-31, estabelecida a Rua Edivaldo Paraiso, N 184, Centro Araci, 
inscrita no CNPJ sob o n。 08.551.890/0001-31 , por intermdio de seu representante 
legal St JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA; brasileiro,' solteiro, 
comerciante, CPF n471.392.935-20 e RG no 4889437 SSP/BA doravante denominada 

licitante, para fins do disposto no item 05 do edital de Pregoih ezjcjaJ 4欝護  

a 	 aeciara, sob as penas aa lei, em especial o art. 299 do Uodig ・P&& B IIWW, M1 
~ 	(a) a proposta apresentada para participar do Pregao Presencial n。01 U202O, 

elaborada de maneira independente pelolicitante, e o conte"do da propost nao foi,'c 

● todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebid。  
qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquermeio ou por qualu 
pessoa; 

(b) a inten9ao de apresentar a proposta elaborada para pani4=. doPrego 
ir ul iノzuzu, nao toi intormada, discutida ou recebida, de繊  fnt outro p 
potencialou de fato, por qualquer meio ou por qualqu叫  
(c) que no tentou, por qualquer meio ou por qualquet 'p 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Presencial n。  011/2020, 
quanto a participar ou nao da referida licita9ao; 

(d) que o contebdo da proposta apresentada para participar do Pregao Presencial n。  
011/2020; nao sera, no todo ou em一  parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 

discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudica9o 
● do objeto da referida licita9ao; 

(e) que o conteudo da proposta apresentada para participar do Pregao Presencial n。  
p 	 011/2020, nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ー 	ou recernuo ce qualquer integrante da(o) comissao antes da abertura oficial das 

propostas; e 

(1) que est plenamente ciente do teor e da extensao desta declara恒o e que det6m 
plenos poderes e informa96es para firm自-la 

Araci, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

CPF n。 471.392.935-20 

JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 
CNPJ. 08.551.890/0001-31. Rua Edivaldo Paraiso, NC 184. Centro Ataci Baia e-mail 

Iransaraci9o@hotrnajl corn 

、 × 
ンく  



回transComrcio e Se鮎adi 

PREGAO PRESENCIAL N 011/2020 

DADOS PARA CONTRATACAO 

EMPRESA: JOSE CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI 

CNPJ. 08:551.890/0001-31, 
ENDERECO: Rua Edivaldo Paraiso, N。  184, Centro Araci, 

CNPJ :08.551.890/0001-31, 

REPRESENTANTE LEGAL Sr JOSE CARLOS NASCI欝  NTODA SILVA 

CPF no471.392.935・20 

RG no4889437 SSP/BA 

BANCO - BRADESCO 
CONTA - AG 5094 -CC 7203-6 

Araci, 27 DE FEVEREIRO DE 2020 

● 

JOSE  CARLO&SNj'DA SILVA 
CPF n。 471.392.935-20 

JOSE CARLOS NA4C1MENTO DA SILVA EIRELI 
CNN. 08,551.890/0001-31. Rua Edivaldo Paraiso, No 184, Centro Amei Bahia e-mail 

transaraci90@hotmail.com  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHI 

DOCUMENTOS DE 
HAB I LITA9AO 

oes Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es - Bahia ・  FONE/FAX (77) 3431-5820 



曲亡R ZiNHaPoCRNDN RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 
INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 

CNPJ: 06.09&502/000I-44 EM口PEEN ロ「 MENT 口 s 

Ub.E(J96 O2/Oo1戸 

さNsal 	S/N Rua DemocrataQuadra 41"rim Petmo1 - cep 48.031080 ’ 	一’“り。mna、 -一’“り。mna、  BA 	ーI 

faa109 - 
M 刊酬日帥切  
Travessa 

F TU e V叫o: I ravessa ！玄tia.SN, 、 R'.1 E元m' 

CL 1': 48り l I （〕線〕  

AO 
PREGOEIRO OFICIAL 
MUNICiPIO DE POC6ES/BAHIA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N。  011/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N。 243-2/2019 
ENVELOPE 02 1 DOCUMENTOS DE HABILITA9AO 

OBJETO: REGISTRO DE PREGO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS. SERVICOS 
DE CONDUCAO DE VEICULOS. SERVICOS DE CONDUCAO DE VEICULOS 
PESADOS, SERVI9OS DE MANUTENCAO E CONSERVA9AO DE PATRIMONIO, 
SERVI9OS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTA9AO, SERVI9OS DE 
ZELADORIA E SERVICOS TECNICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE 
PATRIMONIO , TODAS ATIVIDADES MEIO, NOS TERMOS DA INSTRUCAO 
NORMATIVA 02/2018 TCM/BA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE 
INFRAESTRUTURA E DE EDUCA9AO, DO MUNICiPIO DE POCOES - BA, PARA 
ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDUCA9AO DO MUNICIPIO 
DE PO9OES - BA 

EMPRESA LICITANTE: M. PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVICOS LTDA, CNPJ: 
06.096.502/0001-44, localizada a TRAVESSA BAHIA, S/N, RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 
41, CEP: 48.031-080, BAIRRO: JARDIM PETROLAR, ALAGOINHASIBA. Tel/FAX.: (75) 3422-2119 
e-mail: contatoccanonempreendimentotcom 

DATA E HORARIO DA SESSAO: 27 de fevereiro de 2020,a s 09:30h 

DOCUMENTOS DE 、  
HABILITA9AO 志  

、  

、  

嘱  

議器農 FatalTe I.:胃篇k)'驚 41り響器Petrolar. AIagoinha、.、  fiA 
c-lila! 心ml敏ogら(a:TItML-Iilp! cC ldlmlicLiLm)s.coni 



篇DO RASTOS .Auteriti.?,,QOO8 NJe,,L!麟'IL C ASN.J ht 	C NJ 7S.J8.SflSS4 M. e 

CARmR 

RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUぐOES E SERVIぐOS LTDA 

INSCRIAO ESTADUAl.: 064.434.237-INSCRIぐAO MUNICIPAL: 928400 
CNPJ: 06.096.5Q2/000I-44 

● 

S 

PROC URACAO 

A empresa M. PINHEIRO CONSTRUC6ES E SERVIOS LTDA, CNPJ: 06.096.502/0001ー  
44, por meio do seu S6cio Administrador ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO, 
Brasileiro, Solteiro, Empres白rio, Portador do RG: 972759999 e CPF: 011.966.375-98, 
atrav白s do presente instrumento, nomeia e constitui a Senhora ANA CARLA LONGUINHO 
PASSOS, brasileira, solteira, Coordenadora Administrativa, portadora do Registro de 
Identidade n。  1398725587, expedido pela SSP/BA, devidamente inscrita no Cadastro de 
Pessoas Fisicas do Ministrio da Fazenda, sob o no 028.492.045-28, residente 白  rua 
Elisabeth Cardoso. N。  21 - Bairro Alagoinhas Velha, AlagoinhaslBA, como seu mandatrio, 
a quem outorga amplos e ilimitados poderes para represent白-la e praticar todos atos 
necess白rios e inerentes a PROCESSOS LICITAT6RIOS EM TODO C) TERRIT6RIO 
NACIONAL, em todas as suas fases e modalidades, conferindo-lhe ainda poderes para 
agendar e realizar visita t6cnica; apresentar, assinar e rubricar documentos, declara96es, 
proposta de pre9os e documentos para habilita9巨o; formular ofertas e lances de pre9os; 
impugnar; interpor recursos e desistir deles; contrarrazoar; assInar contratos e atas; 
negociar pre9os e demais condi96es; confessar, firmar compromissos e/ou acordos; receber 
e dar quita9白o; e tudo mais que se fizer necess白rio para o fiel e cabal desempenho do 
presente mandato 
O que tudo dar白  por bom, firme e valioso como se o prうprio fosse 

Alagoinhas (BA), 19 de fevereiro de 2020 

、ー・ー  

ぐ矛l1  
NSTRUCOES E SERVCO6 LTDA 

ALt」占sI JALLI ' M濃踏載甲留晶HEIRO 
5' CiO ADMtNISTRADOR 

CPF:01 1.966.375-98 

慧5 ョRG: 972759999 - SSP/BA 

、  
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av, Epit白cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azeved  obastos - not, b r 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not,br  

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azev白do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e 6 bitos e Privativo de Casamentos, Interdic6es e 
Tutelas com atribui9白o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo自o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cdigo de Autentica戸  o Digital' ou na 
referida sequ白ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes3 

~ECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguranca iuridica de todos os atos oriundos dos resoectivos servicos de Notas e Reoistros do 

' 	tos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9言o Extrajudicial contem um c6digo u nico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autenticac自o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atrav's do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitalノ  

A autentica9白o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que eia foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA ・  ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa MPINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, 自  nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartdrio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 25/02/2020 16:54:17 (hora local) atrav白s do sistema de autentica9白o digital do Cart6rio Azev'do Bastos, de 

acordo com o Art.titular do Cartrio藤10 e seus鳶  1 evdo Bastos, pode誌思2ic溜『001, como tamdiretamente a溜 o drosa器齢nto eletrnico autenticadoHEIRO CONSTRUCOES認tendERV誤Certificad)S LTDA窟ital do
ou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para
a 

informa"es mais detalhadas deste ato, acesso o site https:/Iautdlgital . azevedobastos.not . br  e informe o Codigo de Consulta desta
Declara o. 

C6digo de Consulta desta Declara9'o: 1468082 

A consulta desta Declara9白o estar白  disponivel em nosso site at白  19/02/2021 17:44:09 (hora local) 

'C6digo de Autenticac'o Digital: 47551902201741400955-I 	 ‘、  

2LegislaEstadual総擬需富に認計器線為認誌 ram器麗了器競胃 da Provis6ria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015 欧  

uuuubD1d(J4tds4tub If2dbsleobco5b231574s8a21f6ssec8319772cd76965f28c9da92obf81c358142 』  .' -O22fiSBa7c62SdcedSa69lflfd3laebc64 
7a0a870121 3eOebS3feO24345cd4c3fal 4aa4 

I「efehdo e ve吋ade douf白  preferido verdade, dou f白  

CHAVE DIGITAL 

競  

https://autdigital.azevedobastos.not,br/home/comprovante/4755i 902201741400955 
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M. PINHEIRO CONS 	ES E SERVIOS LIDA.

Travessa Ba 	S N. Rua Democrata 

Iごdim PetA器r-Cnuar謂031とン  



?IV?I0?I細"?I細 ' 	 魁  

、ーー  

a瞬  、  

⑩亡RトtNHER9(ift) CRNDNEMPPEENDFMENTOS 
RALAO SOCiAL: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 
CN P.J: 06.096.502/0001-44 

I 

JURIDICA 轟’ 

、  

Vnderv'u: Itave、su Bahia. S.N, (RiJa Dertim:mrata; いte 24 Quadra 4!, 
Jardtiii Petniilar. ;\lagoinl as, [4 、  ぐIll: t801ト08(1 

FeI: (7.S> .>'>Ii2:C I Iリ  
e na止 e(Ultat()編1ii1iiit'iitpreeiiiI 

000005 



警麟議難難I 

誉器  
」 U 

'r‘、  4‘、 	 t J

C4

taco

2 
rで“一ーー一一 

「鷲薫詳  
DA C器  )JIX& SMITOS 
,11●●I~二―- 

鶴嘉］  

r→ 
C.; 
t“、一＝  に二 り 
昌 ー舞“．"‘艇馬”“”「  RJ54P21335 

輪，ふBAHIA. r' 	標鷺 

i 

~ 

i 

CD 一ーー価細胃に 

 

' 

、  

'O6.O9&5O2/OOO1 1 44I 

M. PHEIRD CQ3Travessa EiMiLuic鱗E SERVOS LIDA.P ut DemocratadIa 41 

にcdii,聖ii,とrOER 48 031-08i,ih, 	 。一 
… - M 	., 」  000006 



13(11/2019 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/47551911  181459550355 
'e 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZE VEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo自o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5454 

http:llwww.azevedobastos.not,br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA9AO DE SERVIGO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

乳認携需窯鍛濡器忠麗留麗思器麗需留需隠器織 seoE雛郡器留就認農留鷲 i 。es e 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica9百o Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes' 

~DECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguranca juridica de todos os atos oriundos dos resoectivos servicos de Notas e Recistros do 

XIX2) e dessa forma, cada autentica9ao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess白 rio 
atraves do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitalノ  

A auteSERVI畿 oLTC鍛ai do docME tinha器ento faz prsse de um器deum器 na datcom as儒hora emsmas car叢蕊foi realizadas que fora誤empresa M.PINHEIRproduzidas na c pia慧鷲TRUCda, se誉Eda 
empresa

a 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento

apresentado a este Cartrio. 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 131111201$ 10:04:51 (hora local) atraves do sistema de autentica9,o digital do Cart6rio Azevdo Bastos, de 

acordo com o Art. 10, 10 e seus 1 e 2 datitular do Cartrio Azevdo Bastos, poder se悲嵩器01, como tamb m, o dociretamente a empresa M齢nto eletrnico autenticado contendo o CertificadHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA窟ital do
ou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobaslos.not.br  

Para informa"es mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital. azevedobastos.nol,br e informe o Codigo de Consulta desta
Declara o. 

C6digo de Consulta desta Declara9百o: 1116836 

A consulta desta Declara9'o estar自  disponivel em nosso site ate 13/1112020 09:05:1,3 (hora local) 

'C6digo de Autenticac白o Digital: 47551911181459550355-1 認諮’認摺二需富臨謂器潔為異器 ralme品晋留器競標da Provis6ria n。 2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015. Le 

O referido 白  verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8cfd49f2cffec5764bc90edc67c851 1 727c3d7bca75b1 1 badbS72l 8b7e297849a7c 8dced6a591f1fd31 aebcs47
a0a8c9feb065a47c0ffe68357e94641 0e34b 
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REPOBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS. INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JO O PESSOA 

Av. Epitco Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Jo白o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/Fax: (83) 3244-5484 

http:/hww.wwazevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.nol.br  

DECLARACAO DE SERVi9O DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

O Bel. V白lber Azevdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro CMI de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui,o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da ParaIba, em virtude de Lei, etc.. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica戸o Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla"es e normas vigentes3 

● O EC LAR CEstado da濃da que,alba, a C器garantir transparncia e segugedoria Geral de Justia edito認 a juridProvim認e todosCGJPB胃atos oriundos dos respectivos servi os d003/2014, determinando a inser o de語otacc濃認os doOSOS 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza"o Extrajudidal contm um cdigo ロ  nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autentica"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atravs do site do Tribunal de Justia do Estado da ParaIba, endereo http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo・dig'itaL' 

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LIDA ・  ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cpia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA . ME a responsabilidade, 自  nica e exdusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARAAO foi emitida em 1610812019 08:27:40 (hora local) atravs do sistema de autentica"o digital do Cart6rio Azevdo Bastos, de 

acordo cotitular do器Ntrio臨100 evedo諜5 10 etos, pode認MP 220012001, comosolicitado diretamente鷲
em,e o documen
npresa M.PINH晶letrnico autenticadoO CONSTRUCOES認ttendo oERVICO認ficado Dig itaDA - ME ou寵  

Cart6rio pelo endereo de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa"es mais detalhadas deste ato, acosse o site https://autdiqital.azevedobastos.nol.br  e informe o C6digo de Consulfa desta 
Declara戸o 

C6dIgo de Consufta desta DeclaraC'o: 804393 

A consulta desta Declara弾o estar白  disponivel em nosso site ate 16/08/2020 08:26:25 (hora local) 

'C6dIgo de Autentica9'o DigItal: 47552408171115220412-1 
2Leglsla"es Vigentes: Lei Federal n。  8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provis6ria n。 220012001, Lei Federal n。  13.105/2015, L 
Estadual no8.721/2008, Lei Estadual no10.132/2013 e Provimento CGJ N。  003/2014 

● O referido' verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2bd52a579f549258d94f5ea33720e7252cae492290ed7f5143d48e61bdee1 2alaTc28dced6a6gl flfd3laebc 
647a0a86b82b5471e58e604df5ee40345d1 OeaS 
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メ  

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 
CONSTRUCAO CIVIL. (EMPREENDIMENTOS) TRANSPORTE E LIMPEZA. OBRAS DE 
URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. LIMPEZA DE RUAS, ORGAO 
PUBLICOS E PARTICULARES. SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS 
EMPRESAS (SERVICOS DE INSIALALAU F MAN望り」匹ど聖、  I-liど聖竺」誉・どセ  
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETR1CA E JARDINAGEM). ATIVIDADES 
PAISAGISTICAS OBRAS DE FUNDACOES. OBRA DE DRENAGEM. ILUMINACAO 
PUBLICA E PRIVADA. PAVJMENTACAO DE RUA, CALCADAS E SERVICOS 
ASFALTICO. CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO. ADMINISTRACAO DE 
OBRAS. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM. COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E 
ENTULHOS. TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA. MONTAGEM 
INDUSTRIAL. VARRICAO DE VIAS E PRAGAS PUBLICAS. CONSERVACAO, 
LIMPEZA DE POCOS E DEDETIZACAO PREDIAL E INDUSTRIAL. MANUTENCAO DE 
ILUMINACAO PUBLICA. SERVICOS DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE 
LOCACAO DE MAQUTNAS E EQUIPAMENTOS. LOCACAO DE MAO DE OBRA NAO 
ESPECIALIZADA E ESPECiALIZADA. CURSO TECNICO 7 UCAC \L. 

jf 一い 

Req: 818000005696 JR 

! 

、  Pagina I 

ALTERAcAO CONTRATUAL N lo e CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVI OS LTDA 

CNPJ no 06.096.50210001-44 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/10/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n。  011.966.375-98, CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITAC入O n。  02763478600, Orgo expedidor DETRAN - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA CELSO MAGALHAES DANTAS, SN, TERES6POLIS, 
ALAGOINHAS, DA. CEP 48080190, BRASIL. 

ITEVERTON TERCJO SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/06/1985, SOLTEIRO. EMPRESARIO, CI'!! n。  024.149.695-04, CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITACAO n 034.117.308-46,6 rgきo exnedidor DETRAN - BA. residente e 
ロomicinaao(aJ no(aj KVA し;tLsu MAIJALHAbS VANJAS, SN, ItKESUPULIS, 
ALAGOrNHAS, BA, CEP 48080190, BRASIL. 

S6cios da Sociedade Limitada de nome empresarial M.PIN}{EIRO CONSTRUCOES E 
SERVI OS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE ri0 29202653093, com sede Rua Marechal 
Deodoro, 58. Sala 102. 1。  Andar, Centro Alagoinhas, BA, CEP 48.005-020, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica!MF sob o n 06.096.502/0001・44, deliberam 
de pleno e comum acordo ajustarem a presente altera9貢o contratual e Consolidaao, nos termos 
da Lei n。  10.406/ 2002, mediante as condi9ろes estabelecidas nas cl'usulas seguintes: 

END ERECO 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endere9o 
sitoa TRAVESSA BAHIA, SN, RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM 
PETROLAR, ALAGOINHAS, BA, CE!' 48.031-080. 

OBJETO SOCIAL 

也  
JUC冨B 

Certifico o Registro sob o n。 97773578 em 12/07/2018 

Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVI9OS LIDA NIRE 29202653093 
Este documento pode ser verificado em htIP://re9in .JuCeb.ba .90V.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUIENIICACAOaSPX
Chancela  95117660917710 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 
por H白lio Portela Ramos . Secret自rio Geral 

000010 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  10 e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINIIEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ n。  06.096.502/0001-44 

EMPRESARIAL E CURSOS E PALESTRAS. INSTALACAO DE - ELETRICA 
INDUSTRIAL. LOCACAO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEICULOS DE 
PEOUENO. MEDIO E GRANDE PORTE. SERVICOS DE CALDEIRARIA, 
INSTRUMENTACAO. TORNEARIA E METALロRGICA SERVIOS DE SOLDAGEM E 
MANumNcAO. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E MERENDA ESCOLAR. 
SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL. LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM 
COND6TOR. ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS PREDIAIS, RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS. POR CONTA DE TERCEIROS. PROJETOS ARQUITETON1COS. 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 
ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUcAO. DEMOLIAO DE EDIFiCIOS E ESTRUTURAS, LOCACAO DE 
AUTOM6VEIS SEM CONDUTOR, LOCAいO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM 
CONDUTOR E COM CONDUTOR, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 
TRANSPORTES RODO VIARIOS DE PASSAGEIROS, PERFURACAO E CONSTRUCAO 
DE POCOS DE A GUA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNWrvWNw LIL 
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELE VAりAU liE CARt.些.s it 	聖き9ど/k K誉  
USO EM OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, COMERCIO VARLJISIA一  lit ど  KUUUIU 
ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ALUUUbL Vt YALLUb・  
COBERTURAS E ESTRUTURAS - DE USO TEMPORAR1O・  EXUlt JO - At'1JALN1tb, 

SERVICOS DE PINTURA D旦胆曹ICIOS, PINTり冬きそ熱具誉ぐと I竹畢g器，risI君  
RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS・  
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIFAMENIUS Vt ILUIVIHNA とAV fl 
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPURIUS, StKVIUS一  Ut 
ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIvOES E ItS I AS, UNS I ALA AU 
E MANU1 ENCAO ELETRICA, GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE 
IMOBiLIARIA, COMERCIO VAREJ1STA F,SPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS L)li 
HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO AlACAVIS I A Ut 
GAS LIQUEFEITO DE PETR LEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA. COMRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, LOCA AO DE 
EMBARCAC6ES SEM TRIPULACAO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS, 
SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS 
PREDIAIS, LOCACAO DE MAQUINAS COM o PERADOR1 LOCA9AO DE MAO-DE- 
OBRA TEMPORARIA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAくlAO, EXCETO CAIXAS 
ESCOLARES, TREINAMENrO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
GERENCIA 

CNAE FISCAL 

4120-4/00 ・  construf豆o de edifcios 
7731-4/00 - aluguel de m'quinas e equipamentos agrIcolas sem operador 
7719-5/99 - loca9云o de outros meios de transporte n百o especificados anteriormente, sem 
condutor 
7719・5/01 一 loca9自o de embarcag6es sem tripula，豆o, exceto para fins recreそ無os 
7711-0/00 - loca9豆o de autom6veis sem condutor 
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CNPJ n。 06.096.502/0001-44 

7111-1/00 ・  servi'os de arquitetura 
6822-6/00 - gest負o e administrag'o da propriedade imobili自ria 
5620-1/O 1 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
4924-8/00 - trausnorte escolar 
4923-0ノ02 - servi9o de transporte de passageiros - locag'o de automoveis com motorista 
4761-0/03 - com'rcio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - com'rcio varejista especializado em equipamentos e supnmentos ue 
inform貞tica 
7732-2/01一 aluguel de m'quinas e equipamentos para construg豆o ・em operador・ exceto 

andaimes 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempor'rio, exceto 
andaimes 
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
8550-3/02 - atividades de apoio' educa9百o, exceto caixas escolares 
8541-4/00 一 educac'o nrofissional de nfvel t'cnico 
8230-0/01 一 servicos de organiza‘斎o de feiras, congre・sus, exposigoes e testas 
8211-3/00 - servi'os combinados de escrit'rio e apoio administrativo 
8130・3/00 ・ atividades paisagisticas 
8129-0/00 - atividades de limpeza n'o especificadas anteriormente 
8122-2/00.imunizac'o e conti・ole de pragas urbanas 
8111-7/00 - servigos combinados para apoio a edilicios, exceto condominlos preutais 
801 1-1/01 - atividades de vigilncia e seguran'a privada 
7820-5/00 - locac貢o de m'o-de-obra tempor'ria 
4744-0/99 ・  com'rcio varejista de materiais de constru9ao em geral 
4742-3/00 - com'rcio vareiista de material eltrico 
4729-6/99 ・  com'rcio varejista de produtos alimenticios em geral ou especianzaao em 
produtos alimentcios n'o especificados anteriormente 
4292-8/02 ・  obras de montagem industrial 
4292-8/01 ・  montagem de estruturas met自licas 
4213-8/00 一 obras de urbaniza悼o 一『uas, prafas e calgadas 
4211-1/02 - pintura para sinalizaり百o em pistas rodovi白rias e aeroportos 
4211-1/01 - constru9貢o de rodovias e ferrovias 
0161 -0/99 - atividades de apoio h agricultura nAo especificadas anteriormente 
3812・2/00 - coleta de residuos perigosos 
3811-4/00 - coleta de residuos n血o-perigosos 
3701-1/00 ・  gest五o de redes de esgoto 
3600-6/02 - distribuif豆o de 自  gua por caminh6es 
4311・8/01 ・  demoli‘百o de edificios e outras estruturas 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4321・5/00 - instala9貢o e manuteng喜o el'trica 
4723・7/00 - com'rcio varejista de bebidas 
4682-6ノ00 ・  com'rcio atacadista de g's liquefeito de petr6leo (gip) 
4649・4/08 - com'rcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservag貢o domiciliar 
4399・1/05 ・  perfurag喜o e constru恒o de po'os de' gua 
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ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/10/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF/MF n。  011.966.375-98, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITAいO n。  02763478600, 6 rgao expedidor DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRANSITO - BA, residente e domiciliado no(a) RUA CELSO 
MAGALHAES DANTAS, SN, TERESOPOLIS, ALAGOINHAS, BA, CE? 48.080-190, 
BRASIL, HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 25106/i 985, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n。  024.149.695-04, CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILI'I'AいO n。  034.117.308-46, orgao expedidor DETRAN - BA, 
residente e domiciliado(a) no(a) RUA CELSO MAGALHAES DANTAS, SN, 
TERES'6POLIS. ALAGOINHAS. BA. CEP 48080190. BRASIL. s6cios da sociedade limitada 
M.PINFIEIK(J CONSIRUvUES E SEKV!vUS UlIJA, registrada legalmente pGY contrato 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINDEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ no 06.096302/0001-44 

4399-110 4 一  servigos de opera‘豆o e fornecimento de equipamentos para tl一●nsporte e 
eleva‘豆o de cargas e pessoas para uso em obras 
4399-1/01 - administra9百o de obras 
4391-6ルo 一  obras dc fundag6es 
4330-4/04 ・  servigos de pintura de edificios em geral 
4329・1/99 - outras obras de instala96es eil・ constru'6es n画o especificadas antedormente 
4329-1/04 一 montagem e instala‘五o de sistemas e equipamentos de iluminag再o e 
sinalizag貢o em vias p"blicas, portos e aeroportos 
2539-0/01 ・  servifos de usinagem, tornearia e solda 

DA ADMINISTRAいO 

CLAUSULA TERCEIRA. A administra 百o da sociedade caber ISOLADAMENTE a(o) 
S6cio(a) ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEiRO com os poderes e atribui96es de 
representa9百o ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faze-elo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obriga6es seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem autoriza9ao do(s) outro(s) s6cio(s). 

DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA QUARTA. o(s) administrador(es) declara(m). sob as penas da lei, que nao est自  
impedido de exercer a administra9百o da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenaao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos p"blicos, ou por crime falimentar, de prevarica9o, peita ou 
suborno, concuss貢o, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as rela96es de consumo, f p"blica 
ou propriedade. 

Em face das altera'6es acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n。  
10.406/2002, mediante as condi96es e cl'usulas scguintes 
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ALTERAcAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

, 

CNPJ ti0 06.096.50210001-44 

social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE ri0 
29202653093, Coin sede TRAVESSA BAHIA, SN, RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, 
JARDIM PETROLAR, ALAGOIINHAS, BA, CEP 48.031-080, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa JuridicalMF sob o n。  06.096.50210001-44, consolidam o contrato social 
mediante as seguintes clausulas 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial M.PINHEIRO 
CONSTRUC6ES E SERVJCOS LTDA 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: TRAVESSA BAHIA, SN, RUA 
DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS. BA, CEP 48・031- 
080 

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade poder, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependencia, mediante altera9首o contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos s6cios, no minimo, a tres quartos do capital social, nos termos do art. 
1.076 da Lei rio 10.406/2002. 

DO OD.JETO SOCIAL E DA DLJRACAO 

CLAUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais)ー  

CONSTRUCAO CIVIL. (EMPREENDIMENTOS) TRANSPORTE E LIMPEZA. OBRAS DE 
URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. LIMPEZA DE RUAS, ORGAO 
PUBLICOS E PARTICULARES. SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS 
EMPRESAS (SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA, 
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRJCA E JARDINAGEM). ATIVIDADES 
PAISAGISTICAS OBRAS DE FUNDACOES. OBRA DE DRENAGEM. ILUMINACAO 
PUBLICA E PRIVADA. PAVIMENTACAO DE RUA, CALCADAS E SERVICOS 
ASFALTICO. CONSTRUCAO DE REDE DE AQUA E ESGOTO. ADMINISTRACAO DE 
OBRAS. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM. COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E 
ENTULHOS. TRANSPORTE DE AQUA POTAVEL EM CARRO PIPA. MONTAGEM 
INDUSTRIAL. VAR.RICAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS. CONSERVACAO. 
LIMPEZA DE POCOS E DEDFTIZACAO PREDIAL E INDUSTRIAL. MANTJTENCAO DE 
ILUMINACAO PUBLICA. SERVICOS DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE. 
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. LOCACAO DE MAO DE OBRA NAO 
ESPECIALIZADA E ESPECIALIZADA. CURSO TECNICO EDUCACIONAL, 
EMPRESARIAL E CURSOS E PALESTRAS. INSTALACAO DE ELETRICA 
INDUSTRIAL. LOCAいO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEiCULOS DE 
PEQUENO, MEDIO E GRANDE POR1E. SERVICOS DE CALDEIRARIA, 
INSTRUMENTAいO, TORNEARIA E METALURUTCA. SERVICOS DE SOLDAGEM E 
MANUTENCAO. FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E MERENDA ESCOLAR. 
SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL. LOCAいO DE AUTOM6VEIS COM 
CONDUTOR, ADMINISTRAいO DE CONDOMINIOS PREDIAIS, RESIDENCIAIS E 
COMERCIAIS. POR CONTA DE TERCEIROS. PROJETOS ARQUITETONICOS, 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDA叫O DA SOCIEDADE 
M.PINHEIRO CONSTRUC6ES E SERVICOS LTDA 

I 	 CNN n。  06.096.502f000!-44 

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENI'OS AGRICOLAS SEM OPERADOR, 
A1'IVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO. DEMOLICAO DE EDIFiCIOS E ESTRUTURAS, LOCACAO DE 
AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM 
CONDUTOR E COM CONDUTOR. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS, 
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS, PERFURACAO E CONSTRU AO 
DE POCOS DE A GUA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE 
EOUIPAMENTOS PARA TRANS1ORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA 
USO EM OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTiCIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ALUGUEL DE PALCOS, 
COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, 
SERVIOS DE PINTURA DE EDIFiCIOS, PINTURA PARA SINALIZA叫O EM PISTAS 
RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONSTRUいO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 
MONTAGEM E INSTALAいO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E 
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIく】OS pE 
ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS, INS1ALACAO 
E MANUTENCAO ELETRICA, GEST O E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE 
IMOBILIARIA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E 

- 	SUPRIJvWNTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
. 	HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE 
ー 	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 

PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, LOCACAO DE 
EMBARCAC6ES SEM TRIPULAいO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS, 
SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFIC1OS, EXCETO CONDOMINIOS 
PREDIAIS, LOCAC入O DE MAQUINAS COM OPERADOR, LOCACAO DE MAO-DE 
OBRA TEMPOR RIA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA AO, EXCETO CA1XAS 
ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
GERENCIA. 

て了ヂ 	 cNAE FIscAL 

‘ノ 4120-4/00 一 construf豆o de edifcios 
7731-4/00 - aluguel de m自quinas e equipamentos agricolas sem operador 
7719・5/99 - loca戸o de outros meios de transporte n証o especilicados antenormente・  sem 

condutor 
7719-5/01 - locag'o de embarca'6es sem tripula'ao, exceto para fins recreativos 
7711-0/00 - loca9'o de autom'veis sem condutor 
7111-1/00 - servigos de arquitetura 

S 	6822-6/00 - 旦  estAo e administrac'o da propriedade imobiliria 
W 	5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderafitemente para empresas 

4924-8/00 - transoorte escolar 
4923・0/02 - servi9o de transporte de passageiros - Joca'ao de automoveis com motorista 
4761-0/03 - com'rcio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - com'rcio varejista especializado em equipamentos e suprimentos 
inform'tica 

CNAE FISCAL 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo t coNsoLIDACAo DA SOCIEDADE 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ o" 06.096.502/0001-44 

7732-2/01 ・  aluguel de m'quinas e equipamentos para construf豆o sem operador, exceto 
and afines 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempor'rio, exceto 
andaimes 
8599-6/04 - treinaniento em desenvolvimento profissional e gerencial 
8550-3/02 ・  atividades de apoio え  educa"o, exceto caixas escolares 
8541-4/0．・ educa‘斎o profissional de nvel t'cnico 
8230-0/01 - servi9os de organiza9貢o de kiras, congressos, exposi,6es e kstas 
8211-3/00 - servi'os combinados de escrit6rio e apoio administrativo 
8130-3/00 - atividades paisagisticas 
8129-0/00 一 atividades de limpeza n百o especificadas anteriormente 
8122-2/00 ・  imunizaf豆o e conti・ole de pragas urbanas 
8111-7/00 - servi,os combinados para apoio a edifcios, exceto condominios prediais 
8011-1/01 - atividades de vigil'ncia e seguranga privada 
7820-5/00 ・  loca‘血o de m喜o-de-obra tempor'ria 
4744-0/99 ・  com'rcio varejista de materiais de construf貢o em geral 
4742-3/00 - com'rcio varejista de material el'trico 
4729-6/99 ・  com'rcio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em 
produtos aliment'cios n自o especificados anteriormente 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4292-8/01 - montagem de estruturas met自licas 
42 13-8/00 ・ obras de urbaniza9ao ー「uas, pra9as e calfadas 
4211-1/02 - pintura para sinaliza恒o em pistas rodovi'rias e aeroportos 
4211-1/01 ー  constru9喜o de rodovias e ferrovias 
0161・0/99 - atividades de apoio h agricultura n五o especificadas anteriormente 
3812-2/00 - coleta de res'duos perigosos 
3811-4/00 - coleta de residuos n百o-perigosos 
3701-1/00 - gest豆o de redes de esgoto 
3600-6/02 - distribui，豆o de 百  gua por caminh6es 
4311-8/01 - demolif豆o de edifcios e outras estruturas 
4313・4/00 ・  obras de terraplenagem 
4321-5/00 - instala,豆o e manuten9自o el'trica 
4723-7/00 - com'rcio varejista de bebidas 
4682・6/00 - comrcio atacadista de g言s liquefeito de petr6leo (gip) 
4649-4/08 - com'rcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservaf喜o domiciliar 
4399-1/05 ・  perfura,豆o e constru戸o de pofos de' gua 
4399-1/04 - servi'os de operag百o e fornecimento de equipamentos para transporte e 
eleva‘豆o de cargas e pessoas para uso em obras 
4399-1/01 ・  administraf百o de obras 
4391-6/00 - obras de funda96es 
4330-4/04 - servi'os de pintura de edifcios em geral 
4329-1/99 - outras obras de instala96es em constru'6es n'o especificadas ant41rmente 
4329-1/04 - montagem e instalaf豆o de sistemas e equipamentos de ilumina雪喜o 
sinaliza'ao em vias p"blicas, portos e aeroportos 
2539-0/01 - servigos de usinagem, tornearia e solda 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  JOe CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINHELRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ ti0 06.096.502/0001-44 

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 27/01/2004 e seu prazo de 
dura9百o ' indeterminado 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA: O capital social subscrito' de RS 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta 
Mil Reais) dividido em 750.000 (Setecentos e cinquenta mil) quotas de valor nominal RiS 1,00 
(Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais. 

Pargrafo Unico: O capital social fica assim distribu'do entre os s6cios: 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO corn 712.500 (setecentos e doze mil 
quinhentos) quotas, perfazendo um total de RS 712.500,00 (setecentos e doze mil e quinhentos 
reais) integralizado, HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO com 37.500 (trinta e sete 
mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de RiS 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos 
reais) integralizado 

CL USULA S重TIMA. As quotas s貢o indivisiveis e n貢o poder'o ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) s6cio(s), a quem fica assegurado. em igualdade de 
condi96es e pre9o direito de preferencia para sua aquisi9ao, se postas 合  venda, formalizando, se 
realizada a cessao delas, a altera戸o contratual pertinente 

CLAUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada s6cio e restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integraliza叫o do capital social. 

DA ADMINISTRACAO E DO PRO LABORE 

CLAUSULA NONA. A administra9ao da sociedade cabe ISOLADAMENTE a(o) S6cio(a) 
ALLISSON MATEUS SANTOS PINJITEIRO com os poderes e atribui96es de representa9豆o ativa e 
passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, faze-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga96es seja em favor 
de qualquer dos cotistas ou de tercciros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da 
sociedade, sem autorizaao do(s) outro(s) s6cio(s) 

Par'grafo 丘  nico. No exercicio da administraao, o administrador ter自  direito a urna retirada 
mensal a ttulo de pro labore, cujo valor ser自  definido de comum acordo entre os s6cios 

DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CLAUSULA D曲CIMA. Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestar' contas justificadas de sua administra9ao, procedendo a elabora9石o do 
~ 	 abend画  s6cios. ~撚撚~滋鷲燕鷺欝鴛灘蕪喜鴛鷲  
na propor9o de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

也  
JUCEB 

Certifico o Registro sob on' 97773578 em 12/07/2018 

Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVI9OS LTDA NIRE 29202653093 
Este documento pode1 ser verificado em I1ttP://re9in.iuceb.ba. 90V.bIIAUTENTICACAODOCUMENTOS1AUTENTICACAOaSPX
Chancela 95117660917710 
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,1 ノル  ／ノ 6りノ  
ALLISSONJWATEUS5ANTGS PINHEIRO 

4易石らプシフ / え帰中ー  
HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 

CPF: 024.149.695-04 

磁l一  

ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PIt4HEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

CNPJ no06.096.502/000I-44 

§10 Por delibera95o dos s6cios a distribui9ao de lucros poderh serem qualquer perodo do ano 
a partir de resultado do periodo apurado. 

§2。  A distribui9きo dos lucros podera no obedecer a participa戸o do s6cio desde que aprovada 
pelos s6cios cotistas. 

CLAUSULA D重CIMA PRIMEIRA. Nos quatro mCses seguintes ao t6rmino do exercicio 
social, os s6cios deliberaro sobre as contas e designarao administrador(es), quando for o caso. 

DO FALECIMENTO DE SOCIO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer s6cio, a sociedade 
continuar sua atividade com os herdeiros ou sucessores. No sendo possivel ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) s6cio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres ser apurado e 
liquidado corn base na situa 乞o patrimonial da sociedade,a data da resolu9ao, verificada em 
balan9o especialmente levantado. 

Par'grafo" nico. O mesmo procedimento ser adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em rela9o a seu s6cio 

DOS CASOS OMISSOS 

CLAUSULA D'CIMA 'tERCEiRA. Os casos omissos no presente contrato sero resolvidos 
pelo consenso dos s6cios, com observancia da Lei n。  10.406/2002 

DA RATIFICACAO E FORO 

CLAUSULA DECIMA QUARTA. O foro para o excrcicio e o cumprimento dos direitos e 
obriga96es resultantes do contrato social permanece ALAGOINHAS/BA. 

B, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento 

ALAGO ・ ‘ S/BA, 03 .; Julho de 208. 

1 FABELIONATO - ALAGOINHAS．農ご  wInII. any 
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Certifico o Registro sob o n。 97773578 em 12/07/2018 
Protocolo 188804021 de 10/07/2018 
Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA NIRE 292026&1O93 
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Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 
por H6lio Portela Ramos - Secret白rio Geral 
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NIRE 29202653093 
CNPJ 06096.502/000l-44 
CERTII:ICO O REGISTRO EM 12/07/2018 

NIRE 29202653093 
CNPJ 06.096.502/000144 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/0712018 
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HELlO PORTELA RAMOS 
Secret自rio Geral 

Halt) PORTELA RAMOS 
Secretário Geral 
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06.096.502/000/ -44.* 
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, Dornocrata 
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i:nel 

12/07/2015 12/07/2018 
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TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

PROTOCOLO 188804021 - 10/07/2018 

ATO 002- ALTERAÇÃO 

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ MATRIZ 

',o 静A 
EVENTOS 

-40 Dtlt - 
051 ・  CONSOI'IDACAO DE CoNTRATO/ESTATuTO 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRA 10 ESTATUTO 

IU'EB JUCEB 

課漂農認do Estado da Bahiab on 97773578 em 12/07/2018 
Protocolo 188804021 de 10/07/2018 

隷鰯難纂IRO CONSTRUES E SERVIOS LTDA NIRE 29202653093rificado em 	 AcA。  日spx 

Esta c pia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018
por Hlio Portela Ramos - Secretrio Geral 

Junta Comercial do Estado da Bahia 
Certifico o Registro sob o n° 97773578 em 12/07/2018 
Protocolo 188804021 de 10/07/2018 

Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NIRE 29202653093 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx 

 Chancela 95117660917710 

Esta cõpia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 
por Hello Portela Ramos - Secretario Geral 
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itREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
06.096.502/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CANON EMPREENDIMENTOS 

PORTE 
EPP 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
01.61-0-99 - Atividades de apoio 6 agricultura não especificadas anteriormente 
25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
36.00-6-02 - Distribuição de Ague por caminhões 
37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 
43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-5-00 - instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
43.29-1-99 - Outras obras de Instalações em construções não especificadas anteriormente 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.91-6-00 - Obras de fundações 	 , 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 -Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NUMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 

CEP 
48.031-080 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICÍPIO 
ALAGOINHAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
(75) 3422-2119  $ikNONEMPREEDIMENTOS@GMAIL.COM  

T E FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
• ** 

I 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA siTuAgAo CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
• 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
****** •• 

J 
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1REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

06.096.502/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.294-99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materials de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 	 , 
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.31-4-00 - Aluguei de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NUMERO 

SN 
COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP 

48.031-080 
BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICIPIO 
ALAGOINHAS 

UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CANONEMPREEDIMENTOS@GMAILCOM 

TELEFONE 
(75) 3422-2119 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) \\ 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇAO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
** ****** 

, 
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Aprovado pela Instru9百o Normativa RFB n。 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 03/0212020 白  s 08:56:35 (data e hora de Brasilia) 

Aprovado pela Instrugáo Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
06.096.502/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CODIGO E DESCRIÇA0 DAS ATIVIDADES ECON6MICAS SECUNDARIAS 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária _- 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edificios, exceto condomínios prediais 
81.22-2-00 - imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
85.41-4-00 - Educação profissional de nivel técnico 
85.50-3-02 - Atividades de apoio A educação, exceto caixas escolares 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NUMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP 
48.031-080 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICIPIO 
ALAGOINHAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
CANONEMPREEDIMENTOS@GMAILCOM 

TELEFONE 
(75) 3422-2119 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇA0 CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇA0 CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instru9ao Normativa RFB n。 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 03102/2020 白  s 08:56:35 (data e hora de Brasilia) 

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

Emitido no dia 03/02/2020 as 08:56:35 (data e hora de Brasilia). 
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CNP): j 06 . D96 502/0001-44 CNFO: 106.096 502/0001-44 Inscrk昌o Estadual: Inscrição Estadual: 064 .4 34. 2 37 064.434.237 UF UF: GA BA 

Raz'o Social: Razão Social: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

O3;0212020 03/02/2020 SINTEGRAIICMS - Consulta Publica SINTEGRA/ICMS - Consulta Pública 

Consulta Pública ao Cadastro 
do Estado da Bahia 

, 

S :, n•Alt 

Data da Consulta: 03/02/2020 	 Número da Consulta: 

IDENTIFiCA'A IDENTI CAÇA 

ENDERE'O ENDEREÇO 

Logradouro: 	TRAVESSA BAHIA 

Número: SN Complemento: RUA DEMOCRATA 
LOT 24 QUADRA 41 

Bairro: JARDIM PETROLAR 

UF: 	I BA Município: 	ALAGOINHAS CEP: 48031080 

Endereço Eletrônico: 	CANONEMPREEDIMENTOS©GMAIL.COM  Telefone: 	(75) 34222119 

JNFORMA'OES COMPLEM王NTAR E S INFORMAÇOES COMPLEMENTARES 

Atividade Econômica: 	Constru+po de edif.cios 

Data da Inscrição Estadual: 	27/08/2004 Usuário SEPD : 

Situação Cadastral Atual: 	Nao Habilitado Data desta Situação Cadastral: 30/08/2018 

Condição: EMPRESA PEQUENO PORTE 

Observações: 

Regime de Apuração de ICMS: 	SIMPLES NACIONAL 

Observa'6es Observações: 

Os dados acima s自o baseados em informag6es existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e demonstra a situa'ao cadastral do 
contribuinte nesta data 

• Os dados acima são baseados 	informações existentes na base de dados da Sefaz-Bahia e deinonstra a situação cadastral do 
contribuinte nesta data. 

Voltar  para nova seleg白o de contribuinte  (BA) 
Acessar cadastro de outro Estado 

Voltar  para nova seleção de contribuinte  (BA) 

Acessar cadastro de outro Estado  
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~ ~ 
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wwv. seiaz ba 9 ov. br/Sintegraf Result asp www.sefaz.ba.govibr/Sintegra/Resultasp  
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03/02/2020 	 Consulta ao Cadastro 

臨111， 	」  	 TRIBUTOS CONSULTAS COHSULTO SO CADASTRO  

Consulta B自sica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Identifica''o 

CNPJ: 06.096.502/0001-44 

Raz.o Social: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

Nome Fantasia: CANON EMPREENDIMENTOS 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE 

Unidade de Fiscaliza戸o: INFAZ AGRESTE 

Inscri''o Estadual: 064.434.237 PP 

Endere'o 

Logradouro: TRAVESSA BAHIA 

N"mero: SN 

Bairro/Distrito: JARDIM PETROLAR 

Municipio: ALAGOINHAS 

Telefone: (75) 34222119 

Refer'ncia: 

Situa'"o do DTE: CREDENCIADO 

Situa''o da Conta: INATIVA 

Complemento: RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP: 48031-080 

UF: BA 

E-mail: CANONEMPREEDIMENTOS@GMAIL.COM  

Localiza'5o: ZONA URBANA 

Data do Credenciamento: 13/12/2018 

Data da C ria''o da Conta: 13/12/2018 

Data de Inclus旨o do Contribuinte: 27/08/2004 

Atividade Econ6mica Principal: 

4120400 - Constru師o de edifcios 

Atividade Econ6mica Secund'ria 

161099 - Atividades de apoio き  agricultura n百o especificadas anteriormente 

2539001 - Servios de usinagem. tornearia e solda 

3600602 - Distribui 巨o de' gua por caminh6es 

3フoユ100 一 Ges価o de redes de esgoto 

3811400 - Coleta de residuos n白o-perigosos 

3812200 - Coleta de resduos perigosos 	 06096。，臓昌鼎 
一‘一、ノー、一vH。し u、ロvuて  vuuv ロ。てー  U V ロ。 	 Mr" rい… 	胃I RuaDe「  

42111''' - Pint'ra Da'a si ra"a'a' e " Dista' ro""'ia-'a' e a巳「""-"S 	 lI。’ 	I ole Z，、一ニニ0 」80 '‘山山山v' 	” 、uuFuum""“。、uvcH ド。山J リ。vY巾H。。に。。
vFvL、J。 	 、、ハ、ニIf CEP 4．、ノ  

4213800 - Obras de urbanizago - ruas, pracas e caladas 

4292801 - Montagem de estruturas metlicas 

4292802 - Obras de montagem industrial 

4311801 - Demoli 百o de edificios e outras estruturas 

4313400 - Obras de terraplenagem 

4321500 - Instala戸o e manuten師o eltrica 

4329104 - Montagem e instalag百o de sistemas e equipamentos de iluminago e sinaliza戸o em vias p白blicas, portos e 
aeroportos 

4329199 - Outras obras de instalag6es em constru6es nョo especificadas anteriormente 

4330404 - Servigos de pintura de edifcios em gera 

4391600 - Obras de funda'6es 

4399101 - Administrag"o de obras 

4399104 - Servios de opera戸o e fornecimento de equipamentos para &ansporte e eleva‘言o de cargas e pessoas para 

認恩難
‘o

認恩難
‘aIol-

『 
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しー  

0310212020 	 Consulta ao Cadastro 

蔵I 	．」  	 TRISUTOS CONSULTAS CONSULTO AO CADASTRO  

Consulta B白sica ao Cadastro do ICMS da Bahia 

Identifica''o 

CNP): 06.096.502/0001-44 

Raz'o Social: M.P!NI-IEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

Nome Fantasia: CANON EMPREENDIMENTOS 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP NORTE 

Unidade de Fiscaliza''o: INFAZ AGRESTE 

Inscri5o Estadual: 064.434.237 PP 

Endere'o 

Logradouro: TRAVESSA BAHIA 

N"mero: SN 

Bairro/Distrito: JARDIM PETROLAR 

Municipio: ALAGOINHAS 

Telefone: (75) 34222119 

Refer.ncia: 

Situa‘旨o do DTE: CREDENCIADO 

Situa戸o da Conta: INATIVA 

complemento: RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP: 48031-080 

UF: BA 

E-mail: CANONEMPREEDIMENTOS@GMAIL.COM  

Localiza‘言o: ZONA URBANA 

Data do Credenciamento: 13/12/2018 

Data da' ria‘舌o da Conta; 13/12/2018 

Data de Inclus'o do Contribuinte: 27/08/2004 

Atividade Econ6mica Principal: 

4120400 - Constru戸o de edificios 

Atividade Econ6mica Secund'ria 

161099 - Atividades de apoio 白  agricultura nao especificadas anteriormente 

2539001 - Servios de usinagem. tornearia e solda 

3600602 - Distribui きo de 白  gua por caminh6es 

3701100- Gest』o de redes de esgoto 

3811400- Coleta de resduos n含o-perigosos 

381220o c。巨ta de resIduos p巳「Igos。5 	 話096。，徽8 I3812200 - Coleta de resduos perigosos 	 vu. 
一山一一  、v'Jい uwvuし l vuvv’ロ。 c… 、…。コ 	 til, rui! し、ー 	胃I RUaDe I. 

一一一一ー一 	’’、ーードい ’“ 一  ” 一“、ー’J 、  ド J、“」  vー、J'“ い」し “、 "-V.., ‘、～ 	 L、ハー二とノ  CEv “り ” 

4213800 - Obras de urbanizago - ruas, pracas e calgadas 

4292801 - Montagem de estruturas metlicas 

4292802 - Obras de montagem industrial 

4311801 - Demoli'o de edifcios e outras estruturas 

4313400 - Obras de terraplenagem 

4321500 - Instala‘言o e manuten''o eltrica 

4329104 - Montagem e instala戸o de sistemas e equipamentos de ilumina'ao e sinalizaC甘o em vias p"blicas, portos e 
aeroportos 

4329199 - Outras obras de instala'6es em construg6es nao especificadas anteriormente 

4330404 - Servios de pintura de edificios em geral 

4391600 - Obras de funda'6es 

4399101 ・  Administra‘百o de obras 

4399104 - Servios de operaao e fornecimento de equipamentos para (ransporte e eleva中o de cargas e pessoas para 

https:/tww. sefaz . ba.g ov. brlscripts/cadasl ro/cad astroBa/result. asp 
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O6096 02(ョ0001PiNHEIRO CO'ES E SERVOS1 ravessa B V},a t'r Rua Dou74 Quadra 41 一監  
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Aいqmnh、・、  I二 A 

03/02/2020 	 Consulta ao Cadastro 

uso em obr%,s 

4399105 - Perfura戸o e construg含o de po'os de' gua 

4649408 - Comercio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conserva戸o domiciliar 

4682600 - Comercio atacadista de g白s liquefeito de petr6leo (GLP) 

4723700 - Com巨rcio varejista de bebidas 

4729699 - Com'rcio varejista de produtos alimentcios em geral ou especializado em produtos alimenticios n言o 
especificados anterio 

4742300 - Com'rcio varejista de material eltrico 

4744099 - Com'rcio varejista de materiais de constru戸o em gera 

4751201 - Com'rcio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de inform'tica 

4761003 - Com'rcio varejista de artigos de papelaria 

4923002 - Servigo de transporte de passageiros - loca''o de autom6veip com motorista 

4924800 - Transporte escolar 

5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 

6822600 - Administra戸o de condominios, de shopping centers e de outros im6veis 

7111100 - Servios de arquitetura 

7711000 - Loca戸o de autom6veis sem condutor 

7719501 - Loca''o de embarcag6es sem tripula戸o, exceto para fins recreativos 

7719599 - Loca戸o de outros meios de transporte n'o especificados anteriormente, sem condutor 

7731400 - Aluguel de mquinas e equipamentos agricolas sem operador 

7732201 - Aluguel de m'quinas e equipamentos para constru‘きo sem operador, exceto andaimes 

7739003 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempor』 rio, exceto andaimes 

7820500 - Loca戸o de m百o-de-obra temporria 

8011101 - Atividades de vigilncia e seguranga privada 

8111700 - Servi'os combinados para apoio a edifcios, exceto condom lnios prediais 

8122200 - Imunizac'o e controle de pragas urbanas 

8129000 - Atividades de limpeza n百o especificadas anteriormente 

8130300 - Atividades paisagsticas 

8211300 - Servigos combinados de escrit6rio e apoio administrativo 

82300D1 - Servios de organizag昌o de feiras, congressos, exposi6es e festas 

8541400 - Educa‘含o profissional de nivel t'cnico 

8550302 - Servi9os auxiliares 白  educag白o 

8599604 - Treinamento em despnvnlvjmpn十n nrnfiににiにに nnnt P nprnnriコi 	 」，に naR一O2Ic 

Unidade Auxiliar: ESCRITORIO ADMINISTRATIVO 	 Nr刑nclnv しu"IYvー一  

Forma de Atua戸o 

- ESTABELECIMENTO FIXO 

Condi''o: EMPRESA PEQUENO PORTE 

Forma de pagamento: SIMPLES NACION 

Situa'"o Cadastral Vigente: BAIXADO 	 Datadestasitua戸o cadastraI:30/08/2018 
Situa戸o Cadastral Projetada: BAIXADO 

Endere'o: TRAVESSA BAHIA 

Refer'ncia: PROXIMO A MADEREIRA REIS 

Bairro: JARDIM PETROLAR 

Municipio: ALAGOINI-IAS 

Complemento: RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

N"mero; SN 

CEP: 48031080 

UF: BA h' 

Data desta Situa戸o Cadastral: 30/08/2018 

' 

000026 
https ://ww. sefaz・ba .90v. br/scripts/cada stro/c日dastro Ba/re suit asp 	
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03/02/2020 

CJasslflca‘うo CRC: 

Nome: 

Respons'vel pela organiza‘邑o cont'bil 

Classifica戸o CRC: 

Nome: 

Endere'o 

Endere'o: 

N mero: 

Referencia: 

Telefone: () 	 Celular: ()  

Consulta ao Cadastro 

CRC: 

CRC: 

Municipio: 

CEP: 

Fax: () 

Tipo CRC: 

Tipo CRC: 

UF: 

E-mail: 

Nota: Os dados acima s言o baseados em informaら6es fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirma戸o 
pelo Fisco 

Data da Consulta: 03/02/2020 

園v'’、一 ‘6') 
	

園  

k 酬o酬認 6
6-
酬認。心

9!j

帯師

3酬認。心
9!j
帯師腎

DO
OOraea nla'oad:ao3j9ec l' 

、ーー・  

メ  
000027 

https ://www. sefaz.ba  gov. br/scripts/cad astro/cadastro Ba/result, asp 	
3/3 



No da Certid含o 

Inscri9合o/CGA 

Data de Abertura 

N° da Certidão 
Inscrigão/CGA 

Data de Abertura 

il I H 棚棚棚棚I 

000028 000028 

棚  I棚棚棚棚棚鵬  111111111111,111,11 4124111 .111 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI 

Setor do Tributos 
PRACA GRACIUANO DE FREITAS - N' SIN CENTRO - ALAGOINHA 
Setor de Tributos 
PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS - N° SM CENTRO - ALAGOINHA 

CERTIDAO DE INSCRICAO CERTIDÃO DE miscRigÃo 

CERTIFICO, para fins de direito e atendendo ao requerimento protocolado que a 
empresa abaixo relacionada esta Inscrita no CGA Deste Municipio 

N° Processo Data Nome da Empresa 
146/2020 09/01/2020 

IrPJ/CPF 
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 	6.096.502/0001-44 

Endereço IC Bairro 
TRV BAHIA SN JARDIM PETROLAR 

Punicipio CEP Complemento 
ALAGOINHAS 48.031-080 RUA DEMOCRATA LOT 24 QU/ 
Atividade Principal: 

4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

S 
Atividade(s) Secundaria: 

C2-0161099 ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 
C2-3600602 DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES 
C2-3701100 GESTAO DE REDES DE ESGOTO 	 ti6-.096.. 0 2/0001-44'  
C2-3811400 COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 	M PINHLINU t,Uk' 

	

(5E5 E SERVIÇO 	MA.  ' 

C2-3812200 COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 	 Lot Quadra 41  

C2-4211101 CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 	L.,.. 	Al.“1..intids bA 

C2-4211102 PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 
C2-4213800 OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRACAS E CALCADAS 	 - 

kC2-4292801 MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 
PC2-4292802 OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 

C2-4321500 INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA 
C2-4329104 MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E S 
C2-4330404 SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 

C2-4399101 ADMINISTRACAO DE OBRAS 
C2-4399104 SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPC 
C2-4399105 PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 
C2-4723700 COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 
C2-4729699 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZ/ 
C2-4742300 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 
C2-4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 
C2-4761003 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

7/ 2020 7/ 2020 
928400 928400 

30/0 5/2007 30/05/2007 

勢響AZEVEOq響．；繊DC R[6D壁欝織搬h 
ー  一  一貧Ut厨-itI 	晒買訂一一一一  

CARTORIO AZEVED 	I. MOO DE REG.STRO CIVIL DAS PESSOAS NAN 
E TABELIONA10 OE NOTAS 	 104 

AbbintIca06-01§Itaf 

c"o.daCod. ug.nU鷺織織議蕪難鳥 

一 Sajo D 4sI de fltcalraao Tho No- 	Vador Total do Ato:dados do ato tnt blIp.競慧島  

Oe awn» Q.. awn 14. re r rt. V ir 41 • tiz de Lei Faclorailta5/19,001.4 
da Efladui 3.721R000 mientica a rasa's. napxn d4pStralm:00.00 

00 dOLUTIMPIOOMOr0cle • [Wend° was pz, 0 nAnda *way& Ow .4 

C6d.Aultintleacio; 47552001201626060910-1; DaS: 20/01/2021)  

Salo DOW de Fiscallzaçao Moo Normal C- MO815E1641 
Valor Total do Ato RS 4.56 

cmernhra as dodos do ato Oat ilnpsdiselocligitaLlIpb4us.br 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOI 

Setor de Tributos 
PRACA GRACILIANO DE FREITAS ・  No SIN CENTRO - ALAGOINHA 
Setor de Tributos 
PRACA GRACILIANO DE FREITAS - Na S/N CENTRO - ALAGOINHA 

No da Certid百o 
Inscri9言o/CGA 

Data de Abertura 

N° da Certidão 
Inscrição/CGA 

Data de Abertura 

~III 1111 if o I 

f 
棚川~ 1111111 棚肌棚 II 1111111111111 

000029 000029 

棚脚棚棚棚棚棚  11111111411!)1011111101111,1J11, 

r-, CARTORIOAZEVEDOI BASTOS i• omit) or REGESTRO MIL CFAS PESSOAS XATUIFLAtS 
t TABELIONATO DE PIOUS -CoOlia CNJ 04 ITO. .., .., =a 	.= 

F. ....reek ,F re Fe Ito eft coeteeoeF Foe Peewee \owe... sues.. eter tF iFeSt Fr Fe te,..... 
AistintIcagão Digita l 	

_

— 
De sorb ono as envoi+ r.. e roc V Ir el• 62 de Lel Feemaill 93511994 e Pel II he 10 

es Lei Egoavol 8721120M Welk* • gamma Imircianl opriaaa aprodroa ea, 
id documonto opremsocio • cmfarkio nave me 0 revel, I reeled.. Pee% ' 

Cod. Autenticação: 47552001201626060910-2; Data: 20101/2020 16:31: 

Selo Digital de Fiscalização Tipp Nome C- A.061565-YE28: 
Valor Total do Ato RS 4,56 

w°°.‘4'en. Gettoigire os dodos do ato em: httpciMelmill16SUPb4m-br TINY 

CERTIDAO DE INSCRIAO CERTIDA0 DE INSCRIÇÃO 

CERTIFICO, para fins de direito e atendendo ao requerimento protocolado que a 
empresa abaixo relacionada esta Inscrita no CGA Deste Municipio 

N Processo Data Nome da Empresa CNPJ/CPF 
146/2020 09/01/2020 M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 06.096.502/0001-44 
Endereço N Bairro 
TRV BAHIA SN JARDIM PETROLAR 

punicipfo CEP Complemento 
ALAGOINHAS 48.031-080 RUA DEMOCRATA LOT 24 QUi 
Atividade Principal: 

4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

Atividade(s) Secundaria: 
C2-4923002 . ERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM 
C2-4924800 RANSPORTE ESCOLAR 
C2-6822600 ESTA0 E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 
C2-7111100 6-ERVICOS DE ARQUITETURA 
C2-7719599 OCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTE 
C2-7731400 LUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 
C2-7732201 • LUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERAD 
C2-7739003 s LUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPO 

1102-7820500 OCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA 	 ,,.... 

.C2-8011101 M • TIVIDADES DE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA 	PINHEIRO CONST ty, 	i C2-8122200  çç VICtt MUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 	i ravesso Bah: 
Rua El 

C2-8129000 
. 	

. 	Jr/Fa 41 TIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORe
tpetro, 

Ai 	ar - CEP 48 031-01 
C2-8130300  TIVIDADES PAISAGISTICAS 	 - 	A 

o 

C2-8211300  ,-ERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIG E APOIO ADMINISTRATIVO 
C2-8230001 .-ERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTA1 
C2-8541400  DUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 
C2-8550302  TIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO EXCETO CAIXAS ESCOLARES 
C2-8599604  REINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 
C2-4391600  'BRAS DE FUNDACOES 
C2-4649408  OMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO 
C2-4311801 i EMOL ICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS 

「aIa rata 

' 

71 2020 7/ 2020 
928400 928400 

3010512007 30/05/2007 



ー  Autr旧c自，且6Digiい1 	二 篇ご『  
Of ecedomdl L,I .器dit;141胃芸に盗 V l需器篇器tendVa器器e-."'S 

de ddedefl leidededede e (V.11540 (Isle .0,0 V.00(40. iIl● . 00 04 

C6d. Autentica"o: 41562001201626060910-3; Data; 20/01/2020 16:31 

‘者 	Saio D41a1 de Fiscatao Tipo Normal C: AJQBI564-FVI 

：ご’町  "tiifira adadoc do ato am; https;llalodlgItaLtIpbJtIa.bt 

AS NATURAL% 
01.70-0 

Vs 7° ne V fr. 41 • 62 Ótal[..3011.935111.4• 	SIrc XII 
cla L..11-siapual 721 f2C011 &Sena., • Mee. !MOP? d•VIS,a0. .000.* NS 

00 nalinall0 •P/SIOPILICIC • °Mier.. nell• 03 relertlo•SeLICIO Dom 
CO& Autentleação: 47552001201626060910-3; Data: 20/01/2020 16:31 

t 	 Salo Digital de Ascaloaorio 19po Normal C. 44C1515644-FYI 
Valor Total do Ato R$ 4,56 

m"nd.'8Slitra os dodos do Ma am: httpadisalocagnalajobJua:ta 
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928400 928400 
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O referido 白  Verdade 0 referido é Verdade. ～、～  

ALAGOINHAS, 17 de janeiro de 2020 ALAGOINHAS, 17 de janeiro de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOU PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOII 

Setor de Tributos 

PRACA GRACILIANO DE FREITAS ・  W S/N CENTRO - ALAGOINHA 
Setor de Tributos 
PRAÇA GRACILIANO DE FREITAS - N° S/N CENTRO - ALAGOINHA 

CERTIDAO DE INSCRICAO CERTIDÃO DE iNscRigÃo 
No da Certid言o 

Inscri9ao/CGA 

Data de Abertura 

N° da Certidão 
Inscrição/CGA 

Data de Abertura 

CERTIFICO, para fins de direito e atendendo ao requerimento protocolado que a 
empresa abaixo relacionada esta Inscrita no CGA Deste Municipio 

N° Processo Data Nome da Empresa 
146/2020 09/01/2020 

IcC.I NPJ/CPF 
M. PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 	6.096.502/0001-44 

Endereço N° Bairro 

TRV BAHIA SN JARDIM PETROLAR 

l
Aunicipio CEP Complemento 

ALAGOINHAS 48.031-080 RUA DEMOCRATA LOT 24 QU) 
Atividade Principal: 

4120400 CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 

Atividade(s) Secundaria: 
C2-4313400 OBRAS DE TERRAPLENAGEM 

5620101 FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA E 

C2-8111700 SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO EDIFICIOS,EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIA 
C2-4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 

C2-2539001 SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 
C2-4329199 OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NW) ESPECIFICADAS ANT 

7711000 LOCAÇA0 DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR 

4682600 COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 

k

C2-7719501 LOCACAO DE EMBARCACOES SEM TRIPULACAO, EXCETO PARA FINS - 4 a EATIN, 

laservação: 

AL 
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20/01/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.noLbr/home/comprovante/47552001  201626060910 

・ REPLJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO RASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVA11VO DE CASAMENTOS, INTERDI96ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo白o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

htt p ://ww.ww azeved obaslos not, br 
E-mail cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

乳認鴛器轟霊器器胃需農思器 2課認謡郡轟臓g謂農雛二＃謂留鷲認認留霊 di96es e 

蕊器覧謂器霊器轟direito qude acord器認mentoLegisl器認dentifie normas V識豊ividualmente em cada Cdigo de Autentica9自o DigitaP ou na 

a DECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguranca jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Reaistros do 

w atos notonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9巨o Extrajudicial contem um c6digo ロ  nico (por exemplo: Selo Diqital: ABC12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autenticac白o processada pela nossa Serventia oode ser confirmada e verificada tantas ue,es n'janto for nnrpRe白rin 
atravs do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endere9o http:/ノcorregedoria.tjpb.jus,br/selo-digital/ 

A autentica‘昏o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que dIa foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 

empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a resoonsabulidade. lI nir,a e p,xrjusiva nem irinnpktndp rtn tInr,,mnntn 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 20/01/2020 18:24:59 (hora local) atraves do sistema de autentica9,o dioital do Cartorio Azevedo Basins, de 
acordo com o Art. 1。.。  10。  e seus§§ 1。  e 2。  daMP 2200/2001, como tambem, o documento eletr6nico atenticdo contendo o Certificado Dioital rio 
titular do Cart6rio Azevdo Bastos, poder白  ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME'ou ao 
Cartbrio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https:I/autdigrial. azevedobastos, notijr e informe o Codigo de Consulta desfa
Declara o. 

C6digo de Consulta desta Declarac百o: 1439900 

A consulta desta Declara9百o estar自  disponivel em nosso site at' 20/01/2021 16:31:15 (hora local) 

'C6diqo de Autenticac'o Diaital: 4755200120182000001 n-I コ  A7ccつnnIつnIRつRnRflO1ltfl 
無gisla es Vigentes: Lei Federal n 8.935/94,一  Lei Federal n。  10.406/2002, Mectida Provis6ria n。  2200/2001, Lei Federal o。  13.105/2015, Le 
Estadual no8.721/2008, Lei Estadual n。 10.132/2013 e Provimento CGJ N。 003/2014 

O referidoe verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL I 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5c314ef2db5c9a41gbb0g2e2
統 

 b8b6310bb1e79f4e084g2516552d7f0g8b9fa7c628
aOa8etl 67b0f0a4bd97c9471 Sa9bel I e9e77 
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27/09/2010 

MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DiVIDA 
ATIVA DA UNIAO 

Nome: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
CNPJ: 06.096.502/0001-44 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 白  certificado que n白o constam 
pend6ncias em seu nome, relativas a crditos tribut白rios administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscri96es em Divida Ativa da Unio (DAU) junto 白  Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) 

Esta certid白o 白  v白lida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os 6 rg白os e fundos pロblicos da administra9白o direta a ele vinculados. Refere-se 白  situa9白o do 
sujeito passivo no 白  mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribui6es sociais previstas 
nas alineas 'a' a'd' do pargrafo u nico do art. 11 da Lei n。  8.212, de 24 de julho de 1991 

A aceita9白o desta certid白o est condicionada 白  verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos 
endere9os <http://rfb. gov. br> ou くhttp:Ifwww. pgfn.gov. br> 

Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。  1.751, de 2/10/2014 
Emitida 白  s 11:12:05 do dia 27/09/2019 <hora e data de Brasilia> 
V白lida at白  2510312020. 
C6digo de controle da certid白o: I8CB.1637.82BB.7882 
Qualquer rasura ou emenda invalidar自  este documento 

N 

、謡  
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’・  
I、プ ， , GOVERNO DO ESTAI)O DA BAHIA 

二  どI 
詩  SECRETARIA DA FAZENDA 

CNPJ 

06.“り6.502/0001-44 

RAZAO SOCIAL 

M.PIr\IIEIR() CONSTR(JUOES E SERVICOS LTDA 

NSCRI'AO ESTADUAL 

064.434.237 ・ BAIXADO 

Emissdo: 19/01/2020 08:56 

Certidao Negativa de D'bitos Tribut自rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 1130114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tributrio do Estado da Bahia) 

Certid白o N。:。  20200220269 

Fica certificado que n白o constam, at a presente data. pendencias de responsabilidade da pessoa fisica OU jurdica acima 
dentificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certidao engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistencia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de competncia da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer d白bitos que vierem a ser apurados posteriormente 

Em山daem l9/0lI202o con和「me Pmana n。 918/99 sendo v舗dap。「 6odas contadosaPa
N

Emitida em 19/01/2020 conforme Portaria n 918/99, sendo vlida por 60 dias, contados a pa r 
emiss自o 

ata de sua 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDARIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREcO http:llwww.sefaz.ba.gov.br 

貫  
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-,ssa H. 7 a, IN
C. Rua Democrata

LOte 4. QUadra 41
dii" Petioiai - CEP 48. 031480 

Vlida com a apresenta9白o conjunta do cart白o original de inscri9ao no CPF OU no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

Pagina t del 	 RelCertidaoNegaiivu rpi 
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Nome 

M. PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS 
LIDA 

CP F/C . N P, J 
06.096.5021O0O1-44 

C.G.A da Empresa 
928400 

Endere9o 

TRy BAHIA SN RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

Bairro: CEP Municiplo UF 
JARDIM PETROLAR 48031080 ALAGOIN HAS BA 

●棚川棚棚棚脚棚IIu I 

Certid白o emitida via internet em 
26/01/2020 

Cert,d Vlida a 	ョコ4/2020 

C6digo de Controle da Certido 

51 888.395.20200126S40.259758 

棚II W III II lU ~ I 朴  I ~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS 
PRA9A GRACILIANO DE FREITAS 
ALAGOINHAS 
BA 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS 
No. 395/2020 

Passada de acordo com a pedido, do (a) Sr.r) 

ICERTIFICO que, verificando em nossos registras, n白o constam d白bitos para a empresa supra ctado, que impe9am a 
expedi9ao desta certid白o ate a presente data em nome do contribuinte acima identificado, ressa vando o direito da 
Fazenda P"blica Municipal de cobrar, em qualquer tempo, os d白bitos que venham a ser apurados pela autoridade 
administrativa 

Observa9ao: Esta certidao tem validade de 90 dias. 

A aceita9百o desta certid白o est自  condicionada a verifica9白o de sua autenticidade na Internet, nos endere9os 
www.alagoinhas.ba.govbr 
Conforme c6digo de controle informado abaixo 

, 、  
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No ALVARA:3/2020 N° ALVARA:3/2020 INSCRI9AO:928400 INSCRI00:928400 

ープ  段lADO DA BAHIA - ＝葉ミ寿  
PREFITURA MUNICIPAL DEA"9, j IU

ト  

ESTADO DA BAHIA 	- 
PREFEITURA MUNICIPAL PE ALAGOINIIA., 

HORARIO NORMAL 
Perodo Manh' de 0800 a s 1200 e de 
1200 

HORARIO NORMAL 
Perfodo Manhd de 0800 es 1200 e de 
1200 , 

”い petAM二に‘"ba・  A I I 

.PerIodo Tarde de 1400 as 1800 ' S自bado de 0800 as , Perfodo Tarde de 1400 as 1800 , Sábado de 0800 as 
HOR RIO ESPECIAL HORARIO ESPECIAL 

RESTRI9OES 

Declaro sob as penas da lei serem autnticos os documentos apresentados o verdadeiras as informa96es prestadas. Salientando tambmn qu' 
esto4J autorizado peic proprietrio, ao uso do imbvel. bem como que a(s) atividade(s) a SOr(Om) exercida(s) no local no s'o incomptiveis corno as 
leghb9aes urbanisticas, d・ posturas e de 日mbientais, Declaro, ainda, estou cient日 de que sou respons加ei civil, penal e administrativamente pela 
ve.avldade das informa96es prestadas a esteMmcipio e perante a teに引mas 

I 	、 J 

RESTRIÇOES 
Declare sob as penas da lei serem autênticos os documentos apresentados verdadoiras 	informações prestadas. Salientando tamtiern qué: 
estou autorizado peto proprietário, ao uso do imovel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(om)ezercida(s) no local não sao incompativeis como as 
legislees urbantsticas, de posturas e de ambientais. Declare, ainda, estou ciente de que sou responsável civil, penal administrativamente pela 
veravidade das informações prestadas a ash" Municipio e perante a terceiros. 

DATA DE EMISSAO 
13)01/2020 

DATA DE EMISSÃO: 

13 01/2020 

  

VALIDADE: VALIDADE: 
31/03/2020 31/03/2020 

 

   

CONCEDIDOA CONCEDIDO A 

NOME / RAZO SOCIAL 

M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

NOME / RAZÃO SOCIAL: 

M. PINHEIRO CONSTRUCÕES E seRvigos LTDA 

NOME COMERCIAL! FANTASIA 
CANON EMPREENDIMENTOS 

NOME COMERCIAL / FANTASIA: 
CANON EMPREENDIMENTOS 

NATUREZA: Pessoa Jurdica I PESSOA JURiDICA NATUREZA: Pessoa JuridIca / PESSOA JURIDICA 

C.N.P.J / C.P.F C.NPJ /CPS 

ill● 0609
6502000144 06096502000144 

    

 

R.G R.G 

 

INSCRIAO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 

064.434.237 PP 064.434.237 PP 

   

     

     

END貝tE9o. ENDEREÇO 

RUA!AVN ITRV 
TRy BAHIA, SN 

RUA / AVN / TRV 
TR9 BAHIA, SN 

COMPLEMENTO 

RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

BAIRRO 

JARDIM PETROLAR 

CIDADE 

ALAGOINHAS BA 
CEP 
48031080 

ATIVIDADES 

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 
4120400 

ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  C2-0161099 
DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOES  

2-3600602 
GESTAO DE REDES DE ESGOTO 	

11 C2 -370j-10 

C2-381 Io  
-1 

COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS 	
a 	02/000 I - 

• 06 -09`' sEPIIOSCCOI1- 

COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS 	 011siVICIRO CO  I  
- 

CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 	
1""esça " _ 

i4', TiaisDiem
3iocrata 

24. Qua (a 	
jabo 

° 	_I C2-4211101 

二響麟繍篇論論 

 

AVIS° 
- 	-tA, DEvERA seR AFDCADO EM CC.I9A18- 	V n AR 	AZEVËP° A T° 	 : !!' 	 '7;1 -IAS PRAÇA GRACIL ANO DE FREITAS-480 0110 Atitinticag5o 

DO large cinot Magog I* la 7. re V 0° ma 52 de LeiFears' .15/1u1, a Art In< XII 
de Le SWISS Inr1008 ...boa • preume 	un 	tewothao rid 

doctions40 wessmisdo • cordende nest* zno 0 !Wanda vertlecie Dou t. 
Cad. Autenticação: 47551401201013480605-1; Data: 14/01/2020 10:14:11 

Salo Digital de Aiscalizaçao Tip° Normal C AJC167957-8FYa 
Valor Total do Ato R$ 4,56 

°tears os dados do Edo otn: https.aselodlgaaltipbJus.br  

艦棚  IIII I'll 棚棚棚棚棚棚棚鵬散  11111111101111111111111111 

N 

rioガ§甲  00(10n3n5n 



HORARIO NORMAL 
Perodo Manh白  de 0800 自  s 1200 e de 	白  s 	, Periodo Tarde de 1400 as 1800 S自bado da 0800 as1200 . . 

HOFtARIO NORMAL 
Perfodo Manna de 0800 As 1200 e de 	As 	, Periodo Tarde de 1400 as 1800 , &lead° de 0800 as 
1200 

HOR RIO ESPECIAL HORARio ESPECIAL 

RESTRI9OES 

鷲蕪難難鱒難響繊灘鰻撚 lentando tambm qu:so flcompativeis corno asadministratvamente pela 

RESTRICOES 
Declaro sob as penas da lei serem auténticos os documentos apresentados e verdadelras as informacões prestadas. Salientando também qua: 
estou autorizado pelo proprietario. ao uso do imevel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(ein) exercída(s) no local não são incompativeis como as 
legislações urbanIsticas, de posturas e de ambientais. Declare, ainda, estou ciente de que sou responsavel civil, penal e administrativamente pela 
veravidade das informações prestadas a este Municlpio e perante a terceiros. 	, 

/ 
DATA DE EMISSO 

13/01/2020 
DATA DE EMISSÀO: 

13/01/2020 
VALIDADE: VALIDADE: 
31/03/2020 31/03/2020 

  

IcINPIRA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS C2-4211102 

OBRAS DE URBANIZACAO RUAS PRAGAS E CALCADAS C2-4213800 
MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS C2-4292801 
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL C2-4292802 
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA C2-4321500 

MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS I C2-4329104 
SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL 2-4330404 
ADMINISTRACAO DE OBRAS 2.4399101 

SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE 2-4399104 
PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA 2-4399105 
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 2-4723700 

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS AI 2-4729699 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 2-4742300 

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 2-4744099 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 2-4761003 

SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 2-4923002 
TRANSPORTE ESCOLAR 2-4924800 

GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA 2-6822600 
SERVICOS DE ARQUITETURA 02-7111100 

LOCACAO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTE NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUT C2-7719599 

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR C2-7731400 

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR EXCETO ANDAIMES C2-7732201 

ALUGUEL DE PALCOS COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO EXCETO ANDAIM C2-7739003 
LOCACAO DE MAO DE OBRA TEMPORÁRIA C2-7820500 

.,...... 
ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA E SEGURANCA PRIVADA

43 6.09G C2-8011101 
2/0001-44.1 IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS 	 M. PINNER CO 	CORE qZPVIÇOS 2-8122200 

ON- 
2-8129000 ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENITL::::p‘sm 	Nica"s,E 

L 	. Quadra 41 ATIVIDADES PAISAGISTICAS 	 CEP 48 

ogai:.[S, ; 4:8Donitni: it ar 	 eu 1 

2-8130300 
SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO 2-821130 

SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS CONGRESSOS EXPOSICOES E FESTAS  2-8230001 
EDUCACAO PROFISSIONAL DE NIVEL TECNICO 2-8541400 

ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO EXCETO CAIXAS ESCOLARES 2-8550302 

●、  s t 

嚇鷺鷺鷺難難競ひ，“ 貢  

Cd. eu警麟麟熱議  

TOR AZEVEDO BASTOS OFICI°Dn'GISTRO CIVIL 0 E TAISELJOHATO NOME. 
im how. Ja.aoseet-Jefegiog ..aisfani•rty 
Autiritita-06 Digital 

Oa ea, eon trig041. 	7. re. V fr, 4I• 62 Pa Fed anal 0,3a; I 5Sdi *AA 6Imc. 
ils140 Estilduel O. MOM* Aulenlioa a prowls mice, dgaslirecla. reprodura Sal 

do PAS* apantado• ctemec. nesie at. 0 resKle .clade.Doull 
C 	Auteaticano: 47551401201013480605-2; Data: 14/01/2020 10:14:11, 

Selo Digital de Fiscalmaoao 'Poo Noma! C: AJOS7956-LJCP: 
Valor Total do AO: RS 4,56 

“tenilre os dados do al° em: httpa://solodiglial.tipb.jus.br  

AVISO 
ら tA DEVERA SER AFIXADO EM LUG趣搬鱈麟  舞ド，  
I HAS-PRACA GRACIL ANO DE FREFTAS.45010110 

AVIS° 
	 OEVERA SER AFIXRD0 Elii LUGAR VOWEL  

HAS-PRAÇA GRACIL ANO DE FREITAS-48010110 

I 棚棚艦搬棚棚脳鵬  
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轟.O96.5Q2IOOO' -44'ERO CON 4j1 DES E SERVIOS LTDA- 

T 	'a 篇筆ia Democrata 4148,03 1-080BA 

06.096.502/0001-44' 
M. PINHEIRO CON 	OES E sEnicos LTDA. 

SINu. Rua Democrata 
A train a 41 

CEP 48.031-000 

Alartourhas - BA 

TraveS5aB 
U 

Jaidlili Pt 

Travussa 

Jaitimi 

、  

HORARIO NORMAL 
Perodo Manh de 0800' s 1200 e de 	' s 	PerIodo Tarde de 1400 as 1800 S白bado de 0800 as1200 - 

HORARIO NORNIAL 
Periodo Manhã de 0800 as 1200 e de 	es 	, Period() Tarde de 1400 as 1800 , Sabado de 0800 as 
1200 „ 

HOR RIO ESPECIAL HORARIO ESPECIAL 

VALIDADE VALIDADE: 
3 1103/2020 31 /03/2020 

TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL  C2-8599604 
OBRAS DE FUNDACOES  

C2-4391600 
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CÓNSERVAGA0 DOMICILIAR  C2-4649408 
DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS  C2-4311801 
OBRAS DE TERRAPLENAGEM  

C2-4313400 
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS  5620101 

SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO EDIFICIOS EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS  2-8111700 

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 2-4751201 
SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA  2-2539001 

OUTRAS OBRAS DE INSTALAÇÕES EM CONSTRUÇÕES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE  2-4329199 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR  7711000 
COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP)  4662600 

LOCACAO DE EMBARCACOES SEM TRIPULACAO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS 2-7719501 

RESTRI9OES 

Declaro Sob as penasestou autorizado pelo器serem autnticos os documentos apresentados e Vet rio, ao uso do imvel, bern corno que a(s) ativida器eiras as informaes p estadas, Saliena ser(en'a) exercida(s) no local no so器tambm qu:iptiveis corno as 
legisla'6es urtansticas, de posturas e de ambientais. Declarロ ainda, estロu ciente d・ que sロu respons'vel civil, p・rial・・dministrativarnente pela 
veravidade das informa加es prestadas a este Munlcipio e perante a terceiros 

RESTRICOES 
Declaro sob as penas da lei serem autenticos os docurnentus apresentados e verdadeiras as informacões p estadas. Salientando também qué: 
estou autorizado polo propriettio, ao uso do imóvel, bem como que a(s) atividade(s) a ser(ern) exercida(s) no local nag:, sae incompátiveis como as legislações urbanisticas, de posturas e de ambientais. Declaro, ainda, estou ciente de que sou responsavel civil, penal e adrninistrativamente pets veravidade das Informações prestadas a este Municipio e perante a terceiros. 

DATA DE EMISSAO 
13/01/2020 

DATA DE EMISSAO: 
13/01/2020 

ARTQRIQ AZ EVED.c.doa000td* U. doido__s難難麟讐需  
Autailtiáigão Digital 

Apaartocomorstoorr.rersu.vir.. e da Ls rearms rruusu 	mc.re 
APIA Esbauil I 721/20D11 autssto s prase...mg. ovenbas nomoo 

00 illOwiriargoaslado • aSendo nos. ow 0 nolsocio yarded* C. VI 
C6d.Autenticaglo:475514012010134130605-3; Data: 14/01/2020 10:14:7Z 

Seib Digital de Fiscalização Tipo Normal C A.1067955-PMC8, 
Valor Total do Ato' RS 4,56 

dsu"na -ecalre os dados do ale em: httpsiiiselodlgital.ljobjusib 

競ー  ーに 	A切SQ 
CiCIO OEM“コ門豊票麗‘"R OEVERA SER AFIXADO EM WGAR- JJ$IVEL 

AVISO 
et DOP"IAn Ai usItA DEVERA SER AFIXADO EM LUGARVISIVEL  

A T RI AZEVR.R° RA T 	.rgilamrtricra ricuZsu Cartiteri.,:jat 
HAS-PRA9AGRACIL IANO DE FREITAS.4$010110 HAS-PFtAÇA GRACII IANO DE FREITAS-48010110 

棚湘棚嬰棚棚轍訓棚棚棚搬  111111111111 1111111101111111111111111111 

00003'? 00003 7 



00005bld734旧94fo57f2d69k6bco5beb5a87a6od3四四噂e5甘,c,926e27抄多569034a9622304e2a63c72dkdd23a7c628dced6a69lflfd3laebc6 
'+ (aLiaooロロりlca (aoe4al Zie(5b149b什討b63 I 

14/0112020 	 https:ノIautdigital.azevedobastos.not.brmomelcomprovante/47551401201013480605 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIoES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Jo白o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404? Fax: (83) 3244-5484 

http :/Aww. azevedobastos . not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.nol.br  

．一  ー  一  、  

DECLARA9AO DE SERVIO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

e 

e 

認思器謙霊器競器農黒器麗器観郡轟 Nascimentoa Capital凝需器謂需蹴認農留nterdi 。es eetc... 
器農よ篇驚霊器轟direitode ac器品篇器鼠認器農：識 individualmente em cada Codigo de Autentica" o Digital' ou naes'. 
DECLARO ainda que,一  para garantir transparencia e seguran9a juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Reoistros do 
Estado da Paralba, a Corregedoria Geral de Justia editou o Provimento CGJPB N。 00312014, determinando a inser9含i de um cbdigo em todos os 
atos notorlais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9白o Extrajudicial contm um c6digo 自  nico (Por exemplo: Selo Diqital: A8C12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autentica9白o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quaRto for necess自rio 
atravs do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo・digitall 

A autenticaSERVICOS L費tal do documento faz prova de que, na dat- ME tinha posse de um documento com as篇hora emsmas car義ela foi realizadristicas que tora器
empresaa 

M.PINHEIRO CONSTRUCproduzidas na c pia autenticada. se鷲Eda 
empresa

a 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, o nica e exclusiva

, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartrio, 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 14101/2020 20:38:39 (hora local) atraves do sistema de autentica9ao digital do Cartbrio Azevedo Bastos. de 
acordo com o Art. 1。.。  10。  e seus§§ 1。  e 2。  da MP 220012001, como tambem, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Dioital do 
titular do Cart6rio Azev白do Bastos, poder白  ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME"OU ii 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa9。es mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdi
g
ilal  azevedobastos . not .br  e informe o Codigo de Consulta desta

Declara o. 

、  
A consulta desta Declara 白o estar自  disponIvel em nosso site at 14/01/2021 10:14:18 (hora local) 

1C6dlqo de Autenticac,o Dioltal: 47551401201013480A05-1 a d7cらlanlフnlnl l ARflROに. 
'l..eglsla'6es Vigentes: Lei Federal n。  8.935/94, Lei Federal n。  10,40612002. Medida Provis6ria n。  220012001 I i FprlpraI n。  1, In N に  iに  a 
Estadual n。 8.72112008, Lei Estadual n。 10.132/2013 e Provimento CGJ N& 00312014 

O referido e verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL 

  

郵藁叢'1 it. 叫  

   

難  

I1I

I0

I

I'a

001

c 

にiJ Oe,1)oc'’、a 

、  

、~ 
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CAI霊 
こAIXA 三C-CNCM・こ乙  F Eこ：  ER A L 

Certificado de Regularidade 

do FGTS - CRF 

Inscri‘白o: 	06.096.502/0001-44 

Raz旨o Social:M PINHEIRO CONTRIJCOES E SERVJCOS LTDA 

EndereCo: 	TV BAHIA SN LT 24 QD 41 ノ  JARDIM PETROLAR / ALAGOINHAS / BA ノ  
4803 1-080 

A Caixa Econ6mica Federal, no usa da atribuigao 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 situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

O presente Certificado n5o servir白  de prova contra cobranga de 
quaisquer d'bitos referentes a contribuig5es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obriciac6es com o FGTS 

Validade:14/02/2020 a 14/03/2020 

Certifica9ao N"mero: 2020021402371397559390 

Informag5o obtida em 25/02/2020 17:04:01 

A utiliza頭o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag含o de autenticidade no site da Caixa: 
www.cajxa.ciov.br  

000039 
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● 

叫:叫 o叫胆R9'C'aV5' 	 驚  

、ーー  

轟線 

2510212020 	 Consufta Regularidade do Empregador 

https ://consulta-cd. caixa .gov. b r/consul tact-f/pages/con suI ta E mpregador.jsf 
1門  
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TravessaJa,dtn1熱Qua- CE導31っ  

/0001一  441 
証S訳鵬OSu臥・  
。  RUョDemoC「,la 

Iー一  

CERT工D入O NEGAT工、lA DE D豆BェTOS TRABALHェSTAS 

Nome: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.096.502/0001-44 
Certidao n。  : 3093671/2020 
Expedi9ao: 03/02/2020, a s 09:36:21 
Valュdade: 31/07/2020 	180 (cen七o e ol七en七a) dias, conヒados da da七a 
de sua expedi9ao 

Cer 七 lif ica~se que M.p 工NHE 工RO CONSTRUCOES E SERV工COS LTDA 
(MATR工Z E F工L工A工5) , inscr比o(a) no CNPJ sob o n。  

06.096.502/0001-44, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhュ 5七as 

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu95o Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados at巨  2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, ag己ncias ou filiais. 
A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
工n七ernet (h七七p ：ノノwww. 七 S 七 ‘ ゴ us .br) 
Certidao enlユ七ュda gra七Uユ七amen七e 

「蕪護麟蕪薫蕪驚 

難範舞薄羅誉響
。 6o6u6 decuoubrubrubeubcnubctubcerio Publico d 

工NFORMAqAO ェMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas 

em 

000040 
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コ霞叫Usu叫・  

CEP 48.031-080-si 	 000041 
P'gina 1 de 1 

MINISTERIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Previd色ncia e Trabalho 

Secretaria de Trabalho 
Subsecretaria de Inspe9白o do Trabalho 

CERTIDAO DE DEBITOS 

NEGATIVA 

EMPREGADOR: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (CANON 
EMPREENDIMENTOS) 
CNPJ: 06.096.502/0001-44 

DATA E HORA DA EMISSAO: 03/02/2020,a s 10h41 

CERTIFICA-SE. de acordo coma s informac6es registradas no sistema CPMR - 
Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta uata, MMV しUiWiM'V1 
d白bitos decorrentes de autua96es em face do empregador acima identificado 

1, Esta certid百o abrange todos os estabelecimentos do empregador 

謡器sente certido nao modifica a situao do elnterministeriai MTE/SOH n 2, de 12 de黒胃ador que conste dode 2011, que disci器stro previo Cadas蕊：  
Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condi6es anlogas a de escravo 

3. Conforme artigo 5 ● ．  nico da portarIa 142112014 do MIE, a certido ora instituida refletir 
sempre a" ltima situa'o ocorrida em cadastros administrativos o.io emitente, de modo aue. 
navenuo processos enviados C Procuradoria da Fazenda Nacional ・  PFN. uuanto a este.. noder 
ser onciga certldao perante aquele Orgio, visando a demonstrar a sItua'o atualizada dos 
mesmos. 

4. A autenticidade desta certid白o poder白  ser confirmada no endere9o 
http://www.mte.gov.brcertidao/infracoesidebitos  utilizando o c6digo 3NnEom6 

5. Expedida com base na Portaria MTE n' 1.421. de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamenle 
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7 -'0001 -44' 
‘り卿編 lIDA. 

i井JnU)crala 
I いIi- 14 	」  -」 i..i'I -I.I 	41 

.J,.'di,n Petm ， 」  CF P 4b0314350 
ー  

P貞gユna ユ  de 1 

PODER JUD工diAlく lO 
oUコTlぐA DO TiU、iike L.A 10 

RELA9AO DOS PROCESSOS INCLU DOS NO BANCO NACIONAL DE 
DEVEDORES TRABALH工STAS' EM PRAZO DE REGULAR工ZA9AO 

Nome: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.096.502/0001-44 
Expedi9ao do Relat6rio: 03/02/2020, a s 09:38:15 

Nada consta. 

~ 	工NFORMAC五o ェMPORTANTE 

us processos ユnciuia.os no B anco Nacional de Devedores Trabalhistas 
BNDT, em prazo de regulariza9ao (45 dias 6 teis a contar da sua 

inclusao) , nao obs七am a exped工9ao da Cer七 idao Nega七 iva de D6bュ七os 
Trabaユhis七as. 

Transcorrido o prazo sem cumprimento da obriga9ao ou regulariza9ao, 
expedir-se-a, conforme o caso, Certidao Positiva ou Certidao 
Posエ七ユva com efei七o de nega七 lva. 

S じ 	

000042 
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竺PJNHE!RC CC瀞 	‘ き !OQS LIDA 
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』  

「lavPss叱Iコ」さ欺一  ！ 『 二 “ 」ど日「nocrata 
Travpssr3J.IIIbII. 鷲熱三 Dprnocrata41 

曲に日ItINHIRCRNDNEMPREENDIMENTOS RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 
INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 

CN PJ: 06.096.502/0001-44 

QUA LI FICA9):. 
ECON MICA FINANCEIRA 

I.I 」Idcr 
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レ・・  

03/02/2020 	004141458 

轟  

PODER JUDICIARIO 

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO ESTADUAL  

CONCORDATA, FALENCIA, RECUPERA9AO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL -1o GRAU 

CERTIDAO No: 004141458 	 FOLHA: Ill 

A autenticidade desta certidao poder自  Ser confirmada pela internet no site do Tribunal de JustiCa 
(http://esaj.tjba.Jus.brlsco/abrlrConferencia.do).  

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribui6es de feitos civeis do Estado da Bahia, 
anteriores a data de 0310212020, verifiquei NADA CONSTAR em nome de 

M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA, portador do CNPJ: 06.096.50210001-44, estabelecida na 
TRAVESSA BAHIA, SIN, RUA DEMOCRATA LT 24 QD 41, JARDIM PETROLAR, CEP: 48031 ・080, 
Alagoinhas- BA. ********************************************************************************“ー”山一‘“一”一一一山一‘""" 

Os dados informados sao de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo 
interessado e/ou destinat白rio, A presente certid白o abrange pesquisa no banco de dados pelo periodo de 20 
(vinte) anos 

Certifico finalmente que esta certid白o 白  sem custas 

Esta certid白o foi emitida pela internet e sua validade e de 30 dias a partir da data de sua emiss白o. Ap6s 
esta data ser白  necess白ria a emiss自o de uma nova certid白o 

Salvador, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020 

004141458 
PEDIDO No: 

000044 



ALAGO 工  NHASノ  01 DE JA24EIRQ DE 2018. 

C ’ ・ F 一  011966375叩  

、 	、  
、ーーノ二ー  

ADM工NェSTRADOR lノ準L二二篇弘為S SANTOS E'工NEEェRO .iIsS畿
(((7AI1EU 

き  
艦  

」がかい、  

、．．一ー  

A、  

000045 

壁警鷺講糞鷲讐讐：I 

Cod. Autentica議.1275篇toA6 .t. .l O e1S.o491045480429.1 Da議5/2019 1Q:59: 

認
]S ."o em

meflIa- 	観em seat tetcatsE' 

NA.'t-tHE C 
ANALISTA W REGI 

r 

PINHEIRO CONSTRUcoES E SERVIOS LTDA (00006) 

一、 」 cj,rios fiC Abertura e Encerramento 
- STEFANaAL2VJEIDA PASSOS 

'- Dij,:β 	-β 	． 	Folha: I 
	I 

T E R M O D E AB E R T U R A 

鱗議麟 

一 -A-( -A_C_f ' -' t)_I_Q 

CONFORME DETERMINA A 工NSTRU9Ao NORMATIVA N。  1l DE 
05/12/2013 DO DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA- 
SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTA9AO QUE 
NOS POT APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA. 

〇  PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) 
RESPONSAVEL, O SR. STEFANO ALMEIDA PASSOS REGISTRADO NC 
C.R.C. SOB O NUM. 038368-O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O 
NUM. 000.534.765-30. 

STEFANO MIMEェoA PAS SOS 
C.R.0 038368-o 

C.P.F 000.534.765-30 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BANIA 

Tento de AutentiCa戸O 19IOO4284- 



STEFANO ALMEIDA PA故S 

D'no 8 FOIh■： 44 
~  一  ’ 

D'ri o :8 Folha: 44 

Exercicio Atual 

l乙乙心Lく／ム  
US SANIOS PINHEIRO 

I' RE SA RIO 
ALI,I 

Cbmaふw 
【 Pト 1)110534.765・ 31) ぐPぐ 03 S 3 oSり  

000046 

l. LIMItJCNPJ: %5器O CONSThI:恕  ESIRVI502000144 NIRP q7O7Acl窓鷲fl).A (00006) 	 ' 

芦器器器誌器黒器器器轟措獄二 41. JARDIM I'll ROlAR・  Alagtin is・ HA 
Descriり勘  

Receita 

Recetca Bruta yen山Se &-rvi卓'S 

、 	Receita soレe &rvi'os 

Receita山 Scrv I'os 

Pre町a'＆〕山 s‘「w9。s 

= Reeeita de seni9os 

=keceiい  sobre Sersios 

=1' o ia I 一 Receita Bruta Vendas e Senifos 

=Tota I 一 Receita 

('lit ssi u'ci : aい 	 Cofia 

4490,680,96C 

* *4. 490. 680, 96C 

**4.490,680,96c 

**4,490,680,96C 

**4,490.680,96c 

ノ  

SITトANO AlMEIDA PA&OS 

熱響慧響響；讐響響磐麟舞蹴ミ二  

Get AUtaaUc1fl041550205191D4545Q429-2; Data: 02/0512019 1O:59:0 

“ニカ 	Sek】ロ． tat de Fiscalizao Tipo Normaに AIMIQS2O-CQJC ち；  



226. I69'83D 

16. 85 1.3 GD 

I .245,30D 

“血*244, 266, 431) 

   

27.53 l,03D 

19.900.1 7D 

47.43 1,200 

10.215.601) 

10.215,601) 

   

   

ATELJSSNTOS PINHEIRO 

o畿vto BASTaS ?OftCIOaE TAii-JftAtO OS NOTAS - Coer IMJ 0000 :.-Ir 	 05 .0.0Autendca6 Digital.p.Tr.r.,ovr ,, .62.L.F.dN$o30JTw4.M&fr0pl- L7210008 Nol.. 	0000o04 000l ogE.Eo.d. 0000A4. Ml 	O.01o...lado.oaa,oa, TEEN 500O,eTSodoS..odld. Do. f 

AILI 

M. flMIt]RO C,ONSiRtTOIS ESERVI,OS I
ICNfl- (.flQMflflflfl!aA 	 mと(00006) 

隣器器隠誌RUA DEMOCRATA LOldo Exerccio dc 01101,20誌器ADRA 41. .IARI)IM E'FTROI.AIC Alagoinlii.s, IAI )J20 I 

【ks寺Ic'o 

じespesas 

Cuslos 山retos山 prod叫加  

（】山los‘おs pro血os velo山めS 

ーー… ーY'～ 	 、UII''l 	 ExcrClcIoAtu可 Classificaいo Conta 
~―~~ 

Exercicio Atual 

Custos 

Diversos 

=Custus 

4-1-01-01-01 1725 987200,3013 

0* ** 987. 200,309 

Custos &s produtos wndidos 

=Tot a I - Custos diretos da produ'ao 

止 ***987.200J0D 

****987. 200, Jon 

S 

Despesas 

Despesas com Pessoal 

Despesas cons (ksIorcilDireturia 

Honorarios 山  Direcoria 

=flespesas corn Gestore訂Diretoria 

Despesas com Empregados 

肋」 rcos e Ordenados 

130山鳳rio 

F'rias 

=Despesas corn Empregados 

De印esas com Encargos &)ciais 

Prevideneja S】cial 

rars 

=DesI・sas com Encargos Sociais 

Despesas corn Fornsag石o Protissional 

Forma9百o Profissional ノ  Trelliancti to 

=Des1*sas cons Forma'o Profissional 

4-3・01・0 1-01 l840 

中3-0I -02-01 1885 

4-3-01 （ロ (14 1900 

小3-01-02-los 1905 

千ふ01-04-01 1960 

十3-Ui 〔叫 II? 1 り65 

430~,（巧 01 I980 

65253.60D 

'""6&253,609 

認

96 cr321000NHRC CO ttES E SERV(I -Jir. Rua O.veSS' $1'uuait a 41愚
しー  

	4一  
ST F FA NO AIMト IDA PA&SOS 

Contackir 
CPF:000534 765-30 CRC: 038368-C) 

000047 
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STEFANO ALMEIDA PASSOS 
Gm ad(Ir 

('P I・ oり（1.5 34.76う 3、 ) しRE 038368-C) 

叫  

000048 

2 120 

2~3o 

4-3-03-02-Il I 

4工03-0 2 り3 

2.439,081) 

24]',08D 

5*1*371 852, 770 

, PINHIJRO CONSTRI: 	ES ESERVIOS LIDA (00006)
NP1 P096502O0OJ44 NIIUi: 29202653093 Data: 27/01,2004 

鯵器
VBAI-11A, SN. RUA DEMOLHArA LOT 24 QUADRA 4k ,IARDIM FEFROLAR. Alagoin"as.BAo Rcsulta& Exerccio tk 01 /01.2018 at 31/12/2018 	 - 

Descrio 

Despesas con, prog.山Alimenta9'o ao Frabalharbr 

Alimenta''o ao lramlhack-,r 

=Deslrsas com jwog.(k Alimentaぐ‘o ao Trabalhador 

Outras Despesas corn Pessoal 

FARDAMENTO 

4)utras Despesas com Pessoal 

=Des pesas con. Pessoal 

Despesas corn Servivos de Terceiros 

Remunera9o por Seivi'os山1 ereeiros 

Flonorarios Ad ocaticios 

Honorarios山文rvI9os 1でco p co s 

Fretes e Carrctos 

Outras l)espesas 

=Rewunera''o I x)r Sersios de Terceiros 

=De・I肥・且s com Sersi'os de Terceiros 

Despesas corn localizaりJo e Func,ona,ncnti, 

Despesas corn Local.za9ao e Manutenv'o 

Condom Inios e F nas 

Agun. Luz.06s e Internet 

l.impcza 

amSen os 

=Des pesas com Localiza"o e Manuten'o 

Despesas corn Expediente 

Matenial 山  Expedにnに  

Despesas Banc'rias 

rOes Psas com ExFdiente 

Oass'hca‘加  Con 

4-3-01 -06-UI I990 

千手O トりかり2 2876 

4・3-02-UI-り I 2030 

4-3-02-01-04 2045 

4-3-02-01-us 205(1 

4B02-0十り6 2055 

4-3-03-01-03 2090 

4-3-03-UI ，り4 ユ0り’ 

小3・03・りト t巨  liリo 

中3-03一り 1請1, 2105 

Exercidio Atual 

2.246,26D 

2.246,861) 

STEFANO ALMEIDA PA双)S 

:)uario :8 Folha: 46 

22.100.000 

I 1,200,000 

5754,360 

433.282,631) 

1*1*472.336,990 

** ** 472 .336, 990 

I .597,290 

7.339.71 O 

997,201) 

10393,020 

20.327,22 I) 

1 0.566 21Dl) 

2.226.430 

*4 *4* 12 792, 631) 

S 

むC-C 	くノ  
AlEUS SANIOS PIN4IEIRC) 
EMPRESA川（〕  

AI.L 

、篭VEDO BASTOS :' OPICIS DE 050,5010 CMLOAS PE$504S IAIIJRALSam,, rgm S TAEALIOOADO DA SOTAS - Csss cio Dii TUS,$,araA OpPa.&i?SaSaa4S..a'., tala.AtntiSo Digna IM.a'.rIa.0r41.SDL.IFS., l3Sil9010Attloa Xiito,nm EASMXO a p,aaa,,a .ar, DsX.tada, 'PIOMMOd.Ion.aD.50 S aSs4S lana. O Siso, e adido pape I 
Cod. Radeaticalo: 475502051910454804294; Data: 0210512019 10:59:fl 

Saio Digital de Fiscatzao Tipo Normo4 C.Valor Total do Ato: RS 4,4dados do ato em: httpa:#aaI器8-VT IS:pb.Jus.br 

St 

『り  

Tr,sJvJa,JaTJahJar cl 噴無Rua DemocrataQuadra4lar - CEP 48.O3l-O__ 
Lー  Ala小nril,as - BA 

轟緩● c - SE ERVIC DA- 
2/000 1 毒  ' 

COE旺S眼鵬OS J叫  



課PINHEIRO CONS1RL JC鯉  ESERVIOS LVi; 06996502000144 NIRE 29202653093 Dat恐恕6)04 

際器認器誌器器二恐給器認請器 RA 4!. JAItDIM 'EII(Ui,Ajt Aiagt,jnhasj3ADig 

DesciI ao 
uas.s市ca'in 

’ 	二）l日no 8 Folh且  :’ 	二）l日no 8 Folh且 47 
~ 

Conta．ーーー＝ :8「c EolhaExerclejo A二 I 

gfEFAP4O ALMEIDA PAWS 

麟響麟難―  

．悪Ldご”。讐器器器Ito4inaI e:2 AIMIU91I-IUYZ」気 
丁‘一 	Concha os dados do ato sf11: hltps:iisaIodigIIal.tJpb.jui*.br 謝」  

ーLl叫l,tん／しL～一  
MATEUS SANTOS PINHEIRO 

EM PRト ’iARIO 
o「  ハ ● ln'z一●'no 、ノ  

Al 

Dcspesas co:n Utiliiafo山 Equiparnencos e Veiculos 

Aluguel 

Manuten‘』o e Consertos 

Co mbust lv cl 

Outras Despesas 

=Despesas com Utiliza'o de Equipernentos e Velculos 

Despesas corn Corn tin Ca9加  

Malotes e Corresporsdencias 

一 	Telefone c Telerarnas 

一 	=fles pesas corn Comunicaぐ o 

小3 0工り3 り ~ 

4-3 ・03-03・03 

小3 ・03-03-04 

4-3-03-0 3 （ド 

2i45 

2155 

2 I 60 

2165 

I .096.535,6OD 

262,109,5]D 

285.258,590 

59 602,3! D 

4 *1703306,010 

干3-03-04-UI 
	

21 75 
	

l.276.66D 

4・3・03-04-02 
	

2180 
	

4.529,200 

"""5.805,86D 

Despesas corn 女gUros 

、如C山os 

=flespesas com Seguros 

中3-03-06-02 2ユユ0 

 

3 I. 409,600 

31409,600 

   

=Des pesas coinしxaliza'aoe Funcionamento 4 *1773,841,320 

伽叩esas coin 	山S 

PLINICi山山 e Propagan山 

日ri,]山5 	 小3-04-01-01 
	 ユユ7（〕 	 3585,420 

=PuSicida(k e ProInganda 	 """3.585→2D 

S 

=Despssas corn \'endas 

Despesas Adin in SI rat I vas Diversas 

Despesas corn Publica9oes 

Anncios Diversos 

=Despesas corn PuSica'6es 

Despesas Judiciais 

4-3-05-0~ -~02 

"'"'3'585,4ユD 

6.000,601) 

******6000,60D 

J&0日 96.s5't PINHEIRO CONST'dTraVOSS3 BaliLote-.
.Ja(tlIIlt Petrolar -1...-..- 鷲  

、、、
,ー  

j 
SFEFANO ALMEIDA PASSOS 

Contador 
CPF:000 534 765-30 CRC 038368-o 

0000粉  



SFEFANO ALMEIDA PA JS I 

1.850.341) 

L850,34I) 

ら  

mんLLlスぺ  
All. I 71'fts1A[ E us SANFOS "lNHEIRo 

F MPRESAHに）  
CPF: Dl 19663759$ 

愛農豊響器議欝静響蹴搬響り 

一て難蓑鷲iミ鷲蒸 Lde.,n,.as o鴛喜ミ議C SC. XII ミ’ 
COd. Autenticado: 41550205191045450429-6; Data: 0V0512019 I0:59:Q 

-r Selo Digital de Fiscalizao Tipo Normal C AIMIOSI6-SOYV:os dados do alcem; https:lls:iodlgltait3pbjus.br島  

×一 	 I 

'u6.096.5 /0001 -44' 
M.PINHEI舶CONSI 
	

ES E SER眠OSLTDA. 

travessa 密＝’鷲欝器器isrisoc rata 
にrdl,n Petrolar - CEP 48.03竺0AlacIclIrIlsas - OA 	J 

M. PINHURO CONsm( O - ESERVI S LiDA (0000
6)CNn- 06096502000144 N1RE: 29202653093 Data: 27/012004 

器器ぷ農島誌農鴛器器晶論認器 41, JARDIM [1ト F RUI AR・ A Ia go In h as一  
Dolor i''o 

De叩essa Judiciais 

=Desjwsas Judiciais 

Outras Despesas 

Jornais e Revistas 

Multas e Acri5scjnios Morat6rjos 

べ加tras Despesas 

qsIts"ica、5o a51101 

4-3-05-03-UI 2335 

4ョ 05-04 り I 2345 

4・3-05-04-02 2350 

1.010,903 

4.682一77D 

"5.693, 67D 

=Despesas Adniinistratiws Diwrsas 

=T of it! ~ Despesas 

DE'ESAS COM TRIBUTOS 

Tributos 

Contrihiiりaes 

Outras Con irlixti9oes 

=Contrihli'des 

  

ー“'13.544,6113 

k*2. 635.] 6! 1113 

4-4-01-02-03 2400 

 

78. 45 0,3 00 

78.45OJOD 

   

=Tributos 

=Total - DESPESAS COM TKIBLTOS 

育‘"*73. 450. JOD 

*****78.450,30D 

DESPESAS PAT RIMONIAIS 

Contas 山  Destunaq百o / ApuraQao 山  Res血a山  

Impostos e Contribui96es 協breu Lucro 

his po st o山Ron山山Pessoa加ridica - 11(19 

=lmposws e Contribui6es Sobre oしicro 

べ:onts de Destina'o/ AImra10山,Res ulta山，  

mTotal - DESPESAS PATRISIONJAIS 

小o・つ2-O【り I 5s3 り13,830 

fret' S83. 033, 833) 

''"583,0I3,83D 

* 5一 ’583.013,831) 

SFLF.\NU ALMEIDA l'ASSOS 
Contad" 

し刊 fiOU 534.765.30 CRC: 0383684) 

000050 



! 

勢警響羅簿讃鷲讐警I 
二  -' m#:;; nsi.ao認器ご農に：  O 器器器盟二“ 	器  

Cod. AIflt4l9cafl9:4755005191O4548M29'7; Data: 02/0512019 10:59:98 
SaIo Digital da Fiscaliza口o iipo Normal C: AIMIO9IS-SNMT: ミ‘ 

".，~“c一．、  -".，~“c一．、  -".，~“c一．、  V加「 rota 叩A加 RS4」42 	 tく  ''" -''" 	comi'. o. aaOos ao ato an: htrpa:llselodigltalIjpDJusbr ; -;' 

AL 【 ‘V ,\'iEUぐ烏烏てNI-IL 11(0 

M. PIN}jfl器ONCNPJ: 060965020001浮U悪  EsERv留s J認  (00006)NIRE: 29202653093 Data: 27/ffl12004 
En kreo TV BAHIA, SN・  RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 4!. JARDIM P 
LCI0011stra'ao(" Resultado do Exereicio 山  0U【nn018 atc 3 I/ImしIs 
Descri'" 

=TotaI - Despesas 

IRDIAR, A!agoihas, BA 

g」no 8 FoIh日： 49 Drio :8 Folha: 49 I 

STEFANO ALMEIDA PASDS 

口assifica'do 	Co nr 
~”~ 

RESULTADO DO EXERCIdlO 

        

         

         

         

         

RECEITAS- 	 ・ 	4 49068tt,96( 

DESPESAS+ UパF O 	 > 4283 825,54D 

LUCRO LIQUIDO LX) EXERCICIO 	206.85542 

'"'"”申“"*",** ****. .,*.. *********S* ***flfl*( XxxXx) 

SIEFANO ALMEIDA PA5OS 
Coma‘加『  

口斗 000 534 765-3t; ti航  (1$ 8lり年（」  

U6.096 5O2I0001一44t 

M PNHETraves篇覧欝8 LEA-iiocrata 
JardI「“LoJardim Pcま  JardI「“ P" tr ar -CUP 48 りJ 1』BU . 

Oja o,'itlas - 	~ 

Lー  
0OOOsi 

' 



	

no8 	Folha 	50 

	

Didrio: S 	Folha: 	50 

SIEFANO ALMFIDA PASSaS 

・戸慮 tLUS SANTOS PINHEIRO 
' FrIinlstraaCr 

CP" 01196637598 

ALLISS 
' i乙  乙l 

coサ聖‘'iiS';fi; U$$ 5' 00 $1550 OPfsdcA..,d.00 OasIst4ienhicslo: 4755e205t910454804394 Data: 02105s'2019 10:59:粛  
fL LA 

	

	.IO Digits de FiScaiiz翌o TIPO N中~C: AIMIO91#Y.JDF '' 
COflTIra o. dado, do ato ln: hitpe:ilseIodigItatりpb.jusb, 」，  

護
vEo BA I 	QFKPO O REGSThO ClytTASELIONAIG DE NOTASn.-IA .S.. 	Ss . I OPAtnticao Digitalflto.1 Y.rocvrAT.02d.L.I,..ntbzSii..7?W2 .a.*co S p,..,Ie .c.., 	ap難曹、  

課  

5' O96M. PNHEIRO COTravessaS - 響貫 
 

1 Jardins P器黒需貿者 031 -竺」  二ご’ 云瓦にIrohに  - 	ーー」  

fiO@052 

」燃帯撚鷺き難競静 7/0112004QUADRA 41. JARDIM PETROLAR, Alagoinhas, BA 

RESUL1SEIS MIQUAREIDOCUM難難ミ篇鷺醸  

ALAGOINHAS, 31 Dr DEZEMBRO DE 2018 

STEFArIO ALMEIDA PASSOS 

CONTADOR 

CPF: 0Q0.53476530 CRC: 038368-o 



Descri''o 

Mho (5) 

Circularate (10) 

Disponivel (IS) 

Numerrios em caixa (20) 

St PINHURO CONSTRU〔oES ESFRVIOS lIDA (90006) 
CNPJ: 06096502000144 NIRE 29202653093 Data. 27'(W2004 
Balan'o Patrimonial Encerra加 cm 3 1/12な018 

SfFFANO M MElOA PASSOS 

Di町1v:8 
	

Fo山a: SI 

Class山ca〒加二
一一一ーー―' 

Exerccio Atual 

麟舞灘嬰題範隷薫選熱鮮縦ミ叢蹴  
Autentica9'o Digital 

"",・”或篇器姦篇嶺篇姦誌i・；ぶに品晶三019 10:59詞  
Saio Digial de Fiscatza''o Tipo Normal C: A1MIO9I3.0Hy3 苫 

叫ま・．。． d" VSor Total do Aio: R$ 4os dados do ato am: https:ilse爵
gitattjpbjus,br ミ  

D* ,aa,na.iaI'i.r*tva'4, Itid,LSfa.*t.93&lfl',M.Otx.xt 

智器ご」こlに器器こ_業＝t-需ご器  ,,t(ま＝  -
-5_e. ems 

1-2・03-02-01 
	

78.830,30D 

""'78.830,300 

1ロ・03・03・0I 
	

205. 137,220 

* *** 205.137,220 

1-2-03415・UI 

 

72.742.800 

".'4ユ，SOl) 

  

Iローり1り6．り I 

I・2-04・Dl 一02 

1-2-04-O 1-03 

ト2-04-01-05 

1-2-04-01-06 

I .I137.3.55,94 I) 

骨 ✩ 113',3S5，り4D 

* 1.494.066,261) 

5322,6oc 

20.23工42 C' 

9.852,92 C 

25! .965.54C 

"''2871 374, 48V 

Caixa (25) 

'Numerrios em caixa 

Banco conta movimento (30) 

日anco da BrasilyA. 135) 

Banco 山,Nordaste( 2855) 

I・1-01-01-01 

I・ ~ ・01-02-01 

I・ ~ 一01-02-05 

66.997,35D 

'""66.997,350 

83 427, 03 D 

651.624.940 

= lIanco conta movimento 

= flhspoaivel 

= To tal ・  Circulante 

Adio N'o Circulante (370) 

ImobilIzado (435) 

Instala‘るes (455) 

Aquisi9永・ Inst且la es(460) 

=lnstala'6es 

M'quinas e equipamentos (465) 

Maquinas e equipamentos (470) 

= M'quiuias e equipamentos 

Mscis e utensilios (485) 

M6veis e しmcii silios (190) 

= M'veis e utensilios 

Veiculos (4り5) 

Veiculos臣00) 

'\'eIculos 

= lmobilizudo 

Deprecia''o Acumulada (545) 

Deprecia'io Acumulada Imobilizado (550) 

（〕 Deprecia‘百o Acurn. Aquis. Inst ala96es (560) 

トH)eprccua9"is Actun - Aqitis Maqamn as e Equipament 5o5) 

（り lkprecmu‘ユo Acata .Aquis. M6veis e Utensllios師75) 

（・〕 Depreciavo Acuam. Aquis. Veculos (580) 

= Deprecia''o Acumulada Imobilizado 

Declaro, sob as penas 山  let que as informa96es aqui cool idas, so 
vc！山山iras e tilt respunsahlizo por todas elas 

ALLI 
l乙｛元元元／I 

丁EUS S&N丁OS PINHEIRO 
A山ntnistra山耳  
F: 01196637598 

2013 

Sth *5 735.05 1,97 D 

* 5*5802.049,320 

* *'' 802. 0491 320 

~' 、  STEFANO"AI藤IDA PASSOS 

CON I A DOR 

Cl'F: 000.534.765-30 
CRC 038.368-0- HA 

Dじしliim sob as pmas da lei,q‘虻 as iiけいm,日9Oes a叫i conl idas, refletem 目
山 taint e ti E sぐao 中IC file 伽’enirceuc, sbo "Cr山山iras e mc re叩on sa回li-o 

por to山selas 

嘱  

- oIii. P鰹静鰹鷺’ 

しJam ti“誉e ..uarolar - CEatj O oti as響l31と」 	000053 

ノ  
Alagoinhas. 31 山 ‘しzenibro 山  2)115 



SrEFAN0 ALMEIDA PA鍬 S 

・ ， 	Di脅.y 5' 一 	Folha: 52 
口IにSI丘‘コmr

一ーー一A 	 ー  
ー  ． 	 じxelCにtoA「皿  Excrete加  Atual 

" *287 374, 4W 

一1206. 691, 7W 

**2008741,10D 

ALL 民， /I,bs1ATE怒TOS PINHEIRO 

CPF: 01196637598 
KU 02763475000 Data Expedi世o 25/I I2013 

ALL 

CARTRIO Al響織言難欝ミf灘繊蹴曹  
m竺欝議熱議F.d.a taslaid e 1. e &e Xis .r.o&ie I.10; Data: 0V0512019 10:59S 

にDigit de F「： azaGao Tipo NormalValor Total do Ato: R$ 4品AIM 10912-lAVO簾  
'ornei oS caロos do aio Sm; IttlpS:lIseIodigltaLljpbjlas・br 

' 

l
Ni. PINnURO CONSTRUc6ES ESf]fltIcos IThA (00006) 

I
UNPJ :06096502000144 「  NlRJ2:

n 
29202653093 Data: 27/01/2004

Balano Patnnioujaj Encerrado em 31/I 2i20 18 

Descri''o 

= Depreciaao AC川lia Ia da 

= To tal - Ativo N'o Circulante 

'Total ・  Ali.0 

(XXXXX ........ 

Declaro, sob as penas da lei, que as inform鷺es aqui contida’・ so 	Declaro, sob as penas da lei, qt as informa"es aqui contithta, refletem a vercja&gas e mc responsabilizo por todas elas 	 」  

por tohS elas 

Magoinhas, 31 山山sentレo 山 201% 

STrEAN0 ALMEIDA PA5 弧 S 
CONTADOR 

CPF: 000.534765-30 
CRC: 038.368-U. BA 

醗  

'IOOOl毒準  

ES E SERVIOS4, Rua DOlO黒  

CEP . 48.0314180
s - CA 

 

レー  

 

000054 



1ILFANO ALMEIDA PASV)S 

D舶じ6s 
	

Folha: 53 

Nt PINU皿O CONSult ぐOES LSHWにOS LIIパ(00006) 

CNnJ 06096502000144 NIRE: 29202653093 Data: 27/0)/2004 

Balano Patrimonia) Encenlado ens 31/12/2018 

Descri9』o 

Passivo (680) 

(:irculante (685) 

Fornecedores (765) 

('lass雨ca'ao Exercicio Atual 

Pessoa Fsica e Pessoa Juridica (779) 

Fornecedores 山  Bens （フ75) 

Fornece山Ires山恥rviりos (78(11 	 2」一03.ol.0二  
" Pessoa Fsica e Pessoa JurIdica 

・Fo ris e cc do res 

'fributos e Contribui'ocs (790) 

iributos e Contribui"es (795) 

Imposto 山  RAin山Pcssoa jしsi idle“ ・ lRPれ800) 

Contribui"es Prevideticiarias (820) 	 2-1-1)5-01-1)5 

ECiTSa Recolher (825) 
	 7-1-05-01-06 

' Tiibutos e Contribui、6es 

=Iributos e Coritribui'acs 

Obriga"es corn Pessoal (930) 

Salrios (935) 

&slarios a Pagar (940) 

aSalirios 

Ilolsoralrios (980) 

I lonorrios a Pagar (985) 

*11 on orivios 

Frias (990) 

Ferias a Pagar (995) 

= Frlas 

tObriga 西es corn Pessoal 

Contas a pagar (1070) 

Outrus Contas a Pagar(1075) 

AI叫山S a Pagar い。組〕）  

Outros Contas a Pagar 

=con垣s a pag町  

Provis6es (IO95) 

Provis6es O loo) 

2-1-03-01-01 

2-1-03-01-02 

57.275j1C 

64.8 50, OOC 

****122.125,l IC 

****122.125,l IC 

78 .4 50,3 DC 

790 .63 C 

4.660,0 IC 

*****83,900,94C 

	83.900,94C 

42.485,1 7C 

*****42'485,17(: 

6.874.301 

"'"'6.874,30( 

I 245.30C 

"""L245,30C 

一”“50.'fl4,77c 

3.373,55 C 

65 9. 59(7 

	4.033.14C 

''""4.933,)4(7 

Declaro sois averda器器器S informasabilao p覧 aqui coitljijas soOLIOtS elas 	 農I aio.l so I,atues layo器農［器窯ma es aqLl農忠認認。  

Alagoinhas, 31 dc rkzeiuulwo de堂いS 

4起タuLf f~ 
I  Al.LIS.Sf) ' .''' 	FL/SSkNTospjN)ij(o 

由15 In 1st ra山耳  
('I' 0II 96637598  

1 GMJRIOAZEV響篇講麟静霧 01050005*11Gelo 0010.1?編OI 

Cod. A讐tIcaio: 4755020519104548042941; Data: 02/05/2019 10;59.(1(3 
Selo DiIaJ de FIscaliraeo Tipo Normal C: AIMIOOI 1-WA7I. 

し“m'' os osoos ao aio em; hltps://seIodiglbl4pbJus.br難I 

013 

STEIANO ALMEIDA PAS)S 

CON] ADnt 

(7FF 000.53-4.765一 30 
CRC: 038,368-0 - BA 

蕊.09EROC悪  
Travessa Bati 

I.. Ott 

J aida 鴬 uadlCEP陰

o31O90000055 

2/0001 fl' 
おES駅町OSITDA- 

Rua Democrata 



ATEUS SA NTOS PINHEIRO 
Atiロ  mIlist radar 

'P十 : 01 I96637598 
600 Data Expedi'ao:25:l 1.2013 RO: 027634 

S3 WAND AI.. MEIDA PASSOS 
CONTADOR 

('l)ト  000.534 765-30 
CRC: 03$.3o8-0 - BA 

ノ 	
Nago nh as, ]~ 山山yet's bin 山  2018 

α“ひー入’へ  
ALL 

，碑l鷺嬰響二0*5000* R*GPSTWO CIV& DAS PESaDAS SAI LIStADOE IABELKJSADO L'S SOTAS caffiso I4J IS i'O.iJS- laos, 	菩 
三 “ーー一響烈icao Digita.vr.4,.sDaaL.iFdntaashwA.ふ、，． 	要  

山めDog囲d・Fiscaliza o I叩o Normal C: AIMIQ9IO-L8M2 」‘、  

。鵬hn。．d" Valor Total do Ato: RI 4,42os dado. dq aio ant: https:llseIodigItaI.tjpbjus.br 繁  

"“~‘""“事・●、‘・・ P●・●●・“”・“●“z",，“~●．“ 

Cd. Aut.nIlcaao, 41議篇篇；；蕊三器器蕊19 10:59謝 

、  

・06.096. 2 OUl ・．44 ・  
M. P(NHEIRO CON 」 	LOfER叫OS LIDA. 

Travossa惑雲毅】‘'Ron DemocrataUtiadra 4* 

Cごus Po' toAmo窓に貿謂 031二‘ 
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M. PINHEIRO CONSIRUcoES ESB4YにOS LIDA (0000の  
CNPJ:06096502000l44 	NIRE: 29202653093 Data: 27/Dh12004 
Balan'o Patrimonial Encena面 cm 3Fにロ0昭  

SFEFANO ALMEIDA PA双S 

Diastt, 8 	 Folha: 54 
Descri"o Cl assi lieu師o 

--‘．~‘、  

E xercicio At uS 
1 rIb&II os e Con lritxii6es (1115) ふ~ ・ I 0-C) I ・03 39 .0 12. 84 1' 

= Provis6es 
39.012,84〔  

= Provis6es 
39.012,84ぐ 

・・T0* ョ I.('I rca Ian te * * *' 299'676,S0C 
Pat rim6 s. ia liquido (1170; 

Capital SodaI (1175) 

CAPITAL SOCIAL SLIBSC川lD(283司  

Capital Social (2841) 2-3-ai-Oレ01 750.000,001 

=CAPITAL SOCIAL S(KSCRUO 
* * * 750.000,OOC 

'''*750. 000, 00c 

'""""'"‘一““ー一’.............4., ..............txxxxx *************** .................,","""""""”, 

Declaro, s"h製cnrs da lei, que as inlorma〒。es aqui conlidas, so 	Deda「叫 sob as pmas da 	 ， 「cncにma Declaro, sob as penas山 lei. que as informa、‘らes aqui conciths, rcflctem a 
documenta o que mc thi cntrcgt., so verdadeiras e one rc3ponsabilw 

por todas elas 

'CapiIaI Soei川  

PrejuiLosIIJEflcits Acumulados ou Resultado (1325) 

Prcjulzos/D'ficits Acumulados (133の  

LucrnUS.Ineravi. s A,',,*,i山sll335」  

=Pre加「zo、ID'"'"s 、c"m"I"dos 

・P ej o「z osID' h 山5 A'um"I.dIIs ou R.,uh.do 

可0'gI ・ Pa「「iIl・6nio"q"ido 

=To',l 一 Pa,5Iy0 

	

ーー……～r一“’」』 ‘I～」 “一J''’一’a,, 	 」づ・ti」ーUI-UI 	 959.064.30C' 

	

= 1'reju 「,os/Defjcjts Acumulados 
	 ** k*959.%4JQ( 

'Pr小「zos/D'fici*s Acumulados ou Resultado 	 ****959, 064,30c 
=To tal - Patrim6nio liquido 

	 ‘・  l 709. 064, 30c 
Total - Passivo 

2-3-O 3-O - 一0 - 

承  

0 oOO56 



」、 M. PINHEIRO CONSTRUc6ES E SERVIOS LTDA (0006) 

lCNPJ: 06096502000144 NIRE 2920265530931JATA 27/01)2004 Diario: S 

srEEFAN0 ALMEIDA PASSOS 

Folha: 55 

ALAGOINHAS/BPS , 31 DE ' ZEMflRO DE 2018. 

/ 

タl'I LLC4c t 
A DM IN I ST RA DOR 

C.P.F 
SSON MATEUS SANTOS PINHEIRO 

11.966.375 - 90 

響S"E"a S"adERVDOS、  U、。URua Democratauadr. 41P oai-o_ 

轟096.IR0C0 磐鷺「「a 

INDICES DE LIQUIDEZ 

LIQUIDEZ SECA = 	802.049,32 = 2,68 
299.676,80 

LIQUIDEZ CORRENTE = 	802.049,32 = 2,68 
299.676,80 

LIQUIDEZ IMEDIATA = 802.049逼2 =2,68 
299.676,80 

LIQUIDEZ GERAL = 802.0胆」纂  
299.676,80 

= 2,68 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO= 2$9.676,80  = 0,37 
802.049,32 

SOLVENCIA GERAL= 

 

2.008.741,10 = 6,70 
299.676,80 

誠  

STEE'ANO ALNE丁DA JASSCS 
C ・ R ・ C 038368一o C.F.F りりコ .534 ，フ65-30 

費驚欝難難難URAS - 

Cod. Aut.ntJcafl6:4755o2o5191。4sao42g・l3; Data: 02/05/2019 10:59 

一 	ーー ....... aio e.n nr!pa:anerouigiaaItJpbjus.br 希り 

N 

000GSl 



Emiss昌o: BAHIA, 30/04/2019 as 15:32:54 
V白lido at白: 31/05/2019 
C6digo de Controle: 917655 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA 

I 

“ ミ熱
Rua DemocrataQuadra 41lar CEP 49.031080i,-si,iIUts - EA 	_._i.ai 

壁鷺畿難麟難難誉  
C4.Autenticaj 47550205191045480429・14. DatE 02/05/2019 10:59- - 	 . 	 -: 

10 Ulgitol de Fiscalizao ilpo Normal C: AIMI090S-STlValor lotal do  Ato: R$ 4,42os dado, do flouts: httpa:l/seIodlgitaI.tjpb.jus.譲  

、浴．096' 
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000058 

M. PINHEIRO CONSTRU加ES E SERVI'OS LTDA (0006) 

CNPJ: 06.096.592ノ000I一44 NIRE 2.9202.6553-093 DATA: 27/0I 2004 Di命i腐  Folha:56 

CONSELHO 話器農需黒怨認l黒累盗。DO BAHIA 

O CONSELHque o(a) profiregular. 	緊認ONAL DE COdentificado(a)廿】ABILpros鵠蕊認認lな器OBAra-se器certificasituao 

IDENTIFICACAO DO REGISTRO 
NOME 	一  STEFANO ALMEIDA PASSOS 
REGISTRO 	 : BA-033368/O-9 
CATEGORIA 	」  CONTADOR 
CPF 	  000.534.765-30 

需ente CEiormente鵬Ao no quita nem invalida q:ham a ser apurados pelo CR畿uercon認潔U mlrido麟計e 

A falsifica o deste documento constitui
-se em &ime previsto no Codigo Penal

Brasileiro sujeitando o autor respectiva a o penal. 



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE BA 

certid'o n.': BAIZOI9/00005224 
Nome: STEFANO ALMEIDA PASSOS CPF・  000.534.765-30 
cRC/uF fl.。  BA-038388/O Categosla: CONTADOR 
ValIdade: 	29.07.2019 
Finalidade: LIVRO DIARIO 

Livro: DIARIO 
N5 08/ Exercicio: 2018 

57 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - BA 

CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE ・  BA CERTIFICA que o profissional 

identificado no presente documexercicio da atividade contbil農
encont

ta data「麗器器uacom緊覧器需ste Regional, aptcgativas profission‘胃  
conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei fl.0 9.295/46 

Informamos que a presente certid首o nao quita nem invalida quaisquer debitos ou intra96es que. 
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como n』o atesta a 
regularidade dos trabalhos tcnicos elaborados pelo profjssional da Contabilidade. 

Confirme a exist'ncia deste documento na p白gina WWW.CRCBA.ORG.BR, mediante n亡mero de 
controle a seguir 

CPF :000.534.765-30 Controle 1816.1444.2371,2385 

..OiO4/2O19 DI-IP Eletrnica 
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戸蕪響鷲麟鷲護＃警  
.uu..svwslucaao:4I55o2os1slo4s4ao42s・l$. Data: 02105/2019 10・ 59iQ 

..onn Os nados do ato sin: httpsi/s.竺竺竺ときJ 

麟畿讐畿豊響ぢ難嚢曇奮蕪業薪識買畿驚 

000059 
111 



STEFANO ALMEIDA PASSOS 

')i' rio: E 	 Folha: 58 

m・竺 00 dfm(w0；姦器「i f00f O 000IS Off. O f*iOfffO' ,.f20i0. fio iiAtatentical: 47550205191045480429.16; Data: 02/05/201910噂」  

しulm「’ us oaoos oc aio em: iuipO:lliIoaIgIlaI.IJpD.Jot.br1司  

愛警響貫織讃鷲誉讐，  
”ごに＝盟農器；盟器器器認器豊七器認器一  

~ 一M. PINHEIRO CONSTRUcoES E SERVIOS LTDA (00006) 

し」emlos oe Aoenura e 上nce「「amen切  
lermos de Abertura e Encerramento 

T E R M O D E E N C E R R AM E N T O 

CONT白M ESTE CONJUNTO DE FORMULARIOS S8(CINQuENTA E 
mTO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE l (UM) A 58 
にINQUENTA E OITO), E SERVェU DE LェVRO DIARIO GERAl」  NUM. 
8(OITO) DA EMPRESA M.PェNHEェRO CONSTRUC6ES E SER\n9OS LTDA, 
EMPRESA ESTABELECIDA A TV BAHIA, SN, RUA DEMOCRATA LOT 24 
QUADRA 41, JARDm PETROLAR, NESm CェDADE DE ALAGO工N HAS/BA 
CEP:48.031-O8O, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO 
ESTADO 5080 NIRE NUM. 29202653093 POR DESPACHO DL 27/01/2004 
E NO CADASTRO 	NACIONAL DE 	PESSOAS 	JURIDICAS 	DO 
MINIST自RIO DA FAZENDA 	(C.N.P.J.) 06096502000144, E INSCRITO 
NO MUNICiPIO SOBO NUM.928400, E INSCRITO NA SECRETARIA 

a ESTADUAL SOB O NUM.64434237,REFERENTE AO PER士ODO DE 
W 01/01/2018 A 31/12/2018 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO 

TERMO DE ENCERRAMENTO. 

CONFORME DETERMINA A INSTRUCAO NORMATIVA N。  11 DE 
05/12/2013 DO DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA- 
SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO CON IA DOCUMENTAgAO QUE 
NOS FOI APRESENTADA, CONTABI二IZADA E DEVOLVIDA. 

O 	PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) 
RESPONSAVEL, O SR. STEFANO ALMEIDA PASSOS REGISTRADO NO 
C.R.C. 	SOB O NUM. 038368-O, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O 
NUM. 000.534.765-30. 

ALAGOINRAS/BA, 31 叩  DEZEMBRO DE 2018' 

L 

ADMェNェSTRADOR ~ Alfl琴ON MATEUS SANTOS PェNHEェRO 
C.P.'F -1 01196637598 

1覇  
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STEFANO A ME工DA PASSOS 
C.R.0 038368-O 

C.P.F 000.534.765-30 

発乙乙乙“子4ル、  

R。 ？1、舶R灘
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02/05/2019 	 https://autdigital.azevedobastos.not.brlhomie/coniprovantel47SSO2OSl9l  045480429 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZE VEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1886 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitcio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244・5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http :/Awv, azevedobastos not, br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICACAO DIGITAL 

O Bel. V自lber Azevdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui9自o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo白o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc,, 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica9百o Digital' ou na 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes3 

~ DECLARO ainda oue, oara oarantir transpar白ncia e seauranca iuridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Reoistros do 
~ Estado da Paraiba, a Correロedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB No 003/2014. determinando a inserc.o de um c6diao em todos os 
~ atos notorlais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9自o Extrajudicial contem um c6digo" nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 

XIX2) e dessa forma, cada autentica9白o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atrav's do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo・digitat/ 

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que eta foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, u nica e exclusiva, pela idoneidade do documnento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta OECLARA9AO foi emitida em 02/0512019 11:06:40 (hora local) atraves do sistema de autentica9ao digital do Cart6rio Azevedo Bastos, de 
acordo com o Art. 1。.。  10。  e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001. como tambem, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, poder白  ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao 
Cartorio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https.Iiautdigital.azevedobastos.not.br  e in' rme o Cbd/go de Consulta desta 
Declara 肋  

C6digo de Consulta desta DeclaraCao: 1235847 

A consulta desta Declaraao estar disponivel em nosso site at白  02/05/2020 10:59:11 (hora local) 

1C6digo de Autentica9'o Digital: 47550205191045480429-I a 475502051 910454Q0429-16 
3 Legisla96es Vigentes: Lei Federal n。 8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provisoria n。 2200/2001, L i F eral n。  13.105/2015 
Estadual no8.721/2008. Lei Estadual n。 10.132/2013 e Provimento CGJ N。 003/2014 

O referido 白  verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL 

0000Sbldl34fdg4fOSlf2d6gfe6bcO5bl 586e508dfc349c2833f2d1 231 2bd3e7c900871 225fe4bS9fSdfaOg7cbbOS6Bl a7c628dce. 6a691f1fd31 aebc647 
aOaSee3ca26aO4aS4SSc2Ocd8cd3d3gfclth 
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LIQUIDEZ GERAL ＝  旦旦2迎聖」旦2 =2」壁  
299.676,80 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO= 

SOLVENCIA GERAL= 

299.676.80 = Qai 
802.049,32 

2.008.741 I10 =fij 
299.676,80 

STEF.ANO ALMEIDA PASSOS 
CONTADOR 

CI電ンBA・ 038368D 
C! : 000.534.765-30 

留§sし 

讐勺  s×． tlくい  
hw己mIniい  

「  

ob' 	1dr 

「  、・  ‘'hi・  

山CRNflN 
RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

INSCRICAO ESTADUAL: 064.434.237- INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 
CNPJ: 06.096.502/0001-44 EMPqEEN こ  ト尾 E へ T ロ 5 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES/BA 

PREGAO PRESENCIAL SRP N9 011/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 243-2/2019 

Alagoinhas/BA, 27 de fevereiro de 2020 

DEMONSTRATIVO DA BOA SITUA9AO ECONOMICO-FINANCEIRA 

Declaro, para os devidos fins, que os dados referente a apresenta9白o dos c自lculos 
correspondentes aos i ndices abaixo especificados, foram extraidos do balan9o do ultimo 
exercicio social j白  exigvel 

LIQUIDEZ SECA = 802.049,32 =2迫旦  
299.676,80 

a 	LIQUIDEZ CORRENTE = 802.049,32 =2迫旦  
W 	 299.676,80 

LIQUIDEZ IMEDIATA = 	802.049,32 
299.676,80 

=2」図  

I 

ご下～一 r一一うー  

曹  
NHE 	ONSTRU9OES E SERVICOS LIDA 

PJ: 06.096.502/0001-44 
ALLISSIN MATEUS SANTOS PINHEiRO 

SOCIO ADMINISTRADOR 
CPF:01 1.966.375-98 

RG: 972759999- SSP/BA ・l. 

dU 

~J 
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Emiss白o: SALVADOR, 09.01.2020 as 10:38:07 
Vlido ate: 31.03.2020. - ー一J 
C6digo de Controle: 291259 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CR 

09101/2020 	 Certid自o de Regularidade Profissional 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica 
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situa9o 
regular 

IDENTIFICA9AO DO REGISTRO 

NOME 	 STEFANO ALMEIDA PASSOS 
REGISTRO 	・  BA-03836810-9 
CATEGORIA 	 CONTADOR 
CPF 	 . 000.534.765-30 

A presente CERTIDAO n白o quita nem invalida quaisquer d白bitos ou infra96es que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro. 

A falsifica9白o deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor 白  respectiva a9ao penal 

u6.OI. PINHEIR蜜210001 -44SF SERV(COS LTDA 

しー  

000083 
https://servicos.crcba.org.br/scripts/sql_consultavo3BA.dIl/Iogin# 
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3 
JUCEB
ItO 

JUCEB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONC/MICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA DIGITAL CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL 

ivados nesta Junta Comercial e so vigentes na data do sua expediC西o. iv dos nesta Junta Comercial e no vi entes na data de sua expedigão. 

EMPRESA 
 

Nome Empresarial 	M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Natureza Juridica: 	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202653093 

CNPJ 

06.096.502/0001-44 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
27/01/2004 

Inicio da atividade 

27/01/2004 

Endereco: 
TRAVESSA BAHIA, SN RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48031080 

- 	4. - 
583TET-0 StLAL  

CONSTRUCAO CIVIL. (EMPREENDIMENTOS) TRANSPORTE E LIMPEZA. OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. 
LIMPEZA DE RUAS, ORGAO PUBLICOS E PARTICULARES. SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS (SERVICOS 

lp
DE INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA, INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E JARDINAGEM). ATIVIDADES 
PAISAGISTICAS OBRAS DE FUNDACOES. OBRA DE DRENAGEM. ILUMINACAO PUBLICA E PRIVADA. PAVIMENTACAO DE RUA, 
CALCADAS E SERVICOS ASFALTICO. CONSTRUCAO DE REDE DE AGUA E ESGOTO. ADMINISTRACAO DE OBRAS. SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM. COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS. TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL EM CARRO PIPA. 
MONTAGEM INDUSTRIAL. VARRICAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS. CONSERVACAO, LIMPEZA DE POCOS E DEDETIZACAO 
PREDIAL E INDUSTRIAL. MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA. SERVICOS DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE. 

LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. LOCACAO DE MAO DE OBRA NAO ESPECIALIZADA E ESPECIALIZADA. CURSO 
TECNICO EDUCACIONAL, EMPRESARIAL E CURSOS E PALESTRAS. INSTALACAO DE ELETRICA INDUSTRIAL. LOCAÇÃO DE 

MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DE PEQUENO, MEMO E GRANDE PORTE. SERVICOS DE CALDEIRARIA, 
INSTRUMENTAÇÃO, TORNEARIA E METALÚRGICA. SERVIÇOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO. FORNECIMENTO DE 
ALIMENTAÇÃO E MERENDA ESCOLAR. SERVIÇOS DE PINTURA INDUSTRIAL. LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM CONDUTOR, 
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS PREDIAIS, RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, POR CONTA DE TERCEIROS. PROJETOS 
ARQUITETÕNICOS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS SEM OPERADOR, ATIVIDADES DE APOIO A 
AGRICULTURA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E ESTRUTURAS, 
LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR, LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM CONDUTOR E COM CONDU OR 

MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS, PERFURAÇÃO E CONS • 	AO 

DE POÇOS DE AGUA, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAS • 0 DE 
CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENT • 

COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO. EXCE • 
ANDAIMES, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTO 
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO 

k SINALIZAÇÃO EM VIAS POBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, 
R EXPOSIÇÕES E FESTAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTR1CA, GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIARI 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE 
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROL - •.i1/4: 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELAR1A, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, LOCAÇÃO DE 
EMBARCAÇÕES SEM TRIPULAÇÃO, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, 
EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS, LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADOR, LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA TEMPORÁRIA, 
ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 

GERENCIA 

-- CAPITAL SOCIAL PORTE 	-' 2- Z4RAZODEDURACAO 

R$ 750,000.00 
SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

Capital integralizado: 	 • )16.096. 50 
R$ 750,000.00 	 M 01Iir .1„ 	%',' 
SETECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS 

A 

Empresa de pequeno porte XXXXXX 

Patina: 1/2 

*7m001-44' 
' ;QVICOS LTDA- 

Doloocrata 
/ • • o 	41 

195030370 195030370 

棚冊棚棚棚棚~ 1111111111111111111111111111111111 

'otrular CEP 48.03 
Ai..qnI,i h.t5 - 
potrolar CEP 48.03 
Ai;oomiti.t5 - -OBO J 

OBO 

CONTROLE 63358.585.020.20 CPF SOLICITANTE: 011.966.375-98 NIRE: 29202653093 Emitida: 27/12/2019 - CERTIDAO SIMPLIFICADA CONTROLE 63 358.585.020.20 CPF SOLICITANTE: 011.966.375-98 NIRE: 29202653093 Emitida: 27/12/2019 - CERTIDA0 SIMPLIFICADA 
A AUTEN IDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERE O http://regiuceb. ba.gov.br/regin,batteIavaIidadocs.aspx  

a

A AUTEN 	DADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO http://regi  •uceb.ba.gotbdregin.banelavalidadocs.aspx 

000064 000064 
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JUCEIB 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRETARiA DE DESENVOLVIMENTO ECON6MICO 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO SIMPLIFICADA pIGITAL CERTIDA0 SIMPLIFICADA ,DIGITAL 

",(一ー．ー入．‘shsi,,nrnnctsm rins rinr.tjmentos arouivados nesta Junta Comercial e s'o vigentes na data de sua expedigao. ivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedigão. 4..vi atim.apeiva m•ac uo 	 . 	 . 

FMPRFSA . 

Nome Empresarial 	M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

NIRE(sede) 

29202653093 

CNPJ 

06.096.502/0001-44 

Arquivamento do ato 
Constituitivo 
27/01/2004 

Inicio da atividade 

27/01/2004 

Endereco: 
TRAVESSA BAHIA. SN  RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41. JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA - CEP: 48031080 

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES 

Nome/CPF Participação R$ Cond./Administrador Término do mandato 

,ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO 

IF 011.966.375-98 

712500.00 SÓCIO /ADMINISTRADOR XXJXX/XXXX 

HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 

024.149.695-04 

37.500.00 SOCIO XX/XX/XXXX 

ULTIMO ARQUIVAMENTO SITUACAO ' '1 STATUS 

Data 	 Número 

12/07/2018 	 97773578 
REGISTRO ATIVO Sem Status 

Ato: 	002- ALTERAÇÃO 

Evento: 	021 -ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

FILIAL(NS) NESTA UNIDADE DA FEDERACAO OU FORA DELA 

NIRE: 	XXXXXX 	 CNPJ: 	XXXXXX 

Endereço: 	XXXXXX 

_ 	-- 	 Observação 

_ 

 

SALVADOR - BA. 27 de Dezembro de 2019 SALVADOR - BA, 27 de Dezembro de 2019 

  

；二二   に．,,Q~ H ‘ 血ロ2一」ザ  • - 	iaen12-_ 	494_ 02-c4,4,14- 

  

  

TIANA REGILA MG DE ARAUJO TIANA REGILA M G DE AFtAUJO 

ー~ 	
~―  

-.16.096.502！り00l-44' 
Pdl. PiNHEtRO CON導、買り「  一諮S LI DA- 
:L.096.502/0001 -441 

M PINHEIRO CONSPJ: 	= 	!_TDA. 

 

4. J.i.i1, 41 
Ll 」 ● ト与l"'I"' CFiD 48.031-080 

’ー  

Domocrata 

1.. 	 ai CEP 48 031-080 
A1.1 	5 BA 

  

195030370 195030370 

II棚棚I'll棚I 111111111111111111111 

 

p白gina: 2/2 pagina: 2/2 

    

CONTROLE: 63.358.585.020.20 CPF SOLICITANTE: 011.966.375-98 NIRE: 29202653093 Emitida: 27/12/2019 - CERTIDAO SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDERECO F$t//regin.juceb,ba,gov.br/regin.ba/teIavaIidadocs.aspx  
CONTROLE: 63.358.585.020.20 CPF SOLICITANTE: 011.966.375-98 NIRE: 29202653093 Emitida: 27/12/2019 - CERTIDA0 SIMPLIFICADA 
A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADO NO ENDEREÇO 	fireginjucebta.gov.br/regin.ba/telavalidadocs.aspx  

000065 000065 
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_0.096.502,1000 1-2174° 
PAHEIRC CONS rr. 	 L ra,a. 

binnocrata 

t• Whir CI 	/48 031-080 
A1.1900/1/as 1/A 

J 

卿SIMPLESN A r O N 

Simples Nacional ・  Consulta Optantes Simples Nacional - Consulta Optantes 

Data da consulta: 03/02/2020 

園 Identifica9ao do Contribuinte ・  CNPJ Matriz 

CNPJ : 06.096.502/0001 ・44 
A op"o pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial : M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

Data da consulta: 03/02/2020 

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz 

CNPJ : 06.096.502/0001-44 
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa 

Nome Empresarial : M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

'Situa9ao Atual 

Situa9o no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01101/2017 
~～一  

Situa9ao no SIMEI: NAO optante pelo SIMEI 

Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2017 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

● • 

国 Periodos Anteriores Qi3 Periodos Anteriores 

/ 

oc.es..pejg DinwIe§ maciondi ew ri ititur, PM LCI iui Cb 

• I*IrífltcOataflnar Sthimento 	.. 
01101/2013 	1aoio4àois Exduída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte 
01/01/2010 31/05/2012 Exclufda por Comunicação Obrigatória do Contribuinte 

Op96es pelo SIMEI em Periodos Anteriores: Nao Existem Opções pelo SIMEI em Periodos Anteriores: Não Existem 

ID Agendamentos (Simples Nacional) Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: N言o Existem Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

国 Eventos Futuros (Simples Nacional) 

entos Futuros no Simples Nacional: Nao Existem 

Ca Eventos Futuros (Simples Nacional) 

ilentos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

I Eventos Futuros (SIMEリ  Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Nao Existem Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

000066 000066 
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,円酬日恥加で乾「 HCRVK:c'S LI DA- c6d』uIけn蕊欝鷲諾Ii欝議ミ鴬驚蕊”ー  
M. Flrmtrxu[ott ' 24 , 1)登誉鷲と COd. Autentic響響滞響畿畿熱議 

ピご It ト AI器に[P 4b.031-Q90'5 E;A 	 鷺プーに篇ごこ三蕪遇翼置讐警君  

ー」 vり“一一…に do5 ira os dados do ato em:笥諭静  

諮0965。2/0。011革子―' C.. リ“‘驚議識瀞 IL ?A PIIOAS dAruMdIs 

I 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO 

CNPJ n.013.824.248/000j-19 K 
ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia, Pessoa Juridico 

de Direito Pりblico, corn sede administrativa na Av. Dr. Otvio de Araしjo, 44 - centro, 

Teodoro Sampao/BA devidamente inscrita no CNPJ sob no 13.824.248/0001-19, 

atesta para os devidos firs que a eriipresa, M. PINHEIRO CONSTRUC6ES E SERVIOS 

LIDA, inscrito no CNPJ sob n。  06.096.502/000]-44, estabelecida na cidade de 

Alagoinihas/BA, rDredou serv く；os DE PEQUENOS REPAROS E PINTURAS DAS ESCOLAS 

MUNICIPAIS; ALZIRA AZEVEDO, DEPUTADO GASTAO PEDREIRA, NOSSA SENHORA DA 

AJUDA: PADRE JOSE NORBERTO RODRIGUES, JAIME VIEIRA LIMA - DISTRITO DE 

LUSTOSA; AMALIA MOREIRA VAZ ~ DISTRITO DE BURACICA, ESCOLA MUNICIPAL 

TEODORO SAMPAIO~ LOCALIDADE CANA BRAVA E JOS' LOPES DE CARVALHO ー  

LOCALIDADE PARAISO, na for ma da pianilha abaixc, no perlodo de maro de 2018 

dmaio de 2018, VA:OR GLOBAL. de R$ 94.500,00, conforme o Contrato N。 037/2018: 

I 	 - 	DES TAO 	 vALORPoREMPREITADAGLoBAL 
Presta9o de servi9os por empreitada qiobal de 
reparo e pinturas, conforme especific＆うes dc 	 ItS 94,500,00 
termn dP rpfpthnr' コ  ,-n rrIit 

Me引amos qしe os seyvr9os prusFauos foram eAeL..ulcjdos sah計aroriarnen厄‘ n 

existindo em nossos registros, aie o presente data, fatos que desabonem $ 

VALOR POR EMPREITADA GLOBAL 

conduta e responso ade corn as obrigaぐうes assumidas 

Teodoro Sampaio/BA. 19 de dezembro de 2018. 

熊  一 

薦』  Secret自ria Municipal Administra9ao e Finan9as 
署景 	 Teocloro Sampaio/BA 
薦』  

鯛  

鵬  

離  
番量  

、  

1れA 、 ‘し  色 
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eral n・  13.105/2015, Le 

26/0212020 	 ittps://autdigitaLazevedobastos.noしbr/honie/cornprovante/47550302201 119000994 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

~ S 	 CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI9OES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http:/Iwvw.azevedobastos.not.br  
E-mail: caflorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA9AO DE SERVICO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

O Bel. V白lber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui9白o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo』o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documenlo em anexo identifica口o individualmente em cada Cddigo de Autentica9白o Digital' ou na 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla9bes e normas vigentes3 

DECLARO ainda qoe, para garantir transparncia e seguran9a joridica de todos os atos oriundos dos respectivos ser-vios de Notas e Registros do 
fstado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N。 003/2014, determinando a inserc自o de um c6diao em todos os 

atos notorlais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizac白o Extrajudicial contem um cddigo 自  nico (por exemplo: Se/o Digital: A8C12345- 
ーX1X2) e dessa forma, cada autentica9昌o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess白rio 

atrav's do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paralba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica9白o digital do documento faz prova de que, ria data e hora em qoe ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA ・  ME tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, " nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartorio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 26/02/2020 12:58:21 (hora local) atraves do sistema de autentica9ao digital do Cartorio Azevedo Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 10。  e seus§§ ice 2。  da MP 2200/2001. como tambem, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MEou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail aulenlica@azevedobaslos.nol.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato. acesse o site littps - Jautdic]il'i.izcvedobastos riot.Ln e informe o Cddigo de Consulta desta 
Declara戸o 

C6digo de Consulta desta Declara9言o: 1451879 

A consulta desta Declara9白o esteia disponvel em nosso site ate 03/02/2021 11:20:00 (hora local) 

1C6digo de Autentica9'o Digital: 47550302201119000994-i 
2Legisla96es Vigentes: Lei Federal n。  8.935/94, Lei Federal ,i。  10,406/2002. Medida Provis6ria n。  2200/2001 
Estadual n。 8.721/2008, Lei Estadual n。  10.1 32/2013 e Provimento CGJ N。 003/2014 

Ireferidoe verdade, dou f 
CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d59fe6bc05b2059766ebf3a98709899ecd9g51 bc3f 1 0202el 992f21 6ceb42a901 3cSa3Oab2aa7c628dced6aS9lfl fd3i aebc64 
7a0a8f5ed49cf473a 1 d7fcbOOd38f7cic9Off 

-J o -M. PIHF無卿
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVAO 
ESTADO DA BAHIA 
SECREJ ARIA DE A DMlNに、RA／気」  

ATESTADO DE CAPACIDADE TECINICA 

γ 「」に求にJ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ESTEVAO 
ESTADO DA BAHIA 
蛇こFETARA DE ADMINにIRACAC 
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26/02/2020 	 https://autdigital.azevedobastos.not.br/home/cornprovantel4755l  901181709200770 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAlBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos. not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARACAO DE SERVI9O DE AUTENTICA AO DIGITAL 

乳Bel.tela携be01霊器慧胃窓胃vatcanti,reconhe器農騒麗窯需●轟農g器05 edo E雛$d霊畿鷲認認留nterdi加es e
etc... 

蕊農器器霊器轟1『l器器docum as器器認器認「識慧 i vidualmente em cada C6digo de Autentica9 o Digital' ou na 

1DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguran9a juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servios de Notas e Registros do 
~staoo da i-'araiba ・  a corregedoria Geral de Justia editou o Provimento CGJPB N。 003/2014, determinando a inser9自o de um c6digo em todos os 
'wlosnotonais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9ao Extrajudicial contem um c6digo u nico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 

X7XZ) e dessa torma, cada autentica9ao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atraves do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endere9o http:I/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica‘白o digital do documento faz prova de qし e, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA - ME a responsabilidade, u nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 26/02/2020 12:54:44 (hora local) atraves do sistema de autentica9自o digital do Cart6rio Azev白do Bastos, de 
acordo com o Art. 10, 10。  e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001, como tambem, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azev白do Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - Mどou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

器品informa96es mais detalhadas deste ato, acesserao. 	 o site nips ;iati:uu ft。・ …Honm。。 n。【 ae informe o C6digo de Consulta desta 

C6digo de Consulta desta Declara9ao: 894333 

A consulta desta Declara9白c estara disponvel em nosso site ate 25/01/2021 09:29:48 (hora local) 

'C6digo de Autentica9'o Digital: 47551901181709200770-1 a 47551901181709200770-2 

I慧吾需撫農I胃昔認謂畿濃路累「需器器認 o
o錯曽da Provisoria n。  2200/2001, Lei Fe. - rat n\ 13.105/2015, Lei 

● referido ' verdade, dou fe 

CHAVE DIGITAL 

00005bl d734fd94m57f2d69Ie6bco5b2069766ebf3a9B709899ecd995 l bc3H 653ebI5b89b「1 9d6d659b35deb l 85008a7c628dced6a6'lflfd3laebc64 
7-a0a843a1 afc8da447abode42a8cclbadcc2c 
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o do Murnu'ipco de Teodoro Sarnpaio-Bahca cru 12 de mar9o de 2018 GoL,ii lute rIo P「  

000073 
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segundaー eira. ロ  tIO UIiIYO tIe 2018 	八m× I」零永’n'uo8いり（ ic_bcrimo I Dirio Oficial do Municpio 003 

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio  
Preg白o Presencial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO 
ESTADO DA BAHIA 
COORDENA9AO DE LICITA9OES E CONTRATOS 

HOMOLOGA9AO 

PREGAO PRESENCIAL N"002/2018 

C) Sc Jose Alves da Cruz, Prefeito do Municipio de leodoro Sampaio-Bahia, homologa 
o Preg自o Presencol o0 0し2/2018, contrata9白o de empresa especializada para presta9白o 
Ut ourvi9os de pequenos reparos e pinturas das escolas municipais: Alzira Azevedo, 
Deputado Gast白o Pedreira, Nossa Senhora da Ajuda: Padre Jose Norberto Rodrigues, 

J:iicne Vieira Lima- Distrito de Luslosa: Amala Moreira Vaz - Dislrito de Buracica 

Lbcbula Municipal Tuudorc Sarripaio - localidade Cana Brava e Jose Lopes de Carvalho 
oc:uliclade Fur aisu 

yE N C E DO RA 

E,1PRESA: M. PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LIDA 

CNPJ N. 06.096.50210001-44 

VALOR GLOBAL: RS 94・ 500,00 (NOVENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS) 

0210騒需‘ 
El,l L)eiTlocrata 

ュI 41CEF 48O3・二」  

器りり犠9aゾし（に Ar ,tc10 44 Centro, Teodoro Srrnpaiu BA CEP: 44 280-000 Fone: (75) 

Jose Alves da Croz 

Prefeito 

Rua Doutor Otvio de Arajo 144 I Centro l Teodoro Sampaio-Ba 

wwwPiIltcodorosampaio. ba ipi nbra sil.org  br 
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Ccntr;jto do P.-ostayito de SorV :os, que colic si fazem, de um ado, o MONにIPIO DE 
SANTO ESTEVAO. cant sede no Faりo Municipal. situado a Fraca Seに de Setembro 
ir 046 	じentro - Santo ヒslevan, Lstado da Bahia, cadastrado no CNPJ sob n. 

14042.6漂001-為  representado peste ato pelo P tdorrivarite dononipoado CONTRATANTE e. de outro Ia諮 Sr. Orlando Santiago.Empresa. M.PINHEIRO 
CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA ・  ME, corn endereo ria R MARECHAL 
DE000RO,58 ・  SALA 102 ANDAR 1, Alagoinhas cadastrado no CNPJ n。  

！昌欝認認震轟濃e deironS ControL器。 CONTRATADA, ajustam entre si as 
CLAUSULA PRIMEIRA -OO OBJETO E REGIME DE EXECUCAO 
O presente instrumento leio por objeto a CONTRATAく汰O DE EMPRESA PARA PRESTAcAO DE SERVIO DE 
LIMPEZA DO CENTRO DE AL3ASTECIMENTO LINEU CERQUEIRA SILVA 

AS especificoconsideradas需。器誉」器 snrv, osrite dear認詔ご器 K) UscCpu'eCnir; fornecidos pelo contratante, e ciori Se elk: t,ui' eussent trariscntas cabendo a contratada, 
obedecer rrqorosameirle. o 'joe ai' est definido, oniconici に aos sOI ::早t)S a Serem executados 

CL USULA SEGUNDA -00 PRAZO 
O presente contrato, por lempa determinado, l oro vigncia oe 247(duzeritos e quarenta e sete dias) valido at' 
31/12/2016 cOni inicio opos a expedi9ao da Orders de ServtFo, poderiuo sem prorrogado se houver interesse por parte 
da Contratante 

CLUSULAA TERCEIRA .- DO VALOR, FORMA DE PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO E ATUALIZAいOMONETRIA 

Pela execu9白o ntegpl dos servigos 0L4e10 drste Controle, a Conlrotonte payarョ a contratada a importanc日 de R$ 
l81.468,00(cento e oitrrnla e urn mil quatrocentos e sessunla ea（。 reaiS), deduzidus os tributos e as contribui96es 
exigIveis pa厄 leu 引a9do, que seran pagos do seguinte forma 

曳「胆！ョ但1シ Para tins te fixagao de obrigagoes sociaisetributarias o ste acordo corn a olanitha apresentada pela 
CONTRATADA, as partes convencionam que n-a execu9白o desle Contrato. ai; despesas relativas 自  pessoal 
representam ら守ん Isestiumita por cento) do seu custo 009 ii.isumos representam 40% (stuurerlIs por cemilu) do valor total 
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entre a coritlalanle熱  

二0 30 dOu 031 1503000 護響蕪り＝鴛 

三55cc-u 0313 B.030 DL;14 6000.00譲難舞讐無亡誉猫 

ゴ責凸、 にいG〕誉停1 王 ‘ か L.l:NAIvIO NICO叫墜登  

Mediante a exec叫ao ar; 005肌O 00 Cuorrato 
Reajustamento De pr叫o:, NAP DELtA APLICADO 

CLAUSULA QUARTA - ロ  A LEGISLACAO 
O pieserne Contrato seta regiac' pela Lt-t nし  6.t3dG;53 ou 	う，  
Processo dc oriqe:;' :v 34'2010 
Processo Anr;;,ritst,arjvo r り  34au 1ら  
PREGAO pnr:r,L DiAl 	三りお f 

CLAUSULA ODIN 『  A - DAS OPRIC5ACOES DAS EARThS 

二認誌篇認器謡議か 'urO:, IL' nuntie,:u, o; , u:i:ait'Jo us servi9os cru fun‘ョo dos recursos 
らn卿Jnh"～りにいrー hこc七らン‘ 心s‘ 、 ‘伯5U」 J ・ vHり＝ ：し  I川,に「 dos ・「」bamっs 
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"ri) iYIt"Vし‘o りしりrつamり百le につ til心G一巨  声りか，ら S o「訓こc-S 

’ 篇慧aり器農器農習器慧器臨認 eroso dos trabainos. garantindo a execu9 oIlciricas. 

護麟麟ミ  

CLAUSULA SEXIA - DA FISCALIZA=AO 

As obrasii挙IOS QDJit 1:0; :1胃r:sa tti cur:rti it;鷲humo t tsot m Lrurririrr,mm;;;iv, tOrtos誤 1)0e in'慧oro器ada pela cot;es. irclus.ve思篇Oile農器器 

930,0し  

，り 	ロ，  

獄旨器ごentoo; nrnisr;;nriau 、 x;nl 0 " -Ou ri 1; 』 J JOt ri O] s;rr; pro os SOS P di) rig ri cOes rissuinid as pecan te a 
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難翼響鱗
Sente cOirtrato a contraiiirirt, podei-a , garantida a previa defesadoertenca. m '.auspensdo rer000rria dii direilo de licitar eco:li ' qrao Oofoi . r'n Os co:ic'50s S Seguri estaaeCeoidas 鰍器 

二篇難灘議ミ‘ミにミ ct/i 喜蕪蕪蕪ミ姦 

舞難舞鷺驚鷲鷺，  

難難
JonOi(ldr10 5ir 5 clJ .i 0 (.all;:iLiI!tiiIi O ier1 .i . , :uico rii .lnlcIpai Sela cru /io da natureza eiCirco , On ladas e /)duiuljoaUos thr.iterioroS apuirduiru oil on' caso ao reuilctdncia,015 ilullos a pracistas perdera a Carairtiru de Execuo da Obra casa ocorra atalal Ou :onircr .o iLaii:do 1:1- irer 

CLAUSULA CITAVA - DA RESCISAO 

慧に監言(nun ato podara ser 000( tire , ::do rescuroul-rin de pleno direito mediante caracteruza9白o format de qualquerXl) 
a 農；こ」；；篇』ご器 a :ouit: . de quarco /einau cai-o o pac.irce:to Ir currlratada nu pillar de 30 (trinta) dias 
bJ ：湖器器ご10 03 ca i i i i Id urid nUa 100 .01, Sp3150 r o pIoro 1131」・、Cio oa execu9a0 aos serviりos 日  partir 
Ct 	pm coluc-ordata :r!dnc,a ou 同tuida4iso da contratada 

急器器に。鷺誤てご 'ロ『  a晶姦ご巨剖 mI小 diria 」‘ 。 f。ソ・m。〕 daspeu:ttri niotivado Sem direit。ョ 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. 00 LORO) 

二認讐讐覧g「智lGuri向じa te Saiuいト ate aio り‘l昂 Utr',nu,i paョ Sqite, cavalas ou 000rror.crsras retacm日ロョS Com 。  
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戸叫 一 	 Autentic町ao Digital 

ーニ 	ロ，~●中m“ 』~・ ” ● ・・与 'Vi『  VIri2nLrUVi一” り u十”1‘・ ’" " 

’出器認器器票器器器慧器器器にご畿ご 川  
CtAutsotksflo: 41550712180846580882・3: CaIa: 07/12/2018 08:55:ie 

Selo D，叫 de Fracaira'ao Tire N,,rnr.に ACWI 1211-3TCC, 、「  
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URDEMDESER VICO 

Autanzarnos a emp: asa MPIN十IEIRO CO'4$IRUCOES E SERVICOS LTDA 一 ME a rt;ctar ョ  execuao dos 
servi9osiつbras de CON目R;TACAc DL E_ciト  <L3A PARA PRESTAq、いけU UL1R切CODE LIMPEZA DO こENTRO DE 
ABASTECIMENTO :r4Lt;CにいeJL ト’A s:LVA. r1Oら  TC!1、O5 Up C"H 敏c ossinsuo cieterninando aos setores 
000tpetentrs de Prelt:ctup」  /'JidF:i(;[PIIL3LIe 3‘」  u1Ileroosp rovioeic;usrH:essaias ar) licE comprimento mia quanto 
馴日Vに加  

PrezodU ピーcこ一lcき 	 、」‘にピn 一  」  “引せ「nこー  じり序b 
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辿辿I也  e informe o Codigo de Consulta desta 」  

Fdera\nb 13.105/2015, Lei 
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REPUBLICA FEDERATIVA Do BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo白o Pessoa PB 
Tel: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br  
E-r,iail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA9AO DE SERVIO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

O Bel. V自lber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e o bitos e Privativo de Casamentos, Interdi es e 
Tutelas com atribui9自o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo白o Pessoa Capital do Estado da Paraba, em virtude de Lei, etc. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autentica戸o Digital1 ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes」  

DECLARO ainda que, para garantir transpar6ncia e seguranca uridica de todos os atos oriundos dos resoeclivos servicos de Notas e Reaistros do 
~stado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB N.003/2014. determinando a inserc白o do um c6diao era todos os 
Wios notorlais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9自o Extrajudicial contem um cddigo" nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 

XIX2) e dessa forma, cada autenticar言o ロ「ncp,ssada neta nnssa Serventia node ser ronfirmada p verifirada tantac u07P0 n''antn for nnrn,,'rin 
atrav's do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria,tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica9白o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA.ME tinha Dosse de um documento mom as mesmas rarar.tprstiras rifle foram rpnrnr4''7'daに  na r,AnIa au'tnntirnria capelo dっ  
empresa M・PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a respoiisab山dade. u nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartorio 

Esta DECLARA9AO foi emitida era 26/02/2020 12:54:16 (hora local) atrav白s do sistema de autenticac白o digital do Cartdrio Azev白do Bastos. de 
acordo corn o Art, 10, 10。  e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001,como tambem, o documento eletrうnico autenticado contendo o Certificado Dioital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos. podera ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - MEou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

臨informa9。es mais detalhadas deste ato, acesserao. 	 o site litips:, 玉 	 stos.rioI .1,: 	 o c6djgo d'consU『a des畑  

C6digo de Consulta desta Declara'ao: 112g105 

A consulta desta Declara9白o estar disponivel em nosso site ate 26/02/2021 12:53:55 (hora local) 

'C6digo de Autenticac'o Digital: 47550712180846580882-1 a 47550712180846580882-5 
2Legisla es Vigentes: Lei Federal n 8235/94, Lei Federal n 10. 406/2002 , Medida Provisoria n。  2200/2001, Le

Estadual n 8. 721/2008, Lei Estadual n 10. 132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014 . 

.referido 白  verdade, dou fe 

CHAVE DIGITAL 

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b205g765ebf3ag570g5g9ecdgg5j hc3f 1 SbOS9Gece 1 5042d2e1 35ddf2889b0a1 5a7c628d 
laOa86b3dal 6b35S4tjcgOl 77ebC627df6655c 

9lflftl3laebc64 

v 

000079 
https://autdigitalazevedobastos  not br/home/comprovante/4755071 2180846580882 	

1/1 



A" 

flm CARTRIO AZEVECO BTO3W.....c 	 m轟g仙黒豆 	 、 ‘' 

Ibeて woo. noS Ui Eah..d Sdo deofldo鐘響釜響C -- ii ,i,i.iS.os-b, hi. 
Cd.Autiatica"o: 47550502181425420419-1; Data: 0510212018 14:34:SU 

S“ロpg‘刊 de Fiscaliza'Uomo Normal C ACL3B日」下zu口Q 

。“・乳h"m。． d"Valor IomaI do Aio: R$ 4,'tonflra os dados do aio em: https:i/sel誌9IUI tjpb.justir 、  

A，、 H,Pe八‘Ira'Li 、」 i、  :1 

，鍛h毒二‘ミ「費， , 
n’「一 A’夢異‘ 

I、」、  D) U-' U\IH \ 

\IL \ R {I'U ) UI-I PFI)R-\() 
巨、曳二【 lHH Mlドm り、H 

\II-ISI ADo) DE O \P 、  ('L1)  DF. iE(1\IC  

、に気amne- し1 tに  」、臣 4 ': 

げ． (16M9b.5$i2川川H弓、 	hい 	 ・ ‘ 

Iahin_ executa ・り、n \1、 I 	h 、nn 、り ‘mh hい  Hマ、 w 、  一  “ II” い（'"‘ いmc 、 mdGmimi dc 

「り eSIa 瓢、 de 'tr.に、  II''9g こI) I ti. りし。“ 」 	n、 	、 	I: ・ iC ごIm・  

    

~UNー  QUANT. P. UNiT可1三 TO FAL R$ 

   

ITEM 	 DESCRIMINAqAO DOS 5ERv叫OS 

1 	Visita tvCfiiu: 

   

   

2 	M白e de uur.srsに. 

     

3 

4 

ニ  

   

H 〕  

  

し  

' 

パ 	Perfuracaci‘ 片り  、 	一  

   

 

  

TOTAL GERAL 

 

Ate 'a alum E- ・ mいL 	い」e 	‘ 	戸  
sat i-datい口:i!uiclu 、・ 	＝『  

 

× 
Pedro, 29 dc' Fim \ Ci!;:" ，、 iい、G 、（  

, 

000080 



い ‘ 

琶)DRNDN 

#, 

g ユ 、！」 ,mm 

叱に‘1川‘ 

（りリ‘h]( 9flIt .II.LJ U d じI川‘‘い」、、【‘ー  

pc‘・I、 Cり ii 	ハ  

S 

J、、」  

l 

、  

嚇I鵬ぎ鷲難響勲灘熱に。霊認ごご器にに一」 ’ 

山て難蕪うミ鷺難鱗熟滋熱ご XII!uthI IThX F, 

灘焚a''o: 475505021814Selo DE91t51 de Piso鴛419-2; Data: 05/02/2018 14:34:5$o Ti3O Normal C ACL3S83tI-OJSZ. - 

ceo 』soconfira os dad謂霊＝。詣器謡9 its I. lj pb .$J' . br 

じジこ． GAコノししC,l一よ4コ  
Ilc.sudョ、, 

ソ- 、  

冠  
J

、、  

000081 



11/04/2019 	 https:I/autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovant&475505021  81425420419 

REPLJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO GASTOS 
FUNDADO EM ISSO 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo百o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http//vwv.azevedobasIos.not,br 
E-mail: cartorio@azevedobastos,not,br  

、、、こ響／  

DECLARACAO DE SERVIO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

認撚胃煮器器器麗器器認』窟器蕊器郡轟 Nascimentos eoa Capital do E驚s e Prida Pa畿就謂農留nterdi9。es e
etc. 

麗驚器需驚霊盗認器器認畿線 anexoes e no農fiV識iendividualmente em cada Codigo de Autentita戸o Digital' ou naes'. 

_ DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguran9a juridica de todos os aios oriundos dos respectivos servicos de Notas e Reaistros do 

w aios noloriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9白o Extrajudicial contem Uni c6digo nico (por exemplo: Selo Diqital: ABC12345- 

XIX2) e dessa forma, cada autatravs do site do Tribunal de Jr認
cao processada pela nossa
a do Estado da Paraba. ender認ventiac pode serhttp://corregedor認器a  e verifibr/selo-d調tantas vezes quato for necess白rio 

A autentica9自o digital do documento faz prova de que, lia data e hora em que eia foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - ME linha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, u nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 11/04/2019 10:40:45 (hora local) atraves do sistema de autentica9白o digital do Cart6rio Azev白do Bastos, de 
acordo com o Art, 1。,。  10。  e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001, como tambem, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Diqital do 
titular do Cart6rio Azev'do Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa M,PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA - M'ou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autenlica@azevedobastos.not.br  

Para informa9。es mais detalhadas deste ato. acesse o site r::lp , . ,iLrc 'U::, ii ,,. ':' ;''j0 . . , nos ,:oi or e informe o Codigo de Consulta desta
Declara ao. 

C6digo de Consulta desta Declara"o: 906600 

A consulta desta Declara9ao estar自  dispon」vel em nosso site ate 11/04/2020 10:40:28 (hora local) 

1C6digo deAutenticac百o Digital: 47550502181425420419-1 a 47550502181425420419-2 

認」書麗碧二霊ぱ‘説器畿器梶議ral nme rito竃，器競胃 da Provisria n。 2200/2001, Lei Federal 13,10 (20I5, Lei 

I 

O referidoe verdade, dou fe 

CHAVE DIGITAL 

00005bl d734川94m57にd69fe6bco5ba l 38c96868od42de83502cc2 l d 7Be6 l e9962652c旧371 3k4697047452d6 l dcca7c62Bdced6a69 l fl旧・．・bcd 
47aOaSaldB3fBcl Del 0e500ct693209451443c 

、  

https:/fautdigital.azevedobaslos.not.br/homelcomprovante/475505o2  181425420419 
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M 月剛日舶加 

Dirio Ot'i:tai do 
MUNICIPIO Pedrao 

Ter9a-feira 
16 de Agosto de 2016 

3 - Ano IV - N" 551 

Resumos de Contratos 

, 

~ 

ESTADO I)A BAhIIA 
MUNICIPR) I)E PEDRA() 

F' ref cit LI a Ni Lull Ci [XI 

PREI-EITIJRA MUNICIPAL DE PEDRAO 
CNPJ 13.645.241/0001-93 

RESUMO DE CONTRATOS 

CONTRATANTE Prefeitura Municipal de PEDRAC. Contrato nt 105/2016. CONTRATADA: M Pinheiro 
Constru9des e Servi9os Uda. ME Valor ES 82.500,00. Objeto: Presta9ao de servi9os de manuten9自o dos Po9os 
Arlesianos deste Municipio. Dota9ao Or9amentョria: 20.9-2.027-3390 39-O. Data da Assinatura 01 de julho de 
2016. Maria Atice Nogueira Liborio I cal Nota - Presidente da CPL 

CONTRATANTE: Prefeitura Munic;pat de PEDRAO, Contrato n。.。  108/2016. CONTRATADA: Glaulania Concei o 
dos Santos ME. Valor ES 35.000.00. Objeto: Contrata9ao de Shows Artisticos das Bandas Rafinha "Op jeito que vc 
Queria". Andresson Costa e Jo Tavares cara aoresentac白o em oraca oubtica no dia 12 de iulhb de 2016 em 
comemoraco aos festeios de Emancioacao Potitica do Municioio de Pedr白o. Dotac百o Orcamdnt自ria: ao.ii 
2.035-3390 39-0. Data da Assinatura 07 de julho de 2016. Maria Atice Nogueira Liborio Leal Neta ーマ  resden da 
CPL 

CERTIFICAいO DIGITAL: YI6PD4KJVL6OMTB4-'-JEFWA 

Esta edi 自o encontra-se no site: www.pedrao.ba.io.ofg.br  em servidor certificado ICP-BRASIL 

000OS3 
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Cod. Autei驚蕩~議議燕議二誌 

山  
" Selo DgLtal de Fiscalizao Tipo Normal C. AHVl6557.iVNValor lotal do AIO: R5 4,23onfira os dados do ato em: https:llsolodlgitsiljpbju,.t慧  

    

Prefeitura Mw*中ai de 1が“ーEstado da Bahia 
Centro Administrativo Ba 052 1 Estrada do Feijョo一  Km86 ・  CEP44.600-000 

CGC 14.042.659ノ（)OO1-15一 PABXロ5)3254-1394 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPRA, Estado da Bahia, Pessoa Jurdica de Direfto 

Pロblico, corri sede no Centro Administrativo Ba 052 - Estrada do Feijdo - Km86, 

devidamente inscrita no CNPY sob n。  14.044.659/0001-15, representada pelo Sr 

Prefeito MARCELO ANTONIO SANTOS BRANDAO, atesta para os devidos fins que a 

empresa. M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LIDA- ME, inscrito no CNPJ sob n。  
06.096.502/0001-44, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, n。  58, saIa 102, 1。  

'ndar, centro- Alagoinhas, prestou servios de SEGURANcA PATRIMONIAL 

DESARMADA, na forma da planilba abaixo, no perodo de Janeiro a dezembro de 

2017. conforme o Contrato N。 052/2017: 

Item 

1 

Especifica戸o 	 Quant. 

Vigia para posto de Vigitncia 
desarmado, convencional, diurno e 
noturno de segunda a domingo. em1 
regime de escala 12hX36h 

Valor unit'rio 

R$ 
2.000,00 

ユ  

25 

Valor Mensal 

R$ 
50.000,00 

R$ 
600.000,00 VALOR TOTAL PARA 12 MESES 

atestamos que os servi9os prestados foram executados satisfatoriamente. na  
exisiinao em nossos regisTros, ate a presente data. tatos que desabonem sua 

conduta e responsabilidade corn as obriga96es assumidas. 

ipir ノBA, 28 de dezembro de 2017 嘱  

A 鱗  

jか  
NI a誉e!o Aや円es興os聾ndao ド‘モieitoi血  unIclpai ue ipiTaitsM 

し  

嘘さ 
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26/02/2020 	 https:l/autdigital.azevedobastos.not.br/home/comprovante/4755031  2181519560344 

・ ・ 	 REPUB醤濡l器散麗BRASIL 
CARTORIO AZEVEDO BASTOS 

FUNDADO EM 1888 
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIcoES E TUTELAS DA COMARCA DE 

JOAO PESSOA 

Av, Epitacio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

htl p ://www. azevedo b a stos, not. hr 
E-mail: Gartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICACAO DIGITAL 

乳認繁憲器慧器需農柔器器 Primeiroda Coma認謡郡轟器scimentos eCapital do E雛郡；譜就認認留nterdi96es e
etc... 

畿
RA para os
sequncia,認諮器轟留ito quacord器認mentoLegisl認貰器認 fiV識慧ividualmente em cada Codigo de Autentica9自o Digital' ou na 

DECLARO ainda que, para garantir transpar白ncia e seguran9a jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos servios de Notas e Recistros do 

嘉読品誌蓄応倫u詩冨姦器謹晶蓄ご罵説裟器器器 c器論胃器農誌器器 tantas vezes quanto for necess自rio 

Aautenticaaodigitaldo documento faz prova de que. na  data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 

誘認濫器‘昔識者畿諮miE喫箭齢協ご罷a濃器器湖貰誓留翼需鴛 asiciva 器J需i療零霧薫重  

Esao器ECLARAO foi emitida emcom o Art. 10, 10 e seus 鷲/202o da弘12:3P 2認(hora001. e」烈獄！vs do sistema de am n rinn'imnntr, aIat窓讐！co鯉tal do Cartrio Azevdo Bastos, de,h 	., r,...;r..u.. nL..;,.1 4 
titular do Cart6rio Azev白do Bastos, poder白  ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA- M ou ao 
Cart6no pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

器【鶏留aG6es mais detalhadas deste ato, acesse o site !uos:..iautuiqital,aze.....。5ustcs riat.br e informeoCidigco de Consultp- qesta 

C6digo de Consulta desta Declaracao: 1125690 

A consulta desta Declara9ao estar白  disponivel em nosso site ate 26/02/2021 12:29:32 (hora local) 

1C6digo de Autentica9'o Digital: 47550312181519560344-1 

認恐驚掛器；結畿器島線為界誌＝器留腎揺謂胃 da Provisoria rP 2200/2001. Lei Federal n' 13.11 ・ /2015. Le 

.reterido' verdade, dou f 

00005b1 d734fd94t057f2d69fe6bc05b2069766ebf3a98709899ecd9951 bc3f 1 944a2aa146b964583fb37ebad201 d4c2a7c62Sdced6a6glfl fd3laebc64 
7a0a83ef438239hf3b1df9597628d 171 t8600 

CHAVE DIGITAL 

000085 
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ぎ”とン  

https:ノ/autdigital.azevedobastos.not.br/horiie/comprovante/4755コ31  2181519560344 	 1/1 



2.2.1. A CONTRATADA dever executar o servi阜o utilizando-se 'dos veiculos o' 

~ 

~ 

oCod.麟鷺襲 a oxecu.3 .葺蕪restaj-. s conforme 

●~f, 

轟
096.;rr?ONS器恕恐奮‘ 

I R 、 lしefliocrata 

1.031-080-J 

戸  

000086 

Pre Veil tira 1\1 tin it甲司 tie 印iI"-iI" 	I',ratIt,ti:.ir,iiiiti 
CenhIo .-diniiiisti-atl 、 o lia 05こ  -こ -こ 	Estrada do Feij50- KinX6 (E V4 4.o(l(I-U0II 

CCC I4.s.O5り川川ル IS FAUX（一 5)3251-1334 

Termo do Contrato Prestaqao de 
Servi9os que entre si fazem o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA o a 
Empresa M. PINHEIRO CONSTRU9OES 
E SERVI9OS LIDA - ME 

CONTRATO No 052/2017 

Pelo ' presente contrato de fornecimento na PREFE日  URA DE MUNICIPAL de I RIRA 
ズWuo ua bania, que ontre si tazem, de um lado a PREFEITURA DE MUNICIPAL DEmina na -- - 	 - 
『  rIflM-ロM, corn seoe no Uentro Administrativo Ba 052 -- Estrada do Feijo - KinB6 
uevioamenten inscrita no Cadastro Nacional一  de Pessoas Jurdrcas (CNPJ) sob o nO flO nnr,nnn n 	-- 	 . 	... 	 - 

一 	iQ器(.QU/uuuI-OIJ, representaaa poio Preteito. Sr. MARCELO ANTONIO SANTOS-- - ., 	 -- 
. 	onMfluMLJ, i(i5crfloflQ き aaastro de Pessoa Hsica (UFF) sob o n nし  295630705-34 e 
ー 	P0![a001」 00 NU rn 1(9U(3, dor-avante designado simplesmente de CONTRATANTE e do 

ourroiauo. a empresa M. I3INHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LIDA~ ME, pessoa 
Jurlulca ce, airerto privado, corn sede ia Rua Marechal Deudoro, N。 58. Sala 102, 10 Andar 
しentro, eAlagoInnas - BA, a seguir denominada CONTRATADA, t6m entre si justo e 
acoruaco ceieoraro presente contrato de presta9白o de servi9o, devidamente autorizado 
里eロ ！讐と聖,ターIさ9S凹9己I Edital n。  056/2016 e Processo Administrativo 15512016 

ipu uvicrlui VNLしU 3LOUAL, que se reger白  pelas suas normas, pela Lei n。  8.656 de 
Zi de junho de 1993 e 10.520/02, e pelas demais disposigうes pertinentes 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.,1. Este Contrato tern corno origem a Pregao Presen cial, Edital ri0 056/2016
ILACKIflO flflcrn ri e n ai 	 , 	 , 

で’".Il' U LXL P LI 、  JLyCML, iriswuraaa peio iviUNiCil-IU, objetivando Contrata9合o 
arripresa para presta9ao ce servi9o de SEGURANCA PATRIMONIAL DESARMADA 
bErna continua nas dependencras da Prefeitura MUnicipal de Ipira Pra9as e predios 
PUL)IIUりS 

12 Integram e completam o presente Termo do Contralto para todos os fins de direito 
obrigando as pafles em todos os seus termos, as disposi9うes e condi96es do Edital de 
Pregao Presencial n。 . 056/2016. bem como a Proposta de Pre9os da CONTRATADA; 
Anexos e pareceres que formam o procedimento licitat0rio 

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECU9AO, DA FORMA DE PRESTACAO 
DE SERVIOS 

‘」げHt月  
21. O serv9o contratado sera reahzado por execu9白.9白o inrhrera, soh a re jinre de execu 

uc 
2.2. Os servi9os sero executados na forma e locar disu' reinado no Termo cc Referncia 

I 

《  



・喜
“Selo Digitai Jo FsaI]zoao Tipo Nornial C' AHW1 lOBd'JdNN,Vaior Totai do Ato. R$ 4,23!!Y_at4a ''tontra os dados do ato em: https:ll,elodigital.tjpb.jus.br 響婦声篇S LF1OC rata 
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C GCI4.xい,S9/OiiOi-15 .- P.At{X('5i3254-i334 

● 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA 

3.1. A CONTRATADA obnga-se a 

3.1.1. executar os servi9os conforme especifica96es do Termo de Refer6ncia e de sua 
proposta, com os recursos necessarios ao perfeito cunipriinento das clausulas contratuais 

3.1.2. reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir,a s suas expensas, no total ou em 
parte, os servi9os efetuados em que se verificarem vcios, defeitos ou incorre6es 
resultantes da execu9ao ou dos materiais empregados, a crit白rio da Admirustraao 

3.1.3. arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e morais 
causados pela a9ao ou omiss白o de seus empregados] trabalhadores ] prepostos ou 
representantes, dolosa ou culposaniente,a Prefeitura ou a terceiros 

3.1 4. utilizar empregados habilitados e com conhecimentos b自sicos dos servt9os a serem 

3.1 8. apresentar 白  CONTRATANTE quando for o caso, a rela9ao nominal dos 
empregados que adentrarao o o rgao para a execu9ao do servi9o, os quais devem estai 
devidamente identificados por meio de cracha 

3.1.7. responsabihzar-se Por todas as obi iga96es trabalhistas, 5ociais, previdencirias 
tributarias e as demais previstas na legisla9ao especifica, cuja inadimp!白ncia nao transfere 
responsabilidade 白  Administra9ao 

3 1 1O Ilao Peml由「 au川にa9ao de quョ quer Uabal「lo do me「lor de deZesses anos e×ceb 
na cond埠白o de aprendに para os maDres de quatom=a」os nem pemmH a ut山zac白し do 
3.1 10. nao permitir a utiliza9ao de qualquer trabalho do monor de dezesseis anos, exceto 
na condi 白o de aprendiz para os maiores de quatorLc aios', nem permini a utilizag白o cio 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno perigoso ou insalubre: 

3.1.11. manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as obriga9oes 
assumidas ] todas as condi9うes de habilita9ao e qualifica9ao exigidas na licita9ao 

3.1.12. n白o transferir a terceiros, por qualquer forma nero mesmo pafcialmenie, as 
obriga9aes assumidas, nem suboontratar qualquer das presta96es a que est obrigada 
exceto nas condi9bes se previamente autorizadas pela Administra9白o; 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE 

4.1. A CONTRATANTE obriga-se a 

11翌p讐聖二t竺, as condies'para que a CON IRATADA possa desempenhar 
O路雷RIQAZEVEDOBASrOa. 	. nogL, I篇昌。‘コ豊い‘詳慧鷺、に霊ゾ  」、ピ101 (fur) a9oes ロ○しい itralo d9 ヒditeI o seus Anexos 

#utenuca9ao uigttai 

Al .l]tfltit i,.t. 	',A 

3.1.8. instruir seus empreqados quanto a necessidade de acatar as orientacうAs da 
taministraCao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas. auando tor o cso 

J・ i .り.り  reiatar a Aaministra9ao toda e qualquer irregulandade veriticada rio decorrer a \\ 
presta9白o  dos servios 

も  

o000S7 
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4.1.2. exigir o cumprimento de todas as obriga9bes assumidas pela CONTRATADA! de 
acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta 

4.1.3. exercer o acompanhamento e a fiscaliza9ao dos servi9os, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro pr6prio as falhas detectadas! indicando 
dia, mes e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as provid白ncias cablveis, 

4.1.4. notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfei6es no 
curso da execu9白o dos servi9os, fixando prazo para a sua corre9白o 

4.1,5 ・  pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestac台o do servio, na forma do 
contrato 

CLAUSULA QUINTA~ DO VALOR DO CONTRATO 

● 5. 1. 0 valor do contratoe de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) 

5.1.1. No valor acima est白o incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execu9白o contratual, inclusive tributos e/ou impostos. encargos sociais 
trabalhistas, previdencirios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administra9ao, 
materiais de consumo, seguro e outros necess自rios ao cumprimento integral do objeto 
contratado 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA 

6.1 O prazo de vig色ncia da contrata9ao sera da data de sua assinatura ate 31 de 
Dezembro de 2017, podendo ser prorrogada, caso seja uma das hipoteses previstas no 
artigo 57 da Lei n。 8.666, de 1993 

6.2 A vig白ncia poder自  ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as des ・esas 
referentes a contrata9白o sejam integralmente empenhadas ate 31 de dezembro, par. fin 
de inscri9ao em restos a pagar, conforme Orienta9ao Noimativa AGU o" 39 de 

● 13/12/2011 

CLAUSULA SETIMA~ DO PAGAMENTO 

7.1. 0 prazo para pagamento ser白  de 10 (dez) dias contados a partir da data da 
apresenta9ao da Nota FiscallFatura pela Contratada 

7.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o montante 
de R$ 8.000,00 (otto mil reais) devero ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias u teis, 
contados da data da apresenta9白o da Nota Fscal/Fatura, rios termos do art. 5。,。 § 3。,。  da 
Lei no8.666. de 1993 

7.3. O pagamento somente sera efetuado apos o "atesto", pelo servidor competente, da 
Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Cedidうes Negativas 
de D白bitos Previdencirios, Trabalhistas FiGS Fa”コHこa 七  Federa:, EstadL.a' e Miinoipal 

RIO AZEVEDO BASICS-' 	 謡燕参喜鳶5」二雄霧  
Autntica9'o Digital 

‘鞠薄霧警

か o.翼鷲議"200''I-'鷲4'52cL曇繊繊''-"'Wi 
06&'Atne.10ca10s475597121s0832420454.3; D皿日： 07Il2 2018 oe:ss: 
~ ミ！鷺「誉繁"A 6!,'!Ad,. 'i..W'!*'1'dd O''Data: 07/12/ormai C. A/lWミ』器“'1 

'S_s c.,i _ 	Lonflra os diii。器霊盗器，農鼠 ital.tjptj,jutb, 

、  
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7.3.1. O "atesto' fica condicionado a verifca9含o da conformidade da Nota Fiscal/Fatura 
apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obriga9oes assumidas e 
servi9os efetivamente prestados 

7.4. Havendo erro na apresenta9ao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 
白 contrata9ao, ou, ainda, circunst白ncia que impe9a a liquida9ao da despesa, o pagamento 
ficar白  pendente at白  que a Contratada providencie as medidas saneacioras Nesta hipotese 
o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprdva9ac da regulariza9白o da situa9ao 
nao acarretando qualquer6 nus para a Contratante 

7.5. Quando do pagamento, sera efetuada a reten9ao tributrio prevista na legisla9白o 
aplic白vel, nos termos da Instru9白o Normativa n。  1.234, de 11 de janeiro de 2012, da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

7.5.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 
da Lei Complementar no 123, dc 2006, nao sofrera a rotenc白o uuanto aos imoostos e 

	

~ 	contriouioes abranQirios pelo retendo renime, em relacao a s suas receitas orOorias 
aesce que, a caca pagamento. apresente a declara9ao de que trata o artigo 6" da 
Instru9ao Normativa RFB n。  1.234. de 11 de janeiro de 2012 

7.6. O pagamento ser自  efetuado por meio de Ordem Bancaria de Cr白dito, mediante 
dep6sito em conta-corrente, na agencia e estabelecimento banc白rio indicado pela 
Contratada, ou por outro meio previsto na legisla9会o vigente 

7.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 
banc白ria para pagamento 

7.8. A Contratante nao se responsabilizar por qualquer despesa que venha a ser 
efetuada pela Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato 

CLAUSULA OITAVA 一  DO REAJUSTE DO PRECO 

8.1. Os pre9os contratados poder白o ser objeto de revis白o apbs 12 (doze) meses e d 

	

a 	acordo com o disposto na alinea "d", do inciso II, dc articio 65 da Lei Federal n。  8,666ノ1 

	

ー 	meaianie solicita9ao da empresa vencedora, desde que acompanhada da documentac白  
que comprove a eretiva procedencia do pedido 

CLAUSULA NONA 一  DA DOTAいO ORCAMENTARIA 

Orgao: 02.04- Secretaria da l ntra-Lsrrutura 
Projeto Atividade 2008 
Elemento Despesa: 33.90.39 00 
Fonte: 00 ' 

Orgao: 02.05 - Secretria da Assistencia Social 
Projeto Atividade: 2066 

Elemento Despesa: 33.90.39 00 
Fonte: 29 
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Elemento Despesa: 33903900 
Fonte: 14 

Org白o: 0207- Secretaria da Educa9o 
Projeto Atividade 2026 
Elemento Despesa: 3390.3900 
Fonte: 01 

CLAUSULA DECIMA - DA FISCALIZACAO 

10.1. 0 acompanhamento e a fiscahza9白o da execu9ao do contrato consistem na 

verificac白o da conformidade da presta9ao dos servi9os e da aloca9o dos recursos 
necessrios, de forma a assequrar o perfeito cumprimento do ajuste. devendo ser 

exercidos por urn representante da Administra9白o, especialmente designado. na  forma 

dos arts. 67 e 73 da Lei o。  8.666, de 1993 

	

a 	10.2. O representante da CONTRATANTE dever ter a experiencia necess白ria para o 
acompannamento e controie aa execu9ao ao contrato 

10.3. A fiscahza9自o de que trata esta clausula n白o exclui riem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA! inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de irnperfei96es tecnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material 
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, n白o implica em co- 
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 
com o art. 70 da Lei no 8.666. de 1993 

10.4. A verifica9白o da adequa9自o da presta9ao do seivio devera ser realizada com base 
nos critrios previstos no I ermo de Kelerencia e especitca9oes uc oujelu uuiivaiui 

10.5. A execucao dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por rnrio de 
instrumentos de controle, que compreendam a mensura9白o dos seguintes asp-ctos 

quando for o caso 

	

. 	10.5.1. os resultados alcan9ados em rela9ao ao contratado, com a verifica9o dos pra 

	

ー 	de execu9ao e aa quauaaae aemanuaua 

10.5.2. os recursos humanos empregados, em fun9ao da quantidade e da forma9o 
profissional exigidas 

10.5.3. a qualidade e quantidade dos recursos materiais utihzados 

10.5.4. a adequa9白o dos servi9os prestados a rotina de execu9白o estabelecida 

10.5.5. o cumprimento das demais obriga96es decorrentes do contrato: e 
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10.6. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdirnensionamento da 

一 	一」～」一  ーー”‘ '一 	一」～」一  ーー”‘r,.1一  ー、。一、 ’"erda da quattuace na execu9ao 00 serviりo, ueveia 

ぎ -: 	幾ste議畿嵩r,1』.'t'tt1t..H Ivel para que esta promoy豊adequao contratual a 

轟黙締盤鷺鷲  

「  ,「  .48.O31』：ン  

000090 



Tra.essa h.il 
Lいte 

,Ja' clii 	Pe Ire,' I,「  
Ai.,,,」 ' 

ireieiiiii';i '\luiiieipai de ipir;l -;l 	Esladodabaltia 
Centro Atliiiiiiistnitivti ifli 052 	Estrada do Feijao 	i<ui8(i - (:EP44.b00-000 

ccぐ I -Lx .しsv;000レ IS-- P..\ 8XC5)3254- 1334 

produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os imites de alterac白o dos valores 
contratuais previstos no§ 1U do artigo 55 da Lei n 8.666, de 1993 

107. A conformidade do material a ser utilizado na execucao 005 sevcos dever白  ser 
veriricaoa juntamente corri o documento da CONTRATADA que contenha a relacao 
cejainaca dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referencia e na 
proposta. informando as respectivas quantidades e especifica96es tecnicas, tais como 
marca, qualidade e forma de uso 

10.8. 0 representante da Administrag自o anotara em registro proprio todas as ocorr白ncias 
relacionadas corn a execu9ao do contrato, indicando dia. mes e ano, bem como o nome 
dos empregados oventuatmente envolvidos, adotando as provid色ncias necessarias ao fie 
cumprimento das clausulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando 
for o caso, conforme o disposto nos§§ 1。 c 2。  do artigo 67 da Lei n。 8.663: de 1993 

O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
TRATADA, sobretudo quanto 白  s obriga96es e encargos sociais e trabalhistas 
jar a aplica9ao de san96es administrativas, previstas no instrumento convocatorio e 

na legisla9ao vigente ] podendo culminar em rescisao contratual conforme disposto nos 
alliqos 77 e 87 da Lei nり 8.666 de 1Pq3 

10.10. A fiscaliza9白o de que trata esta cl白usula n o exclui nemIl reduz a responsabilidade 
da CONTRATADA. inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 
resultante de imperfei9des tecnicas, vlcios redibitodus, ou emprego de material 
nadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrencia desta, n 白o implica em co 
responsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de contorn dade 
com o ad. 70 da Lei no 8.666, de 1993 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA~ DAS ALTERA9OES 

11.1. Eventuais altera96es contratL:ais reger-se-合o pela disciplina do artigo 65 da Lei 
8.666, de 1993 

a 	11.2. A CONTRATADA ficar白  obrigada a aceitar, nas mesmas condi6es contratuais, os 
w 	acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% tvinte e cinco 

por cento) cio valor inicial atualizado da contrata9ao 

：為揺器議篇漂覧認器器 ce leb ra do en tre os contratantes podero
o). 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA~ DA RESCISAO CONTRATUAL 

13. 1. S o motivos para a rescisao do presente. Cnn trato nos termos do ar t 78 da Lei n
8. 666, de 1993: 

CAd. &u・ntic・c α475 5011 2● 8OBユ2420'64'；ロaIa ommol8OB 36町  : 4755071218083242016.4-6; Data: 07/12(2018 08:36:4 

c-a aorilira os dad。器 Total do Aio RS 4' ato em: htlps,llse晶gitaLtj pb.j U a. U r 

,1 白B0 

" 

~ - o nao cumprimento de clusulas contratuais, especifica〒6es, projetos ou prazos 

II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica96es, projetos e prazos; 
III - a lentidao do seu cumprimento levando a Adi'nlnistra夢o a comprovar a 
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VI - a subcontrata9白o total ou parcial do seu objeto. a associa9ao da CONTRATADA com 
outrem, a cess白o ou transferencia, total ou parcial. bem como a fusao Cisaロ  Ou 
incorpora9白o, nao admitidas no Contrato 
VII - o desatendimento 自  s determina96es regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execu9ao, assim corno as de seus superiores; 
VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execu9ao, anotadas na forma do§ 1。  do 
art. 67 da Lei n。  8566, de 1993 
IX - a decreta9自o de fal白ncia, ou a instaura9ao de insolvencia civiL 
X - a dissolu9白o da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA 
XI - a altera9ao social ou a modifica9ao da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA 
que prejudique a execu9白o do Contrato 
XII - razうes de interesse p白blico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que est subordinada a 
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato 
XIII - a supressao, por parte da Administra9ao, de servigos, acarretando modifica9白o do 
valor inicial do Contrato al白m do limite permitido no§ 1。  do art. 65 da Let n。  8 666, de 
1993; 
XIV - a suspens白o de sua execu9ao, por ordem escrita da Administra9ao, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calariiidade publica, grave 
perturba9白o da ordem interna, guerra, ou ainda Por repetidas suspens6es que totalizem o 
mesmo prazo, indepenoentemente do pagamento obrigat6rio de indeniza9ao pelas 
sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza96es, mobiliza96es o outras 
previstas, assegurada a CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspenso 
do cumprimento das obrigag6es assumidas, ate que seia normalizada a situac白o 
入v- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos paqarnentos devidos nela Administracao 
aecorrentes ce servi9os, fornecimento, ou parcelas destes, は  recebidos ou executados 
saivo em caso de calamidade publica, grave perturbaCao da ordem interna ou a= '=na 
assegurada a GUN I KA I AUA o direito de optar pela suspens白o de cumprimenlto de :uas 
oortga9oes, ate que seja normalizada a situa頭o 
XVI - a n白o libera9白o, por parte da Administra9自o, do objeto para execu9o do serv 
nos prazos contratuais; 
XVII - a ocorrencia de caso fortuito ou de for9a maior, reqularmnente cornurovada. 
impecitiva da execu9ao do Contrato, 
XIVIII - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n 8.666 de 1993. sem 
pre 山zo das sancうes cenais cahive准  

13.2. Os casos da rescis白o contratual sero fomniialrnente motivados nos autos 
assegurado o contraditorio e a ampla defesa 

13.3. A rescisao deste Contrato podera ser 

13.3.1. determinada por ato uniiateral e escrito da Administra9ao, nos casos enumerados 
nos incisos I a Xli. XVII o XVIfl desta clausula 

13.3.2. amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que 
haia convenincia nara a AdministraCao 

ii.i.i. juaに ai, nos termos aa 旧引sicりao 
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13.5. Quando a rescisao ocorrer corn base nos incisos Xli a XVII desta clusula, sem que 
haja culpa da CONTRATADA] sera esta ressarcrda dos prejuzos regularmente 
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a 

13.5.1. pagamentos devidos pela execu9ao do Contrato ate a data da rescisao 

13.6. A rescisao por descumprimento das clusulas contratuais acarretara a execu9ao da 
garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e 
indeniza96es a ela devidos, bem como a reten9ao dos creditos decorrentes do Contrato 
at6 o limite dos prejuzos causados 白  CONTRATANTE, alem das san96es previstas neste 
instrumento 

13.7. O termo de rescisao devera iandicar, conforme o caso 

13.7.1. Balan9o dos eventos contratuais ja cumprrdos ou parcialrnente curnpridos 

● 13 . 7. 2. Rela9ao dos pagamentos j白  efetuados e ainda 'devidos 

13.7.3. Indeniza96es e multas 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES  

14.1 - Pela inexecu9白o total ou parcial do contrato, a Administra9白o podera garantida a 
defesa pr6va, aplicar a contratada as seguintes san9oes 

a) Advert白ncia 
b) Multa morat6ria de 0,2% (dois decimos Por cento) poi dia de atraso na execu9ao do 
contrat; 
c) Multa de 2%(dois por cento) a partir do 16。  Kdecimo sexto) dia 
d) Multa compensatbria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato 
e) Suspens白o temporaria de participa9ao em licita9含o e impedimento de contratar com a 
Administraao por perodo nao superior a dois (2) anos 
f) Declara9ao de inidoneidade para licitar ou contratar.corn /\dministracao Publica 

14.3 - As multas aplicadas, apos o regular procedin'iento administrativo, respeitado o 
contraditorio, serao descontadas dos creditos da contratada CLI ria r'npossroilidade 
recolhida no prazo de ate 15 (quinze) dias da data da comunica9ao cfrcul e caso L30 
cumprida, serao cobradas tudicialmente 

14.4 - A inexecu9ao parcial ou total do contrato podera sujeitar a contratada a suspenso 
ou 白  declara9自o de sua inidoneidade para licitar ou contratar com o Municipio de Ipira - 
Bahia 

14 . 5 - A multa 
por descumprimento do contrato correspon

der a 10% (dez por cento) dovalor 
g
lobal contratado , 

y 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA~ DOS CASOS OMISSOS 

141. Os casos omissos ou situa96es nao exphcitadas nas clusulas deste Contrato一  sero 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi96es contidas na Lei ir iu・りzu, ae 

2002. na Lei no 8.078, de 1990 - Cbdigo de Defesa do Consumidor, na Let Uomplementar 

no 123. de 2006, e na Lei n。  8.666, de 1993, subsldlarlafliente 

CLAUSULA DECIMA QUINTA~ DA PUBLICACAO 

15.1. Incumbir白  白  CONTRATANTE providenciar a publica9ao do extrato deste Contrato na 

Imprensa Oficial, at白  o quinto dia u til do m6s seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer 
no prazo de 20 (vinte) dias daquela data 

CLAUSULA DECIMA SEXTA~ FORO 

16.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Ipir como competente para dirimir quaisquer 

S 	quest6es oriundas do presente uontraro 

16.2. E Dor estarem iustos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, 
em 03 (TRES) vias iguais e rubricadas para todos os tins ce atreito 

IPIRA-BA, 11 de Janeiro de 2017. 

、 	‘ 、  」  ‘ 

PFkEFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA 
MARdELO ANT6NIO SANTOS BRANDAO 

CONTR '- TAlHE 

M. PINHEIRO ON C OES E SERVI9OS LTDA~ ME 
RESENTANTE - 
ONTRATADA 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARABA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICoES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Joao Pessoa PB 
Tel.: (63) 3244-5-404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://ww'w.azevedobastos. not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARACAO DE SERVICO DE AUTENTICACAO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azev白do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui9白o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo白o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc.. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autentica戸o Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo corn as Legislaマ6es e normas vigentes3 

DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguran9a juridica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 

畿器霊
iba, a Corregedoria Geral de Justi言a editou o Provimenregistrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizao Ex器JPB N 003/2014, determinando a insero deicial cont m um cdigo nico (por exemplo: seごcdigoDigital;罷todos osC 12345- 

XIX2) e dessa forma, cada autentica9ao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atrav's do site do Tribunal de Justia do Estado da Paralba, endere9o htlpーノ/corregedora.tjpb.jus.br/selo・digitatノ  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ola foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade,u nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 

Esta DECLARAいO foi emitida em 26/02/2020 12:34:04 (hora local) atravds do sistema de autenticaco diaital do Carthrin Azev'r1n Pactnc tin 
acordo com o Art. 1。, 10。  e seus§§ 1o e 2。  da MP 2200/2001 - como tamhem o doniin,nrito nintrAniro ,'t ロnhro孟  ,.,',,,t,,A.-, ,',rニこニ  n:.:e..I -i.- 
titular do Cartono Azev巨do Bastos, podera ser solicitado diretamente a emoresa M.PINHEIRO CONSTRLJCnFS F sr virnR rrr.A "‘に云  
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobaslos.not,br 

Para
ョ 
 informa。6es mais detalhadas deste ato, acesse

Declara o. 
	 o site ttps:iJ'autdiqltaI . ' :t:vuruLlastos , riot, br e informe o C6dig。・  Consulta desta 

C6digo de Consulta desta Declara9'o: 1129045 

A consulta desta Declara9o estar白  dispon ivel em nosso site ate 26/02/2021 12:29:32 (hora local) 

で6diqo de Autenticac'o Diaital・ 4755071フ18003フ4フmM1 ュ  47にに071つlRomつ』つ01に”n 
1Legisla'6es Vigentes: Lei Federat 0。  8.935/94. Lei Federal no in anS/フ00つ  Mnv1r1n Pro', ぐ六  r つ t,。つつOO つflol i 一  , 
Estadual n。 8.721/2008, Lei Estadual n。 10.132/2013 e Provimento CGJ Nロ  003/2014 

● refeliclo' verdade, dou f白  
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Site: swAiv.indap.orgレ  

Ipir ・  BA, 11 de Janeiro de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA 

PREGAO PRESENCIAL No 056/2016 
RESULTADO FINAL 

A Comiss白o de Licita96es do Municpio de Ipir白ー  BA torna publica e da ci白ncia aos 
interessados o RESULTADO FINAL doPREGAO PRESENCIAL no 056/2016, Processo 
Administrativo n。  155/2016, MENOR PRECO GLOBAL, regida pela Lei 8.666/93, que 
objetiva a Contrata●ode empresa para presta9白o de servi9o de Seguran9a Patrimonial 
Desarmada de forma continua nas depend6ncias da Prefeitura MunicipaL de Ipir白, Pra9as e 
pr自dios publicos. EMPRESA VENCEDORA: M. PINHEIRO CONSTRU9OES E..SERVI9OS 
LTDA - ME, Valor Global de R$600.000,00 (seiscentos mil reais). PubI a 白  o para 
conhecimento dos interessados, nos termos do Diploma regulador 

:L 

DANILO NOVAES UZEDA DA SILVA 
PREGOEIRO 
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Ipir ・  BA, 11 de Janeiro de 2017. 
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Verso 5.40 
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Didrio Oficicd dc) 
UNICIPIO 

Prefeitura Municipal Ipir白-BA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA 

PREGAO PRESENCIAL No 056/2016 

EXTRATO DA HOMOLOGACAO 

O Prefeito JURACY OLIVEIRA JUNIOR, no USO de suas atribui叩es legais, em 

cumprimento a Lei n. 8.666/93, 10.520/02 e altera中es, torna p自blica a HOMOLOGA9AO 

da licita9白o na modalidade Pregao Presencial n。. 056/2016, processo administrativo n. 

155/2016, o qual tem por objeto a contrata,o de empresa para presta9白o de servi9o de 

Seguran9a Patrimonial Desarmada de forma conLinua nas depend6ncias da Prefeitura 

Municipal de Ipir自, Pra9as e pr白dios publicos, o qual teve como vencedora a empresaM. 

PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA - ME, que apresentou o MENOR 

PREGO GLOBAL, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

MARCELO ANT6NIO SANTOS BRANDAO 
Prefeito Municipal 
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Ipir ・  BA, 11 de Janeiro de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA 

PREGAO PRESENCIAL N。  056/2016 

EXTRATO DO CONTRATO 

Processo Administrativo: 155/2016, Contrato :052/2017, Contratante: Prefeitura 

Municipal de Ipir白一  BA. Contratada: M. PINHEIRO CONSTRUGoES E SERVI9OS LTDA 

ー  ME.Objeto:Contrata9含o de empresa para presta9白o de servi9o de Seguran9a Patrimonial 

Desarmada de forma continua nas dependencias da Prefeitura Municipal de Ipir白, Pra9as e 

pr白dios p自blicos.Vig6ncia: Da data de assinatura do contrato at 31 de Dezembro de 

2017. Valor:R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).Dota9ao Or9amentria: Categoria 

Econ6mica 3000 - Despesas Correntes;rg白o: 02.04 - Secretaria da Infra-Estrutura, 

Projeto Atividade: 2008, Fonte: 00,O rg白o:02.05 - Secretria da Assist白ncia Social, Projeto 

Atividade: 2066, Fonte: 29,b rg白o:02.061 Secretria da Sa自de, Projeto Ativid ・ e: 2017, 

Fonte: 14, Orgao: 02.07 - Secretaria da Educa9白o, Projeto Atividade: 2026, ont,: 01, 

Classifica9白o econ6mica: 33.90.39.00 

DANILO NOVAES UZEDA DA SILVA 
PREGOEIRO 

川ualiza''o d臣"a do cisterna 
Verso 5.40 
Inscri o 056 

Sistemロ Ged-INDAP Certifica‘白o Autom謝にaにP-BRA引L 
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ESTADO DA BAIIIA -BRASIL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANAGRA 

J'ra、a Eurico de Freitas. 466. ('em, o(lI' 48 こり0-000 
ITAN A( R A/BA竺竺  W旦  mia" r ' Na 」  P Or" 区  

ATESTADo) 1W CAPACIDA[)E T CNICA 

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de proyd 
aptid5o de desempenho e atestado de execuぐ o, que a empresa NI, PINHEIO 
CC)NS'FRUく、OES E SERVIOS LTDA ME,cnipresa prestadora de servicns 
Inscrita no (2NPJ sol, o n。  06096502.000/000I.44, estabelecida na Rua Mel 
Deodoro, 1。  Andar, n。  58 , bairro Centro, na cidade de 

Alagoinhas, Estado da Bahia , prestou servi9os ao municipio de Itanwijー  
tia. し  i'ii 「lv '4 ノ d, ノ  IC 7 ilii\ l一7Q ，、っ  r'I一‘、,,， ‘ 、」、， ‘；ー‘ 、I ""''__I ,il .3 Ii I” ・ I _ / ・ I -, it ・ Uuu 」ーノソ・na rorina sじgutnte: 
Contrato 076/201 7. 

Vigencia:02.06.2017 a 31.12.2017 

Valor:59.050,O0 

Objeto:Roagem mecanizada,poda de 自  rvorcs,pintura de meio fio capina manual 
e sacneamento 

Puhtica9ao extrato contrato: DOM em 20junho dc 2017 

Registramos, ainda, que as presta6es dos servicos aeimn 

rerericos apreseiltarani horn desempenho uperacional, tendo a empr a 
Cumprtao tielmente com suas obriga96es, nada constando que a desabona 
tecnica e comercialmente, at a presente data. 

cー  iryi'gura MUI1IGPdi ce itanagra I 

Alui;嚇鵬期’皐S 「1’酬峨孤l“証畑 
ノ 	 ・ 	 ” 

嘘CRETARIA D1でBR忌  
C OORDENAぐAC U ii'rz. i'Iliii KA 

、  
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REPロBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZEVEDO GASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit白cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel,: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http //wv.rw. azevedobaslos not. b r 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARACAO DE SERVI9O DE AUTENTICA AO DIGITAL 

 

O Bel. V自lber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui"o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica9自o Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo corn as Legisla96es e normas vigentes' 

DECLARO ainda que, para qarantir transpar白ncia e seouranca iuridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Reoistros do 

XIX2) e dessa forma, cada autentica9ao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessrio 
atrav's do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http:ノ/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitai/  

A autentica9ao digital do documento laz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS UrDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINI-IEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, 自  nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARAいO foi emitida em 26/02/2020 11:52:32 (hora local) atrav's do sistema de autentica9白o digital do Cartorio Azev6do Bastos, de 

acordo contitular do C器器100 e seus 1 e 2 da MPevdo Rastos, poder ser sol認/200o dir需mocot摺brn. o dodempresa M齢rito eletrnico aulentHEIRO CONSTRUC譜認tendo o, ertificadoERVIC ' LTDA -帯認 doao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para
白 

 informa9。es mais detalhadas deste ato, acesse
De c/era o 
	 o site ittps:'autdlgitaLdzu\'edohaslosrrot, br e informe o Codig。・e pnsulta desta 

Cbdigo de Consulta desta Declara'ao: 942648 

A consulta desta Declara9白o estar白  disponivel em nosso site at 26/02/2021 11:51:56 (hora local) 

'C6digo de Autentica9豆o Digital: 47552303180843560528-1 

2Legislaes Vigentes: Lei Federal n 8.935/94, Lei Federal n 10.406/2002, Medida Provis。ria n。  2200/2001, Lei Federal n' - 05/2す15, LeiEstadual n8.721/2008, Lei Estadual n10.132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

● refeddoe verdade , dou fe 

CHAVE DIGITAL 



、  

Resumos de Contratos 

ESTADO 1)4 BAHIA 一 BRASIL. 
PIUFELftJR~ MUNICiPAL DE ITANAGRA 

Praga Eurico tic Frwtas, th1, Centro, CEP 432り0-000- ITANAORAJBA 
wwv.italiagra.bajoorgbr 

ESPECIE 

」  

RESUMO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N。. 076-2017 
」  

PRESTAgAO DE dERVI9OS 

OBJETO 	 :PARAPREsTAdAe oecrn....n只 ...p pnnAo hA。‘'IA 一～ー，一‘ー  "h”、ー一．一．.．一ー．一 ご二’ソ、一v’。yp. 'S レL OCflVIいノり LiにドUDAS- CAPIPJA P DIMT IDA nc 
MEIO FIO EM AREAS PUBLlcAs Do MHNIniplI、 n'I,A,lA -MEIO FIO EM AREAS PUBLlcAs Do MHNIniplI

、 n'I,A,lA一” ------,--------------- 'flfl IlLMEIO FIO EM AREAS PUBLICAS DO IlIMiratn flC ITFtMArna 
I 

LICITA9AO 	 : CARTA CONVITE 010-2017 

PROCESSO ADM 

CREDITO DA DESPESA 

069-2017 

難糞鱗

JNICIPAL DE OBRAS E SERVIOS PUBLICOSdas Aes da Secretana Municipal do Obras.39.00 - Outros Servios de Terceiros - Pessoa Juridica 

Valor Total do Contrato 

Vig'ncia do Contrato 

Assina Pelo Contratante 

Empresa Contratada 

Assina Pela Contratada 

'R$ 59.050,00 

・Dc 02/06/2017 at 31/12/2017 

DAMA MARIA DA SILVA 

hi. PINHEIRO CONSTRUcoES E SERVI9OS LTDA-ME 
ALLIISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO 

N 

Esla odI9如encont「 CERTIFICAEsta edio encontra-se no site:e競繊糞簿鴬詳2OPWMOrvidor Certiflcado ICp-BRASIL 

「  
」 山り一  

MPM日着．  

じ・ Oり1144' 
Fnい5」い・  

' ‘い  ,nocrata 

o 031n,A ニン  

000ioi 

Ter9a 何「日  
20 de Ju nho de 20 17 
2_AnoVII_N0 194 「 Itanagra 

Didrio Oficial do 
MUPIICIPIO 
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Selo Digital de Fiscahzao Tipo Normall 
C AET99903-OKIN;Valor Total Uo Ato: R$ 412 	-Confira os dados ao ato em: https:ilse odigltal.Ijpb.jus.br 郵  

CONTR?. iO DE Nじ 
	

78/2015. 

'1七ご  

DE PRESTACAO DE SERVI9OS 

/ 
己“i‘り  
riM誠で鵬  

Diretor 
Pinheiro 

' 
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Pelo presente instrumento particular, de um !ado, ANTONIO RICARDO 

SAN I ANA GUIMARAES DA SILVA-ME, pessoa jurdica de direito privado 

inscrita no CNPJ/PE sob o o' 17.687 370/0001-41, corn sede na RUA 

ARCOVERDF. o. 145 -- PETROLINA/PE. no一iこ  ato representada pelo seu 
Diretor: ANTONIO RICARDO SAN] ANA GUIMARAES DA SILVA, doravante 

denominado contratante e. de outro l ado: M. PINHEIRO CONSTRU9OES E 

SERVI9OS LIDA-ME, pessoa jur!dica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n。  06096 502/0001-44 corri sede na Rua: Marechal Deodoro n. 58 - Centro 
Alagoinhas/Baha neste ato 「  epresentado na teima prevista em seu contrato 
sodal. doravante O SEU DIRE1OR PRESIDENTE: SR. .ALI.ISSON MATEUS 
SANTOS 刊NHEI R(.) deron lirlad :i niropiesmer: :,e.. de contratada, tern entre si 
justo e contratado o prese- ic ..US te reqe-T. rces sequIrtus C ョusulas e 
Condi96es 

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O fornecimento de recuIsas humanos o do servi9os de gesto d 

recursos humanos, fornecimento de pessoal de apoio para prestar 
servicos de limpeza, capina manual, capina mec自nica, varri9ao de rua, 
pintura de meio til,, coleta de residuos nao perigosos, servi9os de 
manuten9合o de ruas, corn locag白o dc (02) caminh6es compactadores de 

	

一 	 lixo de l5tl, e (03) caminh6es pipas com capacidade de l2miI litros Dara 

	

. 	iimpeza ae ruas 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

A contratada prestar os sevg os constantes desta clausula sem qualquer 

exclusividade, desempenhan do zthvkiades paro teceIros em geral. desde que 
n白o haja cent臓o de interesues coei o pactuado'L o orosente contrato 



Os seRn9os ora co 

que. findo o pra;o 

rescindido 

coimtratuoos soro prestados pUn prazo de (12 meses) send或  、  
こo. 	 加 consIdera「一sサ自  e necessdade cc aviso previa por escri加 considerar一se- 

RUA AR( C:ivE: レ‘ ' ;A 八1範パ1いり喜烹二じ，“ ぐ舞1/i 	了  」A毒H か OFlIl C) t.NA I荏  

「9sロIじぐ ‘」 ‘ 本J 」 ‘ り 	。  

脅I瞬ZEVEDO BASTOS 1' CflIiQ OF RECIII tO Civil Av PEUUOAU vivi UiifvilE YARELISiATO UE ROlAS. Cvth',v CEJ UI Ri,-UtiM Ii 	- 	OUk Ot 	v,vvv.v4,,.t!l .,i:l,URi 	薬 	 g 

I秘鵬鴛鴛響襲盤熱 95di6t4 M 6 liv Xii. tWO&ROOei'iid Ovvtv 	 曹 	 七  

Cd.,A iusi,,,. 0:47550703171556180946-2' Data: 07/03/2017 15:57:0& 

ーー鞍
al de Fisalizao Tipo Normal C: AET99902-W<FYValor Total do Ato. PS 412os dados do ato em: hftps:ilselodigitai.tjpbjus,& 賢―  

ーー  

Os servi9os secao prestados con total autonomia, liberdade de horario, sem 

pessoalidade e sem quaiq c $iC"arOiri&i(声C) an 『 o o tr at Ei fl肥  

)i 』  '4 む（／瑠愚  

PARAGRAFO TERCEIRO 

Da mesma fc.ina o Coin ぶ二nl＝ ト ‘ilftjfl 」二 “E'LI nuiros po1iSSIC)I'laIS ou 

empresas para prestai os sei'v9os constantes desta clusula sem qua自uer 

exclusividade do eロnUatadり  e se:ii que huma conflito de Interesses corn o 

pactuado no presente contrato 

CLAUSULA SEGUNDA - SERVIOS 

Os servi9os acma mencionados seitio piestados nela contratada, atrav白s de 
seus んnoonar:os!prePo stos. 

podendo se assim eritemiclm 

sob sun tinico o cxcルsIva responsabilidade, 

a co nfl atad a. (e vento司mente serem realizados 
tarnDern na sece co contrIam'k 〕  

CLAUSULA TERCEIRA - PRAZO 

CLAUSULA QUARTA - REMUNERACAO 

Como rem1luneracao pelos serv:cos a serem prestadas, por serem o contratante 

remuneraia a c;oritiatada daoeguinte forms' i pagamnento mensaり  

AilWs6i7織g 、  

MO(S AiNHElW'i .'avess.l t:. iiLi/U 4 蔦  Lー  -J 
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A remunera9うo pelos servにcs corltratautm IflO ui todos os encargos 
trabalhistas, sociais, prevdencarlos scour」・aics e Outros nao riominadロS 
gastos e despesas relatIvos ao exercido dos servi9os contratados, por mais 
especiais que sejai ri nada roars sendo devido pt血〕 contratante a contratada, a 
qualquer titum 

PARAGRAFO SEGUNDO 

Os pagamentos ser白o etetuados ate o dia '35 (cinco) de cada mes contra 

apresentagao da competente Nota F'scal de presta9i● o de servi9o 

PARAGRAFO TERCEIRO 

O presente contrato n o rTPi 

contratado peios cervicou prestaS 
urn quall.lra"' vincob empregaticio do 

「 ala'1十e 

CLAUSULA QUINTA -' OBRIGACoES 

月ca estabelecido c'ue o relacionar'nen to entre ccr,tmante e contratado, visando 

resguardar responsahiUdades sent, oormafmerf,: oc?:a forma escrita, atrav白s de 
consultas e respostas 

Snつ cd; o押マOOSn YCJLJSIVLiO an ；、】Hratada 

a) Prestar os servr9os contratados ria forma e modo ajustados, dentro das 
normas e especificaりoes 憾cnrcas a帥cavers コ  espeoie, dando plena e total 
garanti臼  口1)5 Ties;"105 

sempre atingir o melhor restritrdo. sob sua cxc UOiVd responsabilidade, sendo- 

lhe vedada a transferepci1 dos mesmos a tercei;os, sem orevia e exoreSsa 

concoroancta ia contratante, 

k) rxecuta「  つs sew マos uj cxeuuwr os Servios contratados utiizana 、 a melhor tecnica e visando COnりョに,dOs 
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C鷲鷲鷺讐鷺恵 c/cm一  omisses praticados por seusdaiic de qualquer natureza que os 

terceiros im gera emdm」mwlcIa da presla9 
coot rato 

am geraL em decou ncia da presta9 	;ervi9os prestados neste 

d) O pagamento da rernunera〒ao de seus ernpregados/prepostos/cooperados 
sendo responsavel por ftcloa o quaisquer ロ  nus e encargos decorrentes da 
leg i引a9白o traba山Is卿， fiuc記  e preodenciar ia, alem dos I mpostos, taxas, 

obriga9oes, despesas e afns, que venham a ser reclamados OU tornados 

obrigatonos em decorrencia das uhiigac6es assumidas neste contrato 

e) A responsahiUdade u nica e exclusiva por oualquer esp白cie de indeniza9ao 
pleiteada pai seus tunミに 1lm;1lmc;Jprc postos o熱  ncipdlflierite rio 加cante a 
reclama9oes trabalhistas e acrdentes do trabalho 

り  O curripi ri ente de tunas a; deterruina9oes impostas pelas autoridades 

publicas competentes, relativas aos servi9os aqui contratos. bem como o 

pagamento de todea os tributos federais, estaduais e municipais que incidam 
ou venham a I ncidrr sobre os I nusrilos 

g) A total responsabilidade pelas despesas decorrentes dos servi9os or 
contratados seja por exiqeoc・ u regal ou era decorrEncja da necessidade do 
servi9os nada podendo ser cobrado ou exigido ao contratante, desde que no 
haja qu訓quer outra expressa !)teVisuO Contr敏し川 em contraro 

(Verificar obrigagbes especfcas das atividades) 

Sao obriga〒6es exclusivas do contratante 

a) Efetuar o paqar ncrito na じじ dprcI 

b) Comunicar a contratada sobre as : cc;i Iria加es feitas contra seus 
funcionariosipwposros bera corno corn rela頭o a danos por eles causados 

c) Fornecer ao contratado a (locufleutaぐao sohoitada executar os trabalhos de 
maneIia cr 肥「 asa ria 加「m」 cc ; cento加tscoO(as que sero encaminIhadas 
colocar a disposi('.ac dac、  5' a tOca as neGaram,I as verbas pecuniar ias oara 
desenvoiver o trabalho 	contratar por indicaりou do contratado os servi9os 

mesmos venna汀1 お sotre r い‘ 二jusar para ○  venham a sofrer cc :ausar para e ountratante. e seus clientes ou 

メ  

, 	 A 

'‘~ 
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a) os servi9os estabelecidos por este instrumento n白o possuem qua自ue I 

vincula9ao trabalhista coin o no中「敏ante.sel（加 de exclusiva responsabilidade 

da contratada que1isque I rJ U,Ccs egass cc o o dehsoaJ necessaricia execu9ao 

dos servi9os possuindo oStE- cor無a加 crr' co津どJ lndependente e devendo a 

contratada manter em orucm au ebrrgaco-s orevidencianas decorrentes da 

vincula9ao, assuri codじ Ieoponsabtflciacie tote芽a e cxc山siva quanto aos 

salarios e demas encargos traba山Ista:s o orev心enci白rios de seus 

funcionarios/prepostos. prrncipalmente ccm 『e ミ」 qio a possiveis reutamat6rias 

trabalhistas, nao existindo: ;ulidar! edado entre e contratante e a contratada 

b) A responsabilidade tr'ahalhista, I ndtvIoani ou solidaria, eventuafrnente 

estabelecida, antic' contratante e o pessoa ao nuadro de empregados da 

contratada, e iemputavel u nica e exciusivamerite a esta u ltima, que deste modo 

se obriga a ressarcir civmente ao contratane nos valores que porventura 

foreri despencudos ョ  vet Iic:aぐョo de vrculo 伯horal, judicialmente declarado 

como existente, inclusive nu単ia pertine a posndveft; danos moi ais 

o) AS 2'tt'AOJ'-::--Jr 、Hh、」 	，】＝… ～」只  に  
panes co鵬!Ocr re(.assnrに ,r.「 ;:ンr.- . ー一、 p'Aり  

d; Fica expressaYenta venous nu加co ou CrT1 p 	rans肥「mclacl 

dos serv埠じs deqしe tia治っ P！そSCrile ,ir,r dIli馴1！、 J 

e) E expressamente vedado a Connatada a utiliza9ao de trabalhadores 

menores puoer es ◇、」 :iy uL七 rL七 ,:.o para a j es: oo dossclvl9os 

CLAUSULA SETIMA - RESCiSAO 

Qualquer das partes poucO 'iSa Crud 「 urilaittor sIn ente, de pleno direito o 
presente contrato, a qualquer tempo rrdレ;penderite de notifica9ao ou 

interpeia9ao jidicia) nu exO aJcO:i'.ORII. sem que ass:sta a outra parte aualquer 
叶eito a reclama9ao ou ;ndc-oo'agao iesde c40c- co :r:rjn!cado por escrito com 30 
(trin抱）  dtas Ca :s IIC,COclE'd, ,' a 	 lr '. .1'.a 1'!]e rl加  de sei vIgOS Ja 
prestados 

ratislerencia コu cessao 

PARAGRAFO PRIMEIRO 

f 
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casos, som que assista a contrataaa direito a civaiquer tipo de I ndeniza9ao, 

ressarcimento ou mufta. p'cr mars ospecial quo seia 

ョ） Por insolvenca n petaり己こ  ou sotrcrtaぐョo de concordata ou fal白ncia da 

con ti誠ada 

b) C n白o cumprimento de qualquer obrgasc da contratada para com o 

contratante, sejam obrigugous onginadas no prasente instrumento ou em 

outras rela9うes comerciais 

o) inadiinperueiio cor1tr,.u:r 

CLAUSIJLA OITAVA - PREJUIZOS 

A contratada responder自  put qualquer PrOVi/O que direta ou indiretamente I 

S 

cause ao contratante. se声  por 
funcionA rios/prepostos 

ou omiss自o. sua ou de seus 

CLAUSULA NONA-- FORO 

Elegem as paies o 伯ro da Comarca de PETROLINA, para nele serem 
dirimIdas todas e quaisqueu'Juvidau ;y,j 【糾cstOcs oriundas do presente 
contrato renucuraido as sun.... a 年沿霧m二 ,沿霧m二  outro por mais especial 
privi厄馴ado quo ucja 

E por estarem assrm Justos e contratados. ass旧am o presente em tr6s (02) vias 
de igual teor e torma, na presence de duas testemunhas instrument白rias 
obrigando-se pai si e seus sucessores, para quo produzam todos os efeitos de 
dire ito 

Petrolina-PE, 25' ':ie Jurho at 

R二  SO旦」COL し  
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REPuBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit白cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 1 Fax: (83) 3244・5484 

http:/lwv.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastosnot.br  

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

 

O Bel. V白lber Azevedo de Miranda Cavatcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi"es e 
Tutelas com atribui9白o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo自o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autentica9自o Digital1 ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes」  

DECLARO ainda Que. oara oarantir transoar白ncia e seouranca iuridica de todos os atos oriundos dos resnectivos servicos de Notas e Reoistros do 

XIX2) e dessa forma, cada autentica戸o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atrav's do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba, endere9o htlp:ノ/corregedoria.tjpb.jus.brlselo・digitall 

A autentica9吾o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LIDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da 
empresa M.PINIIEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA ・  ME a responsabilidade, u nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cartうrio 

Esta DECLARAいO foi emitida em 26/0212020 11:33:22 (hora local) atraves do sistema de autentica9白o digital do Cartorio Azev白do Bastos, de 
acordo com o Art. 1。,。  10。  e seus§§ 10 e 2。  da MP 2200/2001,como tambem, o documento eletrnico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRIJCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa加es mais detalhadas deste ato, acesse o site https://aLtdgiLil.,jc'..「.:dohastos.i ioL U' e informe o Codigo de Consulta desta 
Dec/ara9jo 

C6digo de Consulta desta Declara‘自o: 693967 

A consulta desta Declara9ao estar白  disponivel em nosso site ate 26/02/2021 11:32:51 (hora local) 

1C6digo de Autentica9'o Digital: 47550703171556180946-1 a 47550703171556180946-7 

認書総摺踏I昔麟鵠器濃為異器累l需器驚器錯曽da Provis6ria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015・ Le 

● referido 自  verdade , dou f 

CHAVE DIGITAL 
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t',i ECAPACIDADE TECNICA 

 

COM FUNDAMENTO NO ART. 30, DA LEI FEDERAL NUMERO 8666 DE 21/06/1993, 
ATESTAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA, M. PINHEIRO CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA-ME INSCRITA NO CNPJ SOB. NUMERO 06.096.502/0001-440 QUAL O 
ADMINISTRADOR SR. HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO, DEVIDAMENTE 
REGISTRADA COMO RESPONSAVEL TECNICA NO CRNBA SOB. O NUMERO 26614, 
PRESTOU SATISFATORIAMENTE O SERVICO CONTRATADO POR ESTA EMPRESA, NO 
QUE DIZ RESPEITO AS INFORMA9OES DISCRIMINADAS ABAIXO, N O HAVENDO EM 
NOSSOS REGISTROS FATOS QUE DESABONEM SUA CONDUTA E DESEMPENHO NO 
DECORRER DESTE CONTRATO 

r 

「ASれ障野」  
一  

CONTRATA9AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE 
Fornecimento de recursos humanos e de servi9os de gest吾o de recursos humanos, 
fornecimento de pessoal de apoio para prestar servios de limpeza, capina manual, 
capina mec自nica, varricao de rua, pintura de meio fil., coleta de residuos n百o perigosos, 
servi9os de manutenc'o de ruas, com loca9'o de (02) caminh6es compactadores do lixo 
de lStl, e (03) caminh6es pipas corn capacidade de l2mil litros para limpeza de ruas. 

CONTRATO NUMERO - 078/2015 

PERIODO DE VIGENCLA DE 28/0712015 A 28107/2016 

VALOR DO CONTRATa R$ 2.590.000,00 (DOIS MILH ES, QUINHENTOS E NOVENTA MIL 
REAIS). 

LOCAL DE EXECU9AO DO SERVIO: CONFORME A DEMANDA E DESLOCAMENTO DO 
CONTRATANTE 

QUANTITATIVO DE MAO DE OBRA UTILIZADA NO SERVICO CONTRATADO 

(145) FUNCIONARIOS, (02) CAMINHOES COMPACTADORES DE IJXO DE 15 TONE' & Dd 
E (03) CAMINHOES PIPAS DE 12 MIL LITROS 
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ESTADO DA PARArBA 
' 	 CARTORIO AZEVEDO BASTOS 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI9oES E TUTELAS DA COMARCA DE
oAo PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo'o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http:// w.azevedobastos.not,br 
E-mail: cartorio@azevedobastos,not,br  

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

 

O Bel. V自lber Azev'do de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e o bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui9自o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo'o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc,, 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Codigo de Autentica戸o Digital' ou na 
referida sequ白ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes3 

DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguran9a jurfdica de todos os atos oriundos dos respectivos serviCos de Notas e Registros do 

事ado da Parais notorlais e器Corregedoria Geral de Justila editou o Provimento CGJPB NC 003/201rais, assim, cada Selo Digital de Fiscalizao Extrajudicial contm um畿erminando a insero de um cdigo em todos oso nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autentica9ao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atrav白s do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica9白o digital do documento faz prova de que, na data e hora en) que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LIDA ・  ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, 白  nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 

Esta DECLARA餌O-. A..4 l 鳳emitida em 26/02/2020竺30:30 (hora local) atrav白s do sistema de autentir,2r.自n digital do Cart6rio Azevedo Baste"' de 
aco：普累！こ鷺黛と鷲耗烈慧製黒型型堅 200/2001, como tambm, o documento elelrnir.n nijtnnti晶品お而品誌誌論諭g晶a-i品  
titular do Cartrio Azev,do Bastos, poder乞  ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA論E ou ao Cart6no pelo endereco de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https://a1ltdigital. El7oveclubastosr)otbr e informe o C6digo de Consulta destaDeclara o. 

C6digo de Consulta desta Declara9豆o: 894390 

A consulta desta Declara9自o estar白  disponivel em nosso site ate 25/01/2021 09:27:08 (hora local) 

'C6digo de Autentica''o Digital: 47552201180847200508-1 

畿器出腎慧！器繁普にミ三『「とこ黒塁繋結吐竺旦？。19押,烈照一Mnrlida Provis6ria n。  220。ノ2001 しei Federal n。  13.105/2015. Le Estadual n。 8.721/2008, Lei Estadual n。 10.132/2013 e Provimento CGJ NC 003/2014 
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414SANTO 
ANTONIO 

グzcu ldzc6? Santo faculdad? Santo . 
RAZAO SOCIAL: SEEA - SOCIEDADE DE ESTUDOS EMI 

AUTORIZADO PELA PORTARIA MEC NE 2.4 
CNPJ: OS.423.923/0001.o 

RA2ÂO SOCIAL: SEEA - SOCIEDADE DE ESTUDOS EM 
AUTORIZADO PELA PORTARIA MEC N2 2.4 

CNRI: 05.423.928/0001-0 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para 05 devidos fins que a empresa M.PINHEIRO CONSTRUc6ES E 

SERVIOS LIDA ME, CNPJ: 06.096.502/000144, prestou servi9os de FORNECIMENTO DE 

MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, atendendo as necessidades da Administra96o desta 

lES no que tange a Controle de Acesso, Atendimento, Seguran9a, Reparos 

Estruturais, Conserva9ao e Limpeza, no perodo de 01 julho de 2013 a 01julho de 
a 2014 (12 meses), conforme Contrato de Presta9do de Servicos, com valor total de 
w rcp oij.qj,Uu reais, 500 Responsabilidade Tecnica do Administrador LUCIO ROBERTO 

SEVERO ROSAS, CRA-BA n。  22872 

[ITEM QUAPT DISCRIMINACAO 

i 	I ? 	lo 	AUXILIARES ADMINISTRATIVO 	 - 
4 I 	22 	AUXILIARES DE SERVIOS GERAIS 

J r 04 PORTEIROs 

4 l 08 SEGURANCASパIC;IいNIES 
一5 「  04 	MOiORsjrAs 

6 「  01『l PEDREIRO 一―  
1 7 I ci ELETRICISTA 

Atestamos para os devidos fins que a empresa M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ: 06.096.502/0001-44, prestou serviços de FORNECIMENTO DE 

• MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, atendendo as necessidades da Administração desta 
IES no que tange a Controle de Acesso, Atendimento, Segurança, Reparos 

Estruturais, Conservação e Limpeza, no periodo de 01 julho de 2013 a 01 julho de 

2014 (12 meses), conforme Contrato de Prestação de Serviços, com valor total de 
4, R$ 693.432,00 reais, sob Responsabilidade Técnica do Administrador LUCIO ROBERTO 

SEVERO ROSAS, CRA-BA n° 22872. 

QUANT DISCRIMINAÇÃO 
; 1 . 	10 	AUVLIARES ADMINISTRATIVO 

I 2 I 	22 	, AUXILIARES DE SERV;ÇOS GERAIS 
3 ; 04 PORTEIROS 

I- 4 	08 	SEGURANÇAS/VIGILANTES 

-5 	04 -1 MOTORISTAS 

6 	01-1 PEDREIRO 

I 	I 	01 	EL E TRICISTA c- 

Atestamos que os servi9os prestados foram executados satisfatoriamente, n 
● existindo em nossos registros, ate a presente data, fatos que desabonem s 

conduta e responsabilidade com as obrigacoes assumidas 

t$86Z0$器46L-ai 'P nO rn4N 01V 

Atestamos que os serviços prestados foram executados satisfatoriamente, n 
• existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem s 

conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas. 
414,1•10..tarte......“ now* 

tillSZONW9L61. 
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REPロBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART6RIO AZE VEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E b BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDI9OES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitcio Pessoa! 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Jo甘o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http:11viww.wwazevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARACAO DE SERVI9O DE AUTENTICACAO DIGITAL 

 

O Bel. V自lber Azevdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui9●o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo白o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de AutenticaF』o Digital1 ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla9des e normas vigentes' 

DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguran9a jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 
Estado da Paraiba. a Corregedoria Geral de Justi9a editou o Provimento CGJPB N。  003/2014, determinando a inser きo de um c6digo em todos os 
atos notoriais e registrais. assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9自o Extrajudicial contem um codigo nico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
XIXZ e dessa forma, cada autentica9ao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessrio 
atravs do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela toi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA ・  ME tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na cbpia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade. u nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 20/01/2020 18:54:34 (hora local) atraves do sistema de autentica9白o digital do Cartbrio Azev白do Bastos, de 
acordo com o Art. 1。,。  10。  e seus§§ 1。  e? da MP 2200/2001, como tambm, o documento eletrOnco autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, poder自  ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME ou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https:ilautdigital azevedobastos.not.bi  e informe o Cddigo de Consulta desta 
Declara"o. 

C6dIgo de Consulta desta DeclaraC白o: 1239259 

A consulta desta Declara9百o estara disponivel em nosso site ate 06105/2020 16:23:43 (hora local) 

'C6digo de Autenticac'o Digital: 47550605191622470861-1 a 47550605191622470861-2 
2LeglslaC6es Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provisbria n。 2200/2001. Lei Federal n。  13.105/2015, Le 
Estadual no8.721/2008. Lei Estadual n。  10.132/2013 e Provimento CGJ N" 003/2014 

O referido' verdade, dou f 
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CONTRATO DE LOCACAO DE MAO DE OBRA 

De um lado, doravante denominada CONTRATADA, M.PINI-IEIRO CONSTRU9OES 
E SERVI9OS LTDA ME, com estabelecimento na cidade de Alagoinhas-BA, inscrita 
no CNPJ sob o n。  06.096,502/0001-44, neste ato representado por seu s6cio 
9rIniinictrndnr 

De outro lado, doravante denominada CONTRATANTE, SOCIEDADE DE 
ESTUDOS EMPRESARIAIS DE ALAGOINHAS. com  estabelecimento na cidade de 
Alagoinhas-BA, inscrita no CNPJ sob o n。  05.423.92810001-0O, neste ato 
representado por seu Diretor Geral 

Resolvem como de fato resolvidos tem e, na melhor forma de direito celebrar o 
a 	？「“en肥  CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, 
w 	que se regera peias clausulas e condi96es seguintes 

1. DO OBJETO 

1.1. 0 objeto deste Contrato 白  : FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 
ESPECIALIZADA com vigencia de 12 meses1 conforme planitha abaixo; 

ITEM QUANT DISCRIMINA9AO 	 VALOR UNITARIO 	ー  VALOR TOTAL 

AUXILIARES ADMINISTRATIVO 	R$ 1300,00 
AUXILIARES 	DE 	SERVI9OS R$ 1.061,00 
GERAIS 

PORTEIROS -- 

SEGURAN9ASNIGILANTES 	R$ 1.255,00 
MOTORISTAS 	 R$ 1.090,00 

I lo 

2 

3 

22 

04 

4 08 

5 04 

R$ 13.000.00 

R$ 23.342,00 

R$ 4.244,00 

R$ 10.040,00 

R$ 4.360,00 

R$ 1.350.00 R$ 1.350,00 

7 R$ 1.450.00 

VALOR TOTAL 

VALOR TOTAL (12 MESES) 

2. DO PRAZO E RESCISAO 

旧esI a coma
「 ‘ 

''a. 2.1. 0 prazo de execu9白o do presente contrato 白  de 12 (doze) meses, a contar't 
data da assinatura deste instrumento, e qualquer das partes poder台  rescindir ou 
alterar o contrato a qualquer tempo, desde que a parte interessada comunique 白  
outra, por escrito, no prazo de trinta dias a sua decis自o. 

R$ 57.786,00~ 

R$ 693.432.00丈 

e 
01 

01 PEDREIRO 

ELETRI CI STA RS 1.450,00 



灘partes das-BA painstrume鷲m acordoquaisquerensando qu鰻議議omavrivi灘議1: 

覇然難
acordo, assEenga de dua黒蹴entes contrato em 02 (duas) vias denhas que tambm o assinam, para 

Aagoinhas - BA, 01 de iulho de 2013 

！ ミ母葺  

3.4. As partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca da Cidade de 
Alagoinhas-BA para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a emergir do 
presente instrumento, dispensando qualquer outro p6r mais privilegiado que seja. 

E, pôr estarem de comum acordo, assina o presente contrato em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, na presenga de duas testemunhas que também o assinam, para 
que produzam um s6 efeito. 

Alagoinhas - BA, 01 de julho de 2013. 
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O 
ANTONIO 

丑IculdaJe Santo Faculdade Sartto 
RAZO SOCIAL SEEA - SOCIEDADE DE ESTUDOS EM 

AUTORIZADO PEtA PORTARIA MEC Ng 2.4 
CNN: 05.423.926/0001-C 

RAMC SOCIAL: SEEA - SOCIEDADE DE ESTUDOS EM 
AUTORIZADO PetA PORTARIA MEC Ng 2.4 

CNPJ: OS.423.928/0001- 

3. DO PRECO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

3.1. Pelo presente contrato, a contratante pagar白  mensalmente, e no oitavo dia ap6s 
a apresenta9ao da planiiha de servi9os, o valor ser白  devidamente discriminado 
quanto aos servi9os executados 

3.2. As partes tem acordado ainda que se a legisla9白o posterior a presente vier e 
permitir o reajustamento de obriga96es contratuais em periodicidade inferior a 12 
(doze) meses, ser白  a mesma automaticamente aplic白vel a presente loca9ao, sendo 
que os valores mensais passarao a ser reajustado dentro do menor periodo de 
reajuste admitido legalmente, de acordo com os indices oferecido pelo Governo. 

3.3. Este contrata 白  intrasferivel, exceto quando caracterizada a sucess白o nos 
termos da Lei 

3. DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTE 

3.1. Pelo presente contrato, a contratante pagará mensalmente, e no oitavo dia ap6s 
a apresentação da planilha de serviços, o valor sera devidamente discriminado 
quanto aos serviços executados. 

3.2. As partes têm acordado ainda que se a legislação posterior a presente vier e 
permitir o reajustamento de obrigações contratuais em periodicidade inferior a 12 
(doze) meses, sera a mesma automaticamente aplicavel a presente locação, sendo 
que os valores mensais passarao a ser reajustado dentro do menor periodo de 
reajuste admitido legalmente, de acordo com os indices oferecido pelo Governo. 

3.3. Este contrato é intrasferivel, exceto quando caracterizada a sucessão nos 
termos da Lei. 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIc6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. Jo●o Pessoa PB 
Tel.. (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484 

http : llwwvt azevedobastos not. br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARA9AO DE SERVIO DE AUTENTICACAO DIGITAL 

乳器携器語認濡器器胃農器器器晶麗器窯窟隠農器 t農錫器PrivaParal留器g器認留nterdi 。es eetc... 
騒LARA paraida sequn謂鵠霊二轟direitode ac謂器認畿器器器農 ifiV識農ividualmente em cada C6digo de Autentica戸o Digital' Ou na 

一  DECLARO ainda que, para garantir transparncia e seguran9a jurdica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Reoistros do 
~ Estado da Paraba, a Corregedoria Geral de Justia editou o Provimento CGJPB N' 003/2014 determinandn a insprn昌A tie um rhrlinn pm tni'inc nc 
w atos notonaus e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9自o Extrajudicial contem um codigo u nico (por exemplo: Selo Diaital・  A8C12345- 

XIX?) e dessa forma,u cada autenticao processada pela
atravs do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraiba紫sa ServeiJereo htt認臨器認器ae verifibr/se lo-d調tantas vezes quaTho for necess自rio 

A autentica'o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 

empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade linina P errliiiva neta irinneirmrle In rinr.'mantn 

Esta DECLARAgAO foi emitida em 20/01/2020 18:55:05 (hora local) atraves do sistema de autentica9'o digital do Cart6rio Azev白do Bastos. de 
acordo corn o Art, 10, 100 e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001, como tamb白m! o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Diaital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, poder自  ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-Mfoua i 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autenlica@azevedobastos.notbr 

Para informa9。es mais detalhadas deste ato, acesse
Declara o. 
	 o site hilps . /iautdiqiial 11t'veduljastos . nul . hr e informe o Cbdigo de Consulfa desta 

C6digo de Consulta desta Declara‘巨o: 1222997 

A consulta desta Declaraao estar disponivel em nosso site at 12/04/2020 16:12:16 (hora local) 

'C6digo de Autentica'ao Digital: 47551204191610340308-1 a 47551204191610340308-2 
Legisla es Vigentes: Lei Federal n 8. 935/94, Lei Federal n 10.406/2002, Medida Provis。ria n。  2200/2001, Lei Federal n。  13. 105/2015, Lei

Estadual n 8.721/2008, Lei Estadual n10, 132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

O referido 白  verdade, dou f 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
" 	 ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEV'DO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E 6 BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit自cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo含o Pessoa PB 
Tel,: (83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5464 

http ://ww'v. azevedo bastas not. br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARACAO DE SERVIO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

 

O Bel. V自lber Azevedo de Miranda Cavatcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui9ao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo吾o Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc.. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento en] anexo identificado individualmente em cada Cddigo de Autentica"o Digital' ou na 
referida sequ白ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes' 

- DECLARO ainda ロue. oara oarantir transparencia e seouranca iuridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviqos de Notas e Reqistros do 
a Estado da Paraiba. a Correnedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB Nロ  003/2014. determinando a inser 白o de um cbdiqo em todos os 
W atos notorlais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9ao Extrajudicial contem um codigo 自  nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 

XIX2) e dessa forma, cada autenticaりao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess白rio 
atraves do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitalノ  

A autentica9ao digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA ・  ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade," nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARAAO foi emitida em 20101/2020 18:54:02 (hora local) atraves do sistema de autentica9白o digital do Cart6rio Azevedo Bastos, de 
acordo com o Art. 10. 10。  e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001, como tamb白m, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cartbrio Azevedo Bastos, poder白  ser soticitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME ou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato. acesse o site https://autdiqital.azevedobastosnothr  e informe o C6digo de Consulta desta 
Declara戸o 

C6digo de Consulta desta DeclaraC百o: 1239264 

A consulta desta Declara9自o estar白  disponivel en' nosso site ate 0610512020 16:23・ 52 (hora local) 

1C6dlgo de Autentica9白o Digital: 47550605191623430686-1 
'Legisla6es Vigentes: Lei Federal n。  8.935/94. Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provis6ria n。 2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015. Le 
Estadual no8.721/2006, Lei Estadual n。 10.13212013 e Provimento CGJ N" 003/2014 

I 

O referido' verdade, dou f 
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Adm. Gerso 
Chefe do S 
CRA-BA No 

Silva Dias 
Fiscaliza9ao e Registro 

VISTO 

O 00 #

14
dA! 

'k博 4POIAMOS 
い C LOBAL 

C()NSEE]LHC) Iミ  ECK)NAL DEI AorviINsTRAく;AO DABAH瓜  

CERTIDAO DE RCA N。  1586 I 2019 

Certifico que o atestado anexo refere-se ao RCA de no 094/19, datado de 02/0512019, registrado sob a 
Responsabilidade T白cnica do(a) Adm. LUCIO ROBERTO SEVERO ROSAS, CRA-BA N。  22872, 
resauardando-nos de qualquer ato que venha a ser apurado que desabone ou comprove a falsidade do 
ref'rido atestado registrado neste c onselho em nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRU96ES E 
SERVI9OS LTDA, CNPJ 06.096.502/0001-44, situada na TV BAHIA SN R DEMOCRATAS LOT24 QD41, 
JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS/BA, cadastrada nesta Autarquia Federal sob o no PJ-02468, tendo 
como Respons自vel(is) T白cnico(s) o(s) Adm. HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO ・  CRA-BA N。  
26614 e o Adm. SILAS PEREIRA SANTOS - CRA-BA N。  29369. Salvador, aos seis dias do m白s de 
novembro do ano de dois mil e dezenove (06/11/2019) .I////I//1/I/I/III/II//IIf/fIIIfiII//III/II/f/II/I///III/I// ノ//I//I/////II/IIII 

認Sante農！鮒e A spera Portela 
CRA-BA N。1.504/ 

、ノ  

Esta Certidao' v自lida por 6 (seis) meses 
V白lido at': 04/05/2020 

郵轡AZE農畿翼 OFICIO EFFOAWO CF LiFC SSOAS ,AjJ'.C,E TFEEUOI.ATODtI,Or*5 Creio CN.,Ot 

叫・，“Casa器：;,scaKza ao u pa Normal CValor faial do Aio R$ 4,42ias do aio em: hulpr//selod器器,b.jus.br り l昌TH電一  
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7a0a8db87e37706838c56acd96e975cb252b0 
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REPUBLICA FEDERA11VA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

 

Av, Epitacio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (63) 3244-5484 

http:l/vwl.azevedobastosnロt.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

 

 

DECLARA9AO DE SERVI9O DE AUTENTICACAO DIGITAL 

   

O Bel. Vlber Azevedo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Obitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas corn atribuiCao de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo白o Pessoa Capital do Estado da Paraba, em virtude de Lei, etc. 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cdigo de Autentica9'o Digital' Ou na 
referida sequ白ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes' 

一  DECLARO ainda que, para qarantir transparencia e sequranca iuridica de todos os atos oriundos dos respectivos servicos de Notas e Reロistros do 

XIX2) e dessa forma, cada autentica9ao processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessrio 
atravs do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraiba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica9'o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a emoresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 

empresa M・PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, 自  nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 20/01/2020 18:52:42 (hora local) atraves do sjstema de autentica9'o digital do Cart6rio Azevedo Bastos, de 

acordo com o Art. 1.器  seus譜  1 e 2 da MP 2200/2001. como tamb m, o doctitular do Cartrio Azevdo Bastos, poder ser solicitado diretamente a empresa M帯nto eletrnico auteiHEIRO CONSTRU凝舞ontendo oSERVICC鐙ificado Digital doDA - ME ou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa9。es mais detalhadas deste ato, acesse o site flttps . //auldiqitat . aievedりbastos . not . tji e informe o Cddigo de Consulta desta
Declara o. 

C6digo de Consulta desta Declara‘自o: 1388827 

A consulta desta Declara9含o estar自  disponivel em nosso site at白  06/11/2020 16:49:56 (hora local) 

'C6digo de Autentica9自o Digital: 47550611191649220519-1 
'Legisla es Vigentes: Lei Federal n 6. 935/94. Lei Federal n 10.406/2002. Medida Provis。ria n。  220012001, Lei Federal n。  13. 105/2015, Le

Estadual n 8.721/2008 . Lei Estadual n10. 132/2013 e Provimento CGJ N 003/2014. 

● O referidoe verdade, dou f 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHIA 

CERTIDAO DE REGISTRO E REGIJLARIDADE DE PESSOA JURiDICA 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINIS1'RAいO DA BAHIA(CRA-BA), CERTIFICA 
que a pessoa jurdica abaixo identificada, em obediencia ao art. IS da Lei N。  4.769/65, 
encontra-se habilitada tecnicamente e em situa9o REGULAR, neste Conselho, para atuar nos 
campos da Administra9ao, previstos no art. 20, alineas "a" e "b" da Lei n。  4.769/65 e campos 
conexos da Adminictrc,r斉n 

IDENTIFICACAO DO REGISTRO 

Raz'o socIaL M.PlNHElRo coNsTRU9OEs E sER切Cos LTDA 
CNP上 06.096I5ozooo l一44 
Reglst『o no cRA・BA:02468 TipoInscri9白o:P 
Da加 Registro: 1 3/4/2012 
Capi加I SociaL 750'000,00 
Endere9o:Tv BAHlA sN R DEMocRATAs LoT24 QD41'JARDIM 
PETROLAR,ALAGOlNHAS/BA 
Cep:48.031一080 
Respons白veI (is）丁‘cnico(s): HEVERTON TERclo sANTos PlNHERo,Reg厭「o 
cRA一BAn。 2661 4 e slLAs PERElRA sANTos,Reg嶋tro cRA~BAn。 29369 
9旦竺o§9cia具世PEzA DE RUA&oRGAo PU日Lにos E PARTlcUいRE&ATM DADEs PA旧AGlsTlcAs 
coしE!rDEL「×O E ENTuLHos vARRにAoDE切As E PRAcAs PUBLにAs' tocAcAo DE MAo DE o日RA 坐q旦昨cIALlzADA E EsPEcIALにADA】 ADM旧lsTRAいo DE coNDoMNIos PREDlAIs RE割DENと面どE 
99MER9！凸Is二§,興Ico旦  D三  oRGANにA以o DE FEIRAs coNGREssos一 E×PosIcoEs E 戸Es云s這E§菰6i 
凹MIせlsTB押WDA PRoPRIEDADE 山oBlL戚RIA,UM元2''66“韮論応え了品‘Iぷ巌に航流蕊  

rcazao aociai: M .VINhLIKU GUNS I NU OES E SER『 VIOS LIDA
CNPJ: 06.096.502/0001-44
Registro no CRA-BA: 02468 Tipo Inscri o: P
Data Registro:1 3/4/2012
Capital Social: 750.000,00
Endere o:TV 	BAHIA 	SN 	R 	DEMOCRATAS 	LOT24 	QD41JARDIM
PEIROLAR,ALAGOINHAS/BA
Cep: 48.031-080
Respons vel (is) Tcnico(s): HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO, Registro
CRA-BA n 26614 e SILAS PEREIRA SANTOS, Registro CRA-BA n 29369
Objeto Social: LIMPEZA DE RUAS, ORGAO PUBLICOS E PARTICULARES: ATIVIDADES PAISAGISTICAS;
COLETA DE LIXO E ENTULHOS; VARRICAO DE VIAS E PRACAS PUBLICAS;tQCACAO DE MAO DE OBRA
NAO ESPECIALIZADA E ESPECIALIZADA; ADMINISTRAAO DE CONDOMINIOS PREDIAIS RESIDENCIAIS E
COMERCIAIS: SERVIOS DE ORGANIZA O DE FEIRAS. CONGRESSOS, EXPOSI ES E FESTAS; GESTO E
ADMINISTRA O DA PROPRIEDADE IMOBILIRIA; LIMPEZA E CONSERVA O DOMICILIAR; SERVIOS
COMB!NADOS PARA APOIO 4 FnirInin vrcTQ CONDO"'" nDcnIAlC'; LOCA O DE MQUINAS COM 
O些堅DORこSER VI9ど  DE TRANSPORTE D'F崩訟星I崩 r,LおIo.GEIRO.S LOCAぶごさγ前需鑓器ご器畳  
MOTORISTNTRANSPORTE ESCOLAR 	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRIT6RIO - E APOIO 

燃磐具磐J』蛋烏鷲盤餌？しMO-DE-OBRA TEMPORARIA COLETA DE R雨面OS砿O.P示IG崩礁 

二農霊；ご農器震器 pessoa jur dica encontra-se em dia ClInt suas obrigaり6es limaじeiras para coin じSに  

A presente certido n5o quila nem invalida quaisquer debitos 叫 it fra6es que, posteriorinenle. venham a ser 
apurados por este CkA contra a titular desle registro. 

A falsifica'o deste document。・ sujeita o infrator a processo disciplina丁 nelusi で  。  Responsa'cl T'cnico ao devido 
preces so elico e eoiisiitul・se em crime previsto no C6digo Penal. srりci tu ii do o(s) autor(es) A rCspeets、ua''o penal 
Qualquer r usura ou emenda invalidar' este documento 

Emiss'o: Salvador, 14 de janeiro de 2020 
Validade: 31 de Dezembro de 2020, desde que o registro permane9a em situa9自o regular 

Confirme 	a 	autenticidade 	e 	a 	regularidade 	deste 	documento 	na 	p自gina 
www.cra-ba.orn・ br/Pasina/722/Servicos一onlineaspx  mediqnte numero de controle a seguir: 

、  

CONTROLE: 2020-118 

000122 



Confirme 	a 	jiutenticidade 	deste 	documenty'' 
www.cra-ha.orjz.br/Pagina!722!Servieos-Online.aspx. mediante miolero de controle abaixo 

CONTROLE; 2020-1181204731 

曜費  

」a
「ふ・、、  et

Jat 	p 

CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRA9AO DA BAHIA 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE T重CNICA 
Endere9o : Av. Tancredo Neves, n。  999 - Edil Metropolitano Alfa. 6。  andar - 

Caminho das Arvores CEP 【  41820-021 - Salvador/BA - Tel : (7り 3311-2583 
contato(2t)cra-ba.org. hr 

Senhor Usu白rio, 

O(s)A(s) Respons白vel(eis) T白cnico(s) abaixo pela Empresa MPINHEIRO CONSTRU9OES E 
SERVI9OS LIDA, registro CRA-BA PJ n。  02468, CNPJ n06.096.50210001-44, situada na(o) 
TV BAHIA SN R DEMOCRATAS L0T24 0D41, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA 
est(百o) devidamente registrado(s) no CRA-BA, nos termos da Lei 4.769, de 09/09/1965 e 
Regulamento aprovado pelo Decreto no 61.934, de 22/1211967, atua corn o vinculo de 
PRESTADOR DE SERVIO, SOcio nos(s) seguinte(s) dia(s) e horrio(s): 

Horrio de Funcionamento da Empresa: 

Segunda a sexta - feira 08:00 as 18:00 

Nome e Hor'rio do Repons'vel T'cnico na Empresa: 

Adin(a). 1-IEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO, Registro CRA-BA no 26614, 
Segunda-feira - 08:00 as 12:00; Ter9a-feira - 08:00 as 12:00: Quinta-feira - 08:00 as 12:00; 
Adm(a). SILAS PEREIRA SANTOS, Registro CRA-BA n。 29369, Quarta-feira ・  13:00 as 18:00; 
Sexta-feira - 13:00 as 18:00; 

Em caso de m白  qualidade dos servi9os prestados por esta Pessoa Juridica ou das produtos 
por ela fornecidos, queira dirigirーse ao seu Respons白vel Tecnico ou ao CRA-BA, org白o de 
defesa da sociedade e controle do exercicio profissional dos Administradores, no endere9o 
acima mencionado 

A制sificaいo deste documento. sujeita o infrator a procc、so disciplinar inclusive o Responshvel Tecnico 
ao devido processo' lico e constitui-se em crime previsto no Codigo Penal, sujeitando o(s) autor (es)a 
respectiva acこo pena! 

、  

Emisso: Salvador, 14 de janeiro de 2020 
Validade: 31 de Dezembro de 2020, desde que o registro permane9a em situaco regular 

Qualquer rasura ou emenda invalidar este documento 

、ーー  

pginaa

.,,,o .aO勲  
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CONSELHO REGIONAL DEADMINISTRA9AO DA BAHIA 
Certid白o de Regularidade Profissional 

O Conselho Regional de Administra9白o da Bahia (CRA-BA), no uso das suas 
atribui96es legais, e considerando a documenta9白o apresentada, CERTIFICA 
que a Pessoa Fisica abaixo citada, encontra-se REGISTRADA, ATIVA e em 
situa9白o REGULAR com suas obriga96es nos termos da Lei it 4.769/65 e do 
Regulamento aprovado pelo Decreto it 61.934/67, n白o estando, portanto, 
excluda do exerccio da profissao. Este documento6 v自lido dentro deste 
exercicio. ノノノ1#lJlll/lI7#IJ/Illl/1111/1lII#71/1ノカ117/1/71#1111ガ＃カカ＃カ1ノ刀11171カガlIl/11ノノノノノl////J/IIIノ1/I/Iノ 

需： HA請『爵N TERCIO SANTOS PINHEIRORADOR 

総慧ご震紫諾 26614 

A presente certid吾o n白o quita nem invalida quaisquer d白bitos ou infraC6es que. posteriormente 
venham a ser apurados contra o titular deste registro 

CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) altera9百o (6es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, 
esta certidao perder白  a sua validade para todos os efeitos 
A falsifica9自o deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando o 
autor 白  respectiva a9ao penal 
Emiss'o: 14/01/2020 
Validade: 31 de Dezembro de 2020, desde que o registro permane9a em situa叫o regular 
Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na pagina www.cra- 
ba.orq.br/Paqina/722/Servicos-Online.aspx   mediante numero de controle a seguir: 

CONTROLE: 2020-1180411266 

メ  

Desde: 25/06/2014 

o03124 



CONSELHO REGIONAL DEADMINISTRA9AO DA BAHIA 
Certid白o de Regularidade Profissional 

O Conselho Regional de Administra9ao da Bahia (CRA-BA), no uso das suas 
atribui6es legais, e considerando a documenta9白o apresentada, CERTIFICA 
que a Pessoa Fisica abaixo citada, encontrarse REGISTRADA, ATIVA e em 
situa9ao REGULAR com suas obriga96es nos termos da Lei r? 4.769/65 e do 
Regulamento aprovado pelo Decreto rP 61.934/67, nao estando, portanto, 
excluida do exercicio da profissao. Este documento 白  vlido dentro deste 
exercicio. ノi/Il//Iノノノノノi//Il//I//IノノノノIノノノ力力力力ノ力力力力力ノ力1111カガlI7/1刀力ガノノノノノノノ＃ノノノノノ /1/I/IノノノlIノノノノノノノノノノノ / 

Nome: SILAS PEREIRA SANTOS 
Titulo: ADMINISTRADOR 
Registro noCRA-BA N。: 29369 
Processo No: 00363/2017 

Desde: 29/03/2017 

A presente certid白o n白o quita nem invalida quaisquer debitos ou infra96es que, posteriormente 
venham a ser apurados contra o titular deste registro 

CERTIFICAMOS que caso ocorra(rn) altera9白o (6es) no(s) 'elemento(s) contido(s) neste documento 
esta Certid白o perdera a sua validade para todos os efeitos 
A falsifica9白o deste documento constitui-se em crime previsto no C6digo Penal Brasileiro, sujeitando o 
autor 白  respectiva a9白o penal 
Emiss自o: 14/01/2020 
Validade: 31 de Dezembro de 2020, desde que o reqistro oermaneca em situac自o renhil2r 
uonrirme a autenticidade e a regulandade deste documento na o白qina www.cra- 
ud.duIy.ur,raii,a, 'zzlaervrcos-unuune.aspx meqiante numero de controle a seguir 

CONTROLE: 2020-1180405016 



CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE 
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Presta9白o de Servi9os, 
celebrado, de um lado, pela Empresa M. PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVI9OS LTDA com registro no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) 

n。  06.096.502/0001-44, estabelecida na Travessa Bahia, S/N, (Rua Democrata), 
Lote 24 Quadra 41, Jardim Petrolar, Alagoinhas, BA - CEP: 48031-080, neste ato 

representado pelo seu SOCIO ADMINISTRADOR o (a) Sr (a). ALLISSON 

MATEUS SANTOS PINHEIRO, Brasileiro, Solteiro, Empres白rio, portador do CPF 

n。  011.966.375-98 e do RG no 972759999 - SSP/BA, doravante denominado 

CONTRATANTE e, de outro lado o (a) Sr (a). SILAS PEREIRA SANTOS, 

Brasileiro, Solteiro, Administrador, portador (a) do CPF n。 054.911.385-17 e do RG 

n。  1402445652 SSP-BA, Residente 自  RUA VITうRIA, N。  50, QD 48, LT, 01, 
CAMINHO 14, bairro: JARDIM PETROLAR na cidade ALAGOINHA S/BA, 

devidamente inscrito (a) no CRA-BA sob no 29369, doravante denominado (a) 
CONTRATADO (A), estabelecem as partes, de comum acordo, as seguintes 

disposi96es 

Clusula Primeira: o objeto do presente Contratp 白  a presta9ao de servi9os do (a) 
Contratado (a)a Contratante, visando prestar assessoramento dentro da sua 自  rea 
de atua9ao profissional, na qualidade de Respons自vel T6cnico, de acordo com 
"Manual do Responsvel T白cnico Administrador" do Conselho Federal d 
Administra9ao 

Cl自usula Segunda: o (a) Contratado (a) cumprira a carga horaria semanal de 10 
(dez) horas e mensal de 40 (quarenta) horas 

Clusula Terceira: o presente Contrato vigorar白  pelo periodo de 24 meses 
iniciando em 01 de janeiro de 2020 e encerrando em 31 de dezembro de 2021 

Clusula Quarta: fica estipulado o valor de R$ 4.789,96, a trtulo de remunera9白o 
mensal ao (a) Contratado (a), devendo esta ser paga pela contratante at白  o dia 10 
(dez) do mes seguinte ao da presta9白o do servio 

Cl自usula Quinta: o Contratante propiciara todas as condi96es para o bom 
desempenho do (a) Contratado (a) 

Clusula Sexta: o presente Contrato poder合  ser rescindido por qualquer das 
partes, desde que haja a comunica9白o formal no prazo minimo de 30 (trinta) dias 
anteriores ao destrato. 

Paragrafo O nico. A empresa apenas podera destratar o presente Contrato se 
estiver rigorosamente em dia com os honor白rios profissionais do Respons自vel 
T白cnico 

Cl自usula S'tima: caso sobrevenharn pend白ncias a, titulo de honorrios devidos' ao o 
Nesponsavei iecnico, por ocasiao ao vencimento ao contrato, estipulam as partes 4 . 
ae comum acoruo que o contrataco tera aireito a uma muna equivaierne a qu 7. .上g 

OARTAZEWDOS構繊鷲鷺ミl胃  ar o Contratante, urna vez que este instrum- -- .a,* 	 IAuthticao DiltaI 	OU 

c"',-c"', -c"',噂 40 s,flUo 0'40dU U O'(40U-dUC6d,Autntic. o: 47551501200911驚鷲議難ニ。”嘱 
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讐や
executivo extrajudicial, na forma do Art. 585, inciso II, do C6digo de Processo 

Clusula Oitava: o presente Contrato, para que seja reconhecido pela entidade 
fiscalizadora do exercicio profissional, dever ser submetido 自  aprecia9ao do 
Presidente do Conselho Regional de Administra9白o da Bahia 

Cl自usula Nona: as controv白rsias originadas do presente contrato ser含o resolvidas 
de acordo com a legisla9白o em vigor, ficando eleito entre as partes o Foro da 
Comarca de 4(agoinhas/BA, para dirimir eventuais litgios acerca do contrato. 
podendo ser resolvidos, tamb白m, por meio de procedimetito arbitral. E por estarem 
Justos e contratados, subscrevem o presente em tr6s vias de igual teor e forma, na 
presenCa de 2 (duas) testemunhas 

Alagoinhas/BA, 30 de dezembro de 2019 
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19/Q1/2020 ・ 	 https:I/autdigital.azevedobastos.not.brlhome/comprovante/47551501200911440597 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTbRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit白cio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo自o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244・5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http.11ww.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARACAO DE SERVICO DE AUTENTICA9AO DIGITAL 

 

O Bel. V白lber Azevedo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos. Interdi96es e 
Tutelas com atribui9自o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo百o Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica9百o Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes' 

一  DECLARO ainda oue. oara aarantir transoar白ncia e seouranca iuridica de todos os atos oriundos dos resoectivos servicos de Notas e Reoistros do 
S Estado da Paraiba. a Correoedoria Geral de Justica editou o Provimento CGJPB Nり 003/2014. determinando a inserc自o de um cbdioo em todos os 
W atos notorlais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9ao Extrajudicial contm um c6digo ロ  nico (por exemplo: Selo Digital: A8C12345- 

XIX2) e dessa forma, cada autentica9百o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess白rio 
atraves do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraba, endere9o http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na c6pia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, 自  nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este CartOrio 

Esta DECLARA9AO foi emitida em 1910112020 13:55:29 (hora local) atrav白s do sistema de autentica9含o digital do Cart6rio Azev'do Bastos, de 
acordo com o Art. 1。,。  10。  e seus§§ 1。  e 2。  da MP 2200/2001. como tamb自m, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azev白do Bastos, podera ser solicitado diretamente a empresa M1PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME ou ao 
Cart白rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site hllps:I/auldigilalazevedobaslos.not.br  e informe o Cbdigo de Consulta desta 
Declara戸o. 

C6dige de Consulta desta Declara'ao: 1435104 

A consulta desta Declara9百o estar白  disponivel em nosso site ate 15101/2021 09:16:54 (hora lecal) 

'C6digo de AutenticaC'o Digital: 47551501200911440597-1 a 47551501200911440597-3 
'Legisla'6es Vigentes: Lei Federal no 8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provis6ria n。 2200/2001, Lei Federal n。  13.105/2015, Lei 
Estadual no8.721/2008, Lei Estadual no10.132/2013 e Provimento CGJ N。 003/2014. 

O referidoe verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL 
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CONSELHO REGIONAL DE AD 

O Sistema CFA/CRAs tem como miss'o promovera difus'o da Ci'ncia da Administra''o e a 
valoriza''o da profisso do Administrador visando a defesa da Sociedade. 

CERTIDAO DE ACERVO T'CNICO DE PESSOA JURiDICA 

CAT No. 0004 /2020 

CERTIFICO, que a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA. 
esta registrada neste CRA-BA sob no PJ-02468, CNPJ n。 06.096.502/0001-44, e cabe ao(s) 
seu(s) Respons自vel(is) T'cnico(s) a implanta9自o e supervisao do(s) trabalho(s) e servi9o(s) 
no(s) campo(s) da Administra9ao, visando o controle da qualidade e a excelncia na 
presta9百o do(s) servi9o(s). CERTIFICO. ainda que foram efetuados neste CONSELHO, em 
nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA. a certifica9ao 
do(s) o(s) atestado(s) de capacidade t'cnica abaixo atrav's do(s) RCA(s)(Registro de 
Comprova9ao de Aptidao): 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(5): 

PROFISSIONAL 
TITULO 
CRA-BA No 
TIPO DE ViNCULO 
VIGENCIA DO 
VINCULO 

PROFISSIONAL 
TITULO 
CRA-BA N。  
TIPO DE ViNCULO 
VIGtNCIA DO 
VINCULO 

PROFISSIONAL 
TITULO 
CRA-BA No 
TIPO DE VINCULO 
VIGENCIA DO 
VINCULO 

LUCIO ROBERTO SEVERO ROSAS 
ADMINISTRADOR 
22872 
PRESTADOR DE SERVICO 
DE 1310412012 A 11/06/2015 

: HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 
: ADMINISTRADOR 
: 26614 
: 5000 
: DESDE 11/06/2015 ATE A PRESENTE DAT 

VINICIUS NERI PRINZ 
ADMINISTRADOR 
I nflIV.) 

PRESTADOR DE SERVIO 
DESDE lI/0I/20I6A !110I120I8 

PROFISSIONAL 
TITULO 
CRA-BA N。  
TIPO DE VlNCULO : 
VIGENCIA DO 
VINCULO 

ELISANGELA XAVIER DOS SANTOS 
A DM1 NI STRA DORA 
29~ 2 I 
PRESTADORA DE SERVIO 
DESDE 07/03/2017A 14/1112017 	'‘出  

CAT N'000412020 ・  M,PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTOA . CRA-SAN婦肋．  PG. 

難  
AV. TANCREDO NEVES. 999- FOP. METROPOLITANO ALFA. SLS. 402/601/602 - CAMINHO DAS ARv'd' s 

SALVADOR-BAHIA- CEP: 41820-021 ・  TEL.: (71) 3311-2583 - FAX: (71) 3311-2573 
E-mail: cra・ba@cra-ba.org.br  - Site:ww w.cra-ba.crg.br  



NÚMERO DO RCA 372/15 

DATA DO REGISTRO DO RCA 27/07/2015 

CONTRATADA M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉLIA 
RODRIGUES 

NATUREZA DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEICULOS (VANS) COM 
MOTORISTA 

VIGENCIA CONTRATO DE 14/02/2014 A 14/02/2015 

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A) HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 

NÚMERO DO RCA 024/16 

DATA DO REGISTRO DO RCA 1 15/01/2016 

CONTRATADA M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CONTRATANTE 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL 

NATUREZA DOS SERVIÇOS ! LOCAÇÃO MENSAL VEÍCULOS COM MOTORISTA 

VIGENCIA CONTRATO 
I 

DE 11/08/2015 A 31/12/2015 

RESPONSÁVEL TECNICO(A) HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 

NÚMERO DO RCA 094/19 
DATA DO REGISTRO DO RCA 02/05/2019 

CONTRATADA , 	M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 

CONTRATANTE 1 	SSEA - SOCIEDADE DE ESTUDOS EMPRESARIAIS 
DE ALAGOINHAS (FACULDADE SANTO ANTÔNIO) 

NATUREZA DOS SERVIÇOS 1 	 FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA 
ESPECIALIZADA, PARA ATENDER AS 

NECESSIDADES DA ADMINSTRAÇÃO DA IES 
(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAO 

DE OBRA). 

VIGENCIA CONTRATO DE 01/07/2013 A 01/07/2014 

RESPONSÁVEL TECNICO(A) HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 

I 
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CONSELHO REGIONAL DE AD CONSELHO REGIONAL DE AD 

PROFISSIONAL 

TTULO 
CRA-BA N" 
TIPO DE VINCULO 

VIGENCIA DO 

VINCULO 

PROFISSIONAL 
TiTULO 
CRA-BA 1N° 
TIPO DE ViNCULO 
VIGÊNCIA DO 
ViNCULO 

SILAS PEREIRA SANTOS 
ADMINISTRADOR 

29369 
PRESTADOR DE SERVICO 

DE 0310512017 ATE 31ノ1212021 

SILAS PEREIRA SANTOS 
ADMINISTRADOR 

29369 
PRESTADOR DE SERVIÇO 
DE 03/05/2017 ATE 31/12/2021 

’，  

ti. PINHEIRO L鋤 210001 fl'SFRVOS LIDA. 
Irv---- 

• 1:6.096 2/0001-V0 
PINHEIRO 	 PRV'E.OS LTDA. 
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NUMERO DO RCA 	 102/15 

DATA DO REGISTRO DO RCA 	 25/02/2015 

CONTRATADA 	 i 	M.PINHEIRO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA 

CONTRATANTE 	 FAPE TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO EIREL1 
ME 

NATUREZA DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA. 

VIGENCIA CONTRATO DE 06/01/2014 A 06/01/2015 

RESPONSÁVEL TECNICO(A) LUCIO ROBERTO SEVERO ROSAS 

CAT N' 0334/2020 ・  M.PINHEIRO CONSTRU96ES E SERVI9OS LTDA ・  CRA・BA N02468. - -p4 
,I 

CAT N° 0004/2020 • M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CRA-BA N" 02460 • Irf 
Air 

AV. TANCREDO NEVES. 999- EUF. METROPOLITANO ALFA, SLS. 4021601/802 - CAMINHO DAS ARVORES 
SALVADOR-BAHIA ・  CEP: 41820-021 - TEL.: (71) 3311-2583 - FAX: (71) 3311-2573 

E-mail: cra-ba@cra-ba.org.br  - Site: wwwcra・ba.org.br  

AV. TANCREDO NEVES, 999 - EDF. METROPOLITANO ALFA, SLS. 402/601/602 - CAMINHO DAS ARVORES 
SALVADOR-BAHIA - CEf.3 41820-021 - TEL.: (71)3311-2583 - FAX: (71) 3311-2573 

E-mail: cra-ba@cra-ba.org.br  - Site: www.cra-ba.org.br  
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Acompanhado(s) de Atestado(s) (ou Declara9ao) fornecido pela Contratante, afirmando que 
os servi9os foram executados a contento. Esta Certid五o' composta por 3 (trs) pginas. 
SalvadorfsA, aos quinze dias do mes de janeiro de dois mil e vinte (15/01/2020). 
カ力力力7刀ノノノカノノカノノノノノノノ方力ノノノカノノノノノノノガ力力力カ 7ノノ力力力力刀ノノノノノカノノノ力方ノノクカノノカノノノノノノノノノノカノノノノノ力刀刀ノノノノノカ力力力刀ノノノノ  

、J6.O9EL5O2/OOO1-44' 
M. PiNKE*OC 瑠」、海！、着虻鳶助 A- 

Adm.Chefe終畿11w, DiasFiscalizaao e Registro 
Travessa さ’メ h二A講o cicie rata 

JarI,,,. Petrりl" 	.t I' :1, 031 -050 
Iーー  

VISTO: 

J 

Esta certidao' v自lida por 6 (seis) meses 
Valida at': 13/07/2020 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E O BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDICOES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epitcio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Jo百o Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244・5484 

http:l1vww.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAいO DE SERVIO DE AUTENTICA9AO DIGITLL 

O Bel. V自lber Azev白do de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi96es e 
Tutelas com atribui9白o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo'o Pessoa Capital do Estado da Paraba, em virtude de Lei, etc 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Cbdigo de Autentica戸o Digital' ou na 
referida sequ'ncia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes' 

DECLARO ainda que, para garantir transparencia e seguran9a juridica de todos os atos onundos dos respectivos servi9os de Notas e Registros do 
Estado da Paraba, a Corregedoria Geral de Justia editou o Provimento CGJPB N。 003/2014, determinando a inser 合o de um cdigo em todos os 
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9昌o Extrajudicial cont白m um cdigo ロ  nico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345- 
XIX2) e dessa forma, cada autentica9"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atravs do site do Tribunal de Justi9a do Estado da Paraba, endere9o http:/Icorregedoria.tjpb寸us.br/selo-digitalノ  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caractersticas que foram reproduzidas na cpia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME a responsabilidade, Unica e exclusiva, pela idoneidade do documento 
apresentado a este Cart6rio 

Esta DECLARACAO foi emitida em 15/01/2020 18:08:39 (hora local) atraves do sistema de autentica9白o digital do Cart6rio Azev'do Bastos, de 
acordo com o Art. 1。,。  10。  e seus§§ 1。  e 2。  daMP 2200/2001, como tamb白m, o documento eletr6nico autenticado contendo o Certificado Digital do 
titular do Cart6rio Azevedo Bastos, poder ser solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME ou ao 
Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa"es mais detalhadas deste ato, acesse o site https:Ilautdigital.azevedobastos.not,br e informe o Cbdigo de Consulta desta 
Declara"o. 

C6digo de Consulta desta DeclaraC'o: 1436521 

A consulta desta Declara"o estar disponrvel em nosso site ate 15/01/2021 17:29:51 (hora local) 

1C6digo de Autentica"o Digital: 47551501201729190184-1 a 475515012017291Q01 84-3 
'LegislaC6es Vigentes: Lei Federal n。 8.935/94, Lei Federal n。  10.40612002, Medida Provis6ria n。  220012001, Lei Federal n。  13.105/2015, Lei 
Estadual n.8.721/2008. Lei Estadual n口 10.132/2013 e Provimento CGJ N' 003/2014 

O referidoe verdade, dou f 
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00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bcd724d7d6b1ab35c4c4f323thc37b8f57686d4427c5e56a1 6d08812a4a45cf3a7c628dced6a691f1fd31 aebc64 
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山CRFE MPP E E N菊貢  
RAZAO SOCIAL: M.PINLIEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

INSCRIAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRICAO MUNICIPAL: 928400 
CNPJ: 06.096.502/0001-44 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE PO9OES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N.o 011/2020 

DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA 

A empresa M.PINHEIRO CONSTRU9oES E SERVI9OS LTDA, estabelecida 
na Travessa Bahia, S/N, (Rua Democrata), Lote 24 Quadra 41, Jardim 
Petrolar, Alagoinhas, BA - CEP: 48031-080, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o no 06.096.502/0001-44, declara sob as penalidades cabiveis a inexist6ncia de 
fato superveniente impeditivo a sua participa9白o no Pregao Presencial SRP N。  
011/2020 

, 

, 
M. PINHEIJ '171 ' TRUc6ESESERVIOS LTDA 

Yr ' . 06.096.502/UUU1-44 
ALLISSON ATEUS SANTOS PINHEIRO 

S. lO ADMINISTRADOR 
CPF ・O1 1966.375-98 

RG: 9727599991 SSP/BA 

Endere'o: [ raves、a Ban a. S N. (Ruに  Dciu一 i:ual .l I ftc .24(Jbit.缶」  
(EU: 48り1巨リSり  1国  t7に j 3422こ  

c-fiat:: ct'[ltaiu'J ca:lonemprCci 1(1IB] 

J ardiin Petrolar. Aiagoinhas, BA 一  
Iり732~1り  
Js 、。n 	 QQoj 34 



曲亡R卜?CIINHDRDCRNDN RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUcoES E SERVIOS LTDA 
INSCRICAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 

CNPJ: 06.096.502/0001-44 EM PP E EN ロ  MENT ロ S 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE POGOES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N.o 011/2020 

DECLARACAO 

A empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA, CNPJ N。  
06.096・ 502/0001-44, sediada na Travessa Bahia, S/N, (Rua Democrata), Lote 
24 Quadra 41, Jardim Petrolar, Alagoinhas, BA - CEP: 48031-080, por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital 
de Preg白o N。  011/2020, DECLARA, sob as penas da lei, que: 
ー  est自  ciente da obrigatoriedade de declarar a superveniencia de fatos 
impeditivos da habilita9白o 
ー  nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 
(dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condi 白o de aprendiz, a partir 
de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7。  da Constituiao 
Federal e inciso V, art. 27, da Lei n。8666/1 993, com reda 白o determinada pela 
Lei no9.854/19 
ー  nao possuem em seu quadro de pessoal servidores publicos exercendo 
fun9es tcnicas, comerciais, de gerencia, administra o eu tomada~ de 
decisao, (inciso lit, do art. 9o da Lei no 8666/93). 
- son as penas da Lei, reunir todos os requisitos de habiIitacきoもxiaidos no 
taitai, quanto as condi加es de qualifica9ao juridica, fisal, t百cnica 言  e 
econorntco-tlnanceira, bem como'de que estciente e conoda com o disposto 
no taitai em rererencia e no Decreto Estadual n。  7.217 de 14 de marca de 
2006 
ー  sob as penas do Art. 299 do c6digo Penal, de que ter白  a disponibilidade, caso 
venha a vencer o certame, dos produto/servios licitados para realizar a 
entrega nos prazos e/ou condic6es orevistas 

Alagoinhas/BA, 27 de fevereiro de 2020 

、  

しい．ハ～、  
NH 	ONSTRUCOES E SERVIOS LIDA 

NPJ: 06.096.502/0001.44 
ALLIS 'N MATEUS SANTOS PINHEIRO 

O cio ADMINISTRADOR 
CPF Ol l 966 375一9B 

RG'972759999 1 SSP/BA 
CPF:oi 1.966.375-98 	 M.?ML氷し 	 . 

RG: 972759999 1 SSP/BA 
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曲CF1I菊N 
RAZAO SOCIAL: M・PINH EIRO CONSTRUcoES E SERVIOS LTDA 

IINSCRI'AO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRICAO MUNICIPAL: 928400 
CN Pi: 06.096.502/0001-44 EMP口EENロ IMENT ロ 5 

AO 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE POCOES/BA 
PREGAO PRESENCIAL SRP N. o 011/2020 

DECLARA9AO 

A empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA, CNPJ N。  
06.096.502/0001-44, sediada na Travessa Bahia, S/N, (Rua Democrata), Lote 
24 Quadra 41, Jardim Petrolar, Alagoinhas,, BA - CEP: 48031-080, por seu 
representante legal abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital 
de Pregao N。  011/2020, DECLARA, sob as penas da lei, estar ciente de que a 
apresenta9ao da proposta implica na plena aceita9白o das condi96es 
estabelecidas neste edital e seus anexos, e, no pleno reconhecimento de que 
nao se enquadra em nenhuma das situa96es impeditivas de participa9ao a 
seg u Ir 

Inadimplncia com fornecimento de itens junto ao Municipio, nao 
configurando como tal as licitantes que solicitaram formalmente 
prorroga9白o de prazo e este foi devidamente acatado; 
Existencia de fato superveniente impeditivo de habilita9白o, na frma do 
Art. 32,§ 2。  , da Lei 8.666/93 e altera96es posteriores, salvo se 

喋舞競鷲灘舞8e
eo art. 7。  da Constitui9ao Federal, inciso V, art. 27 da Lei nQ 8666/93; 

・ Existencia em seu quadro de empregados, servidores publicos 
exercendo fun96es de gerncia, administra9白o ou tomada de decis白o; 

Ala9oinhas/BA, 27 de fevereiro de 2020 

鵬 8
ぐゃゃ曾一d00Dr$j\ 勲  
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M. PINHEIR 

SOC O ADMINISTRADOR 
CFF'01 1 966 37598 

RG: 972759999 SSP/BA 
'F:Ol 1.966.375-98 	 Tta.e<. 

ALLISSON ATEUS SANTOS' PIt' 
合l騎認認謝HEIRO M窟L蹴  ・叱し  
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Protocolo Arquivamento; 150213220 No Arquivamento: 29400041221 う  

CAPI'I'ULO I 

DA DENOMINAいO, SEDE, FORO,幻tEA DE Ac入O, DURAcAO E ANO 
SOCIAL 

S 

S 

S 

S 

I 

5 	 V. Ano social compreendido no periodo de 1ode Janeiro a 31 de Dezembro de cada ano 

, 

Ad. 2。. A COOSERMAN tern por objetivo principal a presta9ao de servi9os aos seus 
associados, visando h estabilidade econ6mica e ao bcm estar social de Lodos, atuando na 
a r一ea de presta9自o de servi9os, elewando 

l;l鴛恕e lI贈肥鷲鷲9L世丹黙黙叫g9LiA RD IN乞E CII込MADpS 
ミ恐ご繁気君昌 Iy雄讐驚、 離 l恕狙§馬、,CON STBり的」三S こIー「 ERき嚇q 
MANUTENCAO E REPARO EM INSTALAC6ES ElTRICAS, HIDR ULICASE 

請器IS EMA O謂織誌 CON STRUCONSTR U 鐙 SERVIOS DE RECEPcAO' 

● 

' 

I 

S 

e 
p 

p 

’ 	 ハ  

S 

S 

'A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM httP://regin.juceb.ba.Qovbr/autenti“叫odocJmpnrfls/IIfPfl,irflr,o asI 
. 	CONTROLE: 13917128341700 CPF SOLICITANTE 955.819.875・72 NIRE: 29400041221 EMITIDA: 15/0612018 PROTOCOLO: 188901043 

aplicados no beneficio de seus associados e na geslo cooperalivisla, relacionados A 
atividades da a rea de presta9o de servi9os, de acordo o Artigo 2; 
c. adiantamento aos associados em moeda circulante sobre o valor dos produtos recebido 
ou que estejam em fase de produ9百o; 

’ 	長ク  刃，  1 
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CAPITUI.JO I 

DA DENOMINAぐ入O, SEDE, FORO, REA DE AいO, DURAcAO E ANO 
SOCIAL 

Art. J0』  COOPERATIVA DE TRABALUO EM SERVIぐOS E APOIO 
ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO~COOSE.RMAN e uma sociedade cML 
regulada pela Lei n。 5.764/71, de 16 de dezembro de 197L pela Lei no 12・690, de 19 de 
Julho de 2012, e pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 一 Cdigo Civil, e pelas 
disposi96es legais vigentes, especialmente o disposto no artigo 174, pargrafo 2。, da 

Constitui9石o Federal cit vigor, rege-se pelo presente Estatuto, lendo: 

I. Sede e administra9貢o no Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, corn endere9o 自  Rua 
Doutor Jo百o Barbosa. 69. Vaquejada, CEP: 48.700-000 
II. Foro juridico na comarca de Serrinha, Estado da Bahia 
ill. Area Ce ayao para eleito de adinissao de associados em tono o lerrilorlo I Nacional 
IV. Prazo de duraCao indeterminado e 
V. Ano social compreendido no periodo de l ode Janeiro a 31 de Dezembro de cada ano 

CAPFI'(J LO II 
DOS O1JJE'fl VOS SOCIAIS 

Art, 2。.A COOSERMAN tern por objetivo principal a presta9ao de servi9os aos SOIlS 
associados, visando h estabilidade econ6mica e ao bem estar social de todos, atuando na 
自・ca de oreslacao de servicos. ektuando 
PLANTIO. TRATAMENTO E MANUTENいO DE JARDINS E ORAMADOS. 
SERVICOS DE LIMPEZA EM IMOVEIS E CONSTRUCOES. ALfERACAO. 
MANUTENCAO E REPARO EM INSTALACOES EI.ETRICAS, HIDRAULICAS E 
PREDIAIS EM IMOVEIS E CONSTRU⑩ES, SERVIOS DE RECEP叫O E 
ORIENTACAO EM IM6VEIS E CONSTRUC6ES 

§10. Para a consecu9ao de seus objetivos a COOSERMAN dever: 

a. oferecer condi96es de presta9ao de servi9os adequadas a seus associados; 
b. adquirir, na medida em que o interesse social o aconselhar, generos e artigos de uso 
domstico e pessoal pura lornecimento a seus associados, assim corno titeiisilios. m自quinas 
e equipamentos de mineravao, sofiwares e hardwares e/ou outros semelhantes para serem 
aplicados no beneficio de seus associados e na gest白o cooperativista. relacionados 自  s 
atividades da a rea de presta9査o de servigos, de acordo o Artigo 2。; 
e. adiantamento aos associados em moeda circulante sobre o valor dos produtos recebidos 
ou que estejam em fase de produ‘白o; 

、  
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d. presta9to de assistncia m6dica, dent自ria, educacional, social e itiridien ni n只cnriadnc. 

cejeDrar contratos, convenjos e ajustes corn pessoas fsicas, instituiq6es J i eiti?魂esr ：・：  

e. ceieora9ao ac contratos, convenios e ajustes corn entidades cooperativas nacionais e 

1. incentivar e promover o intercdmbio entre as entidades e os profissionais ligados 自  s' reas
de atua o da COOSERMAN; 

g. preservar e aprimorar a capacidade e responsabilidade tecnico-profissional de seus
associados: 

爵農Iad認器器 local, de sua' rea de atua9ao, filiais, Escrit6rios Regionais ou 

器器認篇器器課器器農農器器器器器農濃 u insurnos que 
j. associar-se a outras cooperativas, tanto de primeiro corno de segundo grau, bern como a 
empresas n豆o cooperativas. dentro dos limites cia Lei; 
k. gerir unidades de apoio ao desenvolvimento das atividades de prestaco de servicos. 
para atender os seus objetivos sociais, atrav亡s de convnios ou contratos celebrados corn 
entidades p丘blicas e/ou empresas privadas, ou implantados pela COOSERMAN: 
I. est「mulo e desenvolvimento progressivo das atividades econ6micas voltadas para a 

§2''. A COOSERMAN promover ainda, mediante convenio com as entidades 
especializadas, p自blicas ou privadas, o apriI torcimento tdcnico-profissional dos seus 
associados e de seus pr6prios empregados e participar de campanhas de expansao do 
cooperativismo, bem como desenvolver a96es de stlstentahilidade, visando 自  
operacionaliza戸o das seus objetivos sociais, en collcord'ncia e a preserva9喜o do meio 
ambiente em suas 自  reas de a9o 

§30V A COOSERMAN efetuar suas opera96es sem qualquer objetivo de lucro 

§4。. Para atingir os seus objetivos, a COOSERMAN estruturar白  sua organiza9白o atrav's de 
Departamentos que ser百o regulamentados pelas nornms dc boa gestao. consignadas em 
Regimento inierno, aprovado pela Diretoria Executiva. rel'erendado em Assembleia Geral 

§50. Para a consecu9ao das atividades enumeradas nos par自grafos antet'ioi'es. poder自  a 
COOSERMAN furmar contratos., acordos, ajustes e convenios, em nome dos seus 
associados, corn entidades p白blicas e privadas, do pais e do exterior, de forma a atender 自  s 
condi96es e objetos dos ajustes, em conformidade dos seus objetivos sociais 

§6。- Nos contratos, acordos e convenios firmados, a COOSERMAN representar自  os 
associados cotetivarnente. agindo como sua mandatria 

CAPITULO III 

タ什名 
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DA FILIAcAO E lrNrERCOOPERAい() AO SISTEMA INTEGRADO DAS に更奪  
COOPERATIVAS l)E TRABALHO E DAS COOPERATIVAS I'RESTADI,軍Jfl !'.. 

sER、ノlcos E DE oUl RAs ENー汀DADEs DE REPI'EsENl Ac妙i．ミミ．  .SERVIOS E DE OUtRAS ENTIDADES DE REl'RItSENi'Aj. 	S S 	S.S】  S...... 

Art. 30・  A COOSERMAN para consecu9百o dos seus objetivos poder se associar a 
Centrais, Federa96es, Confedera96es e/ou a outras organiza96es representativas, de 
maneira, inclusive, a poder opei-ar com elas e suas associadas, no relacionamento para 
atendimento de seus clientes en, intercambio e na consecu9io de atividades em maior 
escala. dc acordo coni as normas de cada entidade no' mbito de suas atua96es. 

Pargrafo U nico. Os representantes da COOSERMAN junto a s entidades a que esta se 
filiar dever自o ser indicados Dela Diretoria Executiva 

CAPi'I'ULO IV 
DOS ASSOCIADOS 

Art. 40 - Podero associar-se a 000SERMAN pessoas naturais, profissionais liberais e 
aut6nomos, capacitados a atuar nas atividades constantes do Artigo 2。  deste Estatuto 
Social, que, tendo livre disposi9lo de sua pessoa e bens, desejarem utilizar os servi9os 
prestadas pela COOSERMAN, salvo quando ocorrer a impossibilidade tcnica de 
presta9ao de servi9os, sendo requisi Los de ingresso e perrnanencia 

I. Exercer a atividade profissional dentro da trea de a9'o fixada pelo Artigo J 0 deste 

estatuto 
II. Estar legalmente inscrito nos Conselhos Regionais de Classe, quando a pessoa fisica for 
uni profissional liberal associado vinculado, pelo menos, hh uma das profiss6es ligadas 自  s 
atividades indicadas no artigo 2。  
Ill. Concordar coin os objetivos e aderir aos prop6sitos sociais 
IV. Concordar coni o presente estatuto 

Art. 50. A COOSERMAN deverA promover a congrega9no e a integra9lo das seus 
associados, que devem ser profissionais aut6nomos qtic exercem atividades de presta9百o de 
servi9os. conforme os objetivos sociais, descritos no artigo 2。. sem o prejuizo de vir a fazer 
parte do quadra social outros profissionats, de acordo o pargralb' nico, a seguir 

Par自grafo じ  nico - Poder自o fazer parte do quadro social da COOSERMAN pessoal de 
nivel t'cnico e/ou nivel superior, que possua diploma e registro nos respectivos conselhos 
」一  一Iー一一．  一  一．一  一-4-.,. 	．一一： ー一A一叱、 ‘．,,“ー一一” 一．  4Z.,,,,六．t. ,.,. 、，司,」一居,、  'ln h",.,,;,、ハot'nflra-,.-.-na‘、  

謂孟認器葺器l」畿器Ie/ou Continuaca: 	 丁 como associado na COOSIiRMAN sem 

1. Aquele que exera e/ou venha a exercer qualquer atividade contr白ria aos objetivos e 
prop6sitos da COOSERMAN, ou prejudicial aos seus interesses, ou corn eles colidente 
IL Aquele que seja propriethrio ou dirigente de pessoa juridica de qualquer natureza (civil, 
empresarial, estatal ou privada), que explore, direta Ott indiretamente, corn fins 
econ6micos, as atividades descritas nos artigos 20. 
III. O associado que foi eliminado da COOSERMAN 
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Art. '7。・  0 namero de associados seth ilimitado quanto ao mAximo, n且o podendo, no 
entanto, ser inferior a 07 (sete) pessoas fisicas. 

9」二 it Lflretoria bxecutiva ロa しousuくMAN definir自, atravts de normas 「6gim'ntats,… ‘・  
aprovadas em Assembleia Geral, a forma de organiza9員o do seu quadro social 

§2I'. As atividades identificadas com o objeto social da COOSERMAN, quando prestadas 
fora do estabelecimento da mesma, dever百o ser submetidas a urna coordena9貢o com 
mandato nunca superior a I (um) ano ou ao prazo estipulado para a realiza9'o dessas 
atividades, eleita em reuni百o especifica pelos associados que se disponham a realiz-las, 
em que sero expostos os requisitos para sua consecu9百o, os valores contratados e a 
retribui9巨o pecuni白ria de cada s6cio participe 

Art. 8。. Para associar-se, o candidato dever preencher proposta de admissao fornecida 
pela COOSERMAN, assinando-a em companhia de outro associado, bem como declara悼o 
de que optou livremente por associar-se 

§1。. Na proposta de admissao dever貞  ser indicado o nmero de quotas-partes e respectivo 
valor correspondente que o proponente tenciona subscrever/integralizar 

§2。. A proposta de admiss言o ser' avaliada pela Diretoria Executiva, que poder自  aprov自-la 
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§3。. Na hip6tese de ser aprovada a admissao do pretendente, o mesmo assinar,juntarnente 
com o Presidente, a Ficha de Matricula, bem como subscrever自  e integralizar as quotasー  
partes do capital social na foniia deste Estatuto Social 

§4。. 0 pretendente. pama exercer suas atividades, conforme os objetivos sociais,' obrigado 
a participar de treinamento inicial e/ou de uttializaぐio sobre Cooperativismo. Estatuto 
Social, Regimento Interno e demais normas e resoluvoes cia COOSERMAN. bem como 
participar de cursos sobre Rela96es lnterpessoais e conhecimentos sobre a rela9o da 
COOSERMAN com seus clientes e parceiros, independentemente e sent prejuizo de outras 
atividades formativas de que venha participar. 

§5。. A COOSERMAN poder oferecer os treinamentos indicados no pargrafb anterior, 
direta ou indiretamente, mediante contrata9瓦o de profissional ou empresa especializada, 
preferencialmente utilizando recursos do Fundo dc Assistncia T'cnica. Educacional e 
Social - FATES, bem como solicitar o atendimento dessa demanda aos 6 rgaos de apoio ao 
cooperatmvisnio 

§6。. 0 associado, corno pressuposto para inicio de suas atividades atrav's da 
COOSI3RMAN. dever comprovar a sua inscri9ao como aut6nomo no INSS. 

Art. 90, Cumprido o disposto nos artigos anteriores, o associado adquire todos os direitos e 
assume as obriga96es da Lei, desce Estatuto e das denials normas e delibera96es da 
rnne「コDhイ A 、「  

タ 
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DOS DIREITOS, l)AS GARANTIAS SOCIAIS i; OBRIGACOES D9& : .'. ;" ：・．  

ASSOCIAI)OS 

Art 10. Sao direitos das associados 
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I・  Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos nelas tratados, 
ressalvadas as exce96es previstas em lei e neste estatuto. 
II. Propor a Diretoria Executiva e A Assembleia Geral medidas de interesses da 
COOSERMAN 
Ill. Manifestar-se nas Assembleias flernis de acnr tn mnm i ni-den, e rjndir名ec deIH,nrrh.o 
pela plen'ria 
IV. Votar e ser votado para cargos sociais, quando preencher as condi96es previstas neste 
estatuto 
V. Demitir-se da COOSERMAN quando lhe convier. mantendo a resDonsabilidade sobre 
oonga9oes assumiaas e/ou a anos materializados, sendo que a demissao, elimina o ou 
exclus石o do associado nao o exinie da repara9百o dos danos causados h COOSERMAN 
e/ou a terceiros 
vI・ Paけに巾ardas sobras liquidas anuais proporcionais a sua contribuiao para a cobertura 
de dispendios e despesas da COOSERMAN 
Vil. Convocar Assembleia Geral, de acordo coin o Estatuto Social, mediante reciuerimento 
suロscrito conjuntamente por nao menos que urn quinto do total de associados em oleno 
gozo ae seus direItos de scio 
VIII. Beneficiar-se dos servi9os de natureza social orestudos Dela COOSERMAN 
IA. iteceりer o repasse das vendas realizadas em comum pela COOSERMAN. de acordo 
corn a sua produ9自o, consoante com a programacao titiancei ・a 
A. さ  oIlcnar cualsquer intorma96es sobre os neg6cios da COOSERMAN e. nos dez dias 
que antecederem a i-ealizaqao da Assembleia Geral Ordin白ria, consultar, na sede da 
COOSIERMAN, os livros e documentos, que julgar necess自rios 

§10. Sem prejuizo dos direitos estabelecidos neste artiuo e em conlbrmidade mm n Mrflon 
70 da lei 12.690/12. a COOSERMAN devera estabelecer tiara todos nc aくR nnindnQ 
,"A; -,; .-.t., .,-'一  .- , - 

ー 	 a. retiradas n百o inferiores ao piso da categoria prolissional C. na ausencia deste. n百o 

S 
．~ 	 り・ dura9"o do trabalho normal, nao supet讐aS （。m)horas dirias e 44 Iquarenta e qせatrの  
ー~ 	 noras semanais・ exceto quanロo a auvioaae・ por sua natureza・ a e in anロ日r a presta9ao at' 
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ジ’二 N言ds a piica o ciisposto nas aineas ・ぜe“子do pun\grafo antcrior nos casos em que 
as opera96es entre os associados e a COOSERMAN sejam eventuais, salvo decisao da 
AgseinhIeia ('end em contrArio 
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!0・  ACOOSERMAN buscar alternativas legais, inclusive mediante provisionamento de 
rccui-sos, corn. case em crttenos que devem ser aprovados em Assembleia OirI,:pat: " ！・ 一 

慧器震；累器畿芸麗票認背；篇誌 ”・ “d”・ “e”・ “f'e "g" do parg呼  nieiio弓二 ~『；  

Art. 11. 0 associado obriga-se a: 

1. Participar das atividades sociais, e a realizar a presta9白o de servi9os, que lhe forem 
atribuidas pela COOSERMAN. conforme o artigo 2。  
II・  Subscrever e integralizar as quotas-partes do capital, nos termos deste Estatuto, e 
contribuir corn as taxas de servi9os e encargos operacionais que rorern estabelecidos; 
Ill. Prestar a COOSERMAN os esclarecimentos que lhe forem solicitados sobre os 
servi9os realizados em nome desta 
IV・  Cumprir as disposi96es da Lei, deste Estatuto e das delibera9さes tomadas pela 
Assembleia Geral, pela Diretoria Executiva e por outros6 rgiios da COOSERMAN. 
V. Participar dos rateios dos dispendios da COOSERMAN 
VI. N百o exercer atividade ou especialidade alem daquelas indicadas em seu ato de 

- - 	 admissao, conforme os objetivos sociais definidos rio artigo 2。. exceto na hip6tese de 
~~ 	 aiteraCao ou aoiiamento aprovado vela L)iretoria ixecutiva. 
- 	 vu. nosier-se aa pratica ne atividade que colida com os interesses e objetivos da 
． 	 しuuさtIiViAtN, no amoito ae sua area de a9ao 
一一 	 VIII. Adimplir sua parte no rateio das perdas apuradas cm Balanco, na croporcao dos 
, 	 gannos que nouver realizado corn a UUUSIKMAf'I, se o Fundo de iくeserva lOr insuficiente 

n'ara cobr同as 
5 	 IX・  Comparecer 自  s Assembleias Gerais, 合  s reuni6es e prestar esclarecimentos aos 6 rgos 
一 	 ce aoministracao 
W 	 X. Comunicar, por escrito, qualquer altera叫o nos dados e informa96es prestados 自  
. 	 COOSERMAN ・  de natureza pess同douprofissional・  bem como qualquerやou fato que 
w

a ' 	 n. iiiscJ-ever-se como autonorno no tiNbb e no inunicipio once atua proiissionalniente 
' 	 M[,Manter conta-corrente em institui悼o (inanceira designada nela Diretoria Executiva. 
' 	 para rececin-tenro oe seus crectitos. 
a 	 XIII. Ressarcir o montante 
ー 	 a. aa conctena9ao ou acordo em juIzo, cm razao de ressarcimento de danos em decorrncia 
~ 	 de ato/fato perpetrado pelo associado no exercicio da sua atividade profissional, em out 
ー 	 itgure a しUU.5ti(MAN como demandada; 
a - 	 b. do reembolso ou indenizacao paga pela COOSERMAN a terceiros, visando a evitar 
ー_ 	 iirigio, aesue que comprovada a ocoiTencia de culpa ou dolo em ato/tato perpetrado pelo 
a 	 associado no exercidlo da atividade profissional: 
w 	 e. ao pagamento reito pela UUUShJ(MAN decorrente de beneficio assistencial aos 
a 	 associados e seus dependentes, por fora de contrato firmado pela COOSEIthIAN com 
ー 	 terceiros, ou em aecorrencia de legisla9ao especilica que regulamente tal procedimento; 
. 	 d. dos disp6ndios e/ou despesas realizadas pela COOSERMAN iunto 自  s nessoas iuridicas 
ー 	 oe aireito puuiico, ott oe regulamenta9ao da protissAn. inclusive Conselhos Profissionais, 
S 	 quando a COOSERMAN adiinplir ddbito do associado perante essas instituic6es, inclusive. 
W 	 mas nao apenas, quando a COOSERMAN sofrer o risco, direto ou indireto, de ser 
5 	 prejudicada em decorr己ncia da irregularidade documental de seu associado. 
ー 	 XI. Zelar pelo patrim6nio moral e material da COOSERMAN. 
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Art. 12. 0 associado responde limitadainente pelas obriga9oes contraidas pela 
COOSERMAN perante terceiros, at' o limite do valor das quotas-panes de Capftd Sochl. e. 
que tenna suoscrito, assim corno pelo montante das perdas clue lhe caiba. na  pzoaoic承）とas:' 
opera9oes que nouver realizaco corn a UUUSbKMAN, perdurando essa rcspo'bsatfflidmie ・・. 
atd quando forem aprovadas, pela Assembleia Gera!, as contas do exercicio social no qual 
se deu o seu desligamento 

Par白grafo Unico. A responsabilidade do associado somente ser白  exigida mesmo antes dc 
cobrada judicialmente a da COOSERMAN 

Art. 13. As obriga9ces do associado falecido contraidas corn a COOSERMAN, bem como 
as oriundas de sua responsabilidade corno associado, perante terceiros, passam aos seus 
herdeiros, at' o limite da heran9a, prescrevendo, pordm, ap6s I (um) ano do dia da abertura 
da sucess百o 

Par貞grafob nico. Os herdeiros do associado falecido tm direito ao valor corresoondenie 
ao total de quotas-partes do Capital social integralizados, adicionados aos demais crditos 
pertencentes ao "de cu/its", ap6s compensa9百o dos d'bitos hipoteticamente devidos. 

SECAO II 
DA DEMISSAO, ELIMINAC入O E EXCLUS入O 

Art. 14. A demissao do associado, que nao poder白  Ser negada, dai-se-' unicamente a seu 
pedido, por escrito, sendo levada ao conhecimento da Diretoria Executiva e averbada na 
sua ficha de Matricula, ap6s aprova9ao pela Assembleia Geral da presta9ao de contas do 
exercicio social en) que seu deu o desligamento, mediante termo assinado pelo Presidente, 
a narlir de nttnndn く  p rnnに,,mnr 

ParAgrafo も  nico. A condiao de associado, para o demitido. excluido ou eliminado. 
somente deixa de existir apos a Assembleia Geral que apreciar e aprovar o l3alanco Geral 
aas Lontas ao ano em que ocorreu o desligamento 

Art. IS. Alm dos motivos de direito, a Diretoria Executiva dever' eliminar o associado 
que: 

I. Venha exercer qualquer atividade ou assuma posicionaincntos considerados prejudiciais 
a COOSERMAN, ou que colida com os seus objetivos sociais 
II. Deixe de cumprir dispositivo de Lei, deste Estatuto, de Regimento Interno, Resolu9ao 
ou delibera9百o tornada pela Assembleia Geral, pela Diretoria Executiva ou qualquer outro 
org百o regularmente constituido 
Ill. Houver levado a COOSERMAN a pr自tica de atosjudiciais para obter cumprimento de 
obriga9oes por ele contraidas 
IV. Negar-se, sem motivos jusliflcados, a participar de suas atividades de acordo os seus 
objetivos sociais previstos no artigo 2。. causando-lhe prejuizo 
V. Praticar qualquer ato lesivo aos interesses da COOSERMAN 

VI. Praticar atos/fatos inquinados de vicio por dolo Ott culpa, nas modalidades de 
impericia, imprudencia ou negligencia, em prejuizo dos demais associados e/ou da 
COOS PR MA N 

，士～叫 
 

I S ' ○  
I e S I 
1 S e. . e 
: a S e S I 

I. S S 
S 

」  

00Q7 

や鱈戸＠  

ーぺ  

:：・ 

ー 	A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http:I/regin.iuceb.ba.gov.brIautenticacaodocumentos/amentjcocaoaspx  
. 	CONTROLE: 13917128341700 CPF SOLICITANTE: 955.81 9. 875-72 NIRE: 29400041221 EMITIDA: 15106/2018 PROTOCOLO: 188901043 

o 



「．  
● ！ 

● ． 、  S 
● I . S I S 
o I S. S S I 
a S 
a 
a 

I 

Protocolo Arquivamento: 150213220 No Arquivamento: 29400041221 

0OG7叫舞  
P'oc 

§1。. A Assembleia Geral aprovar白. aIravs de instru叫o nor-inativa, encaminhada pela 
Diretoria Executiva, os casos e circunst自ncias que uearreLarn penalidades aos呼s●ch40', :" ：・  
diversas da elimina9ao, em especial a advert己ncia por escrito, a suspensao de ap中  ajaQ e' 	', 
oramentos e a imposi9百o de multas peeunihrias. 	 ' 	e ' “・ら’ 

§2。. 0 rol nao exaustivo de apena96es descrito no§ JO podei- ser complementado pela 
Assembleia Get-al, visando a facilitar a aplica9ao de medidas disciplinadoras em face de 
atos lesivos contrrios aos interesses da COOSERMAN. 

§3。. A n百o elimina9ao de associado em hip6tese de ato/fato comprovado no configura 
revoga9自o, total nem parcial, da norma geral inaplicada 

Art. 16. A elimina9o do associado dever言  ser decidida pela Diretoria Executiva, ou por 
Comiss百o de Sindic含ncia constituida para tal finalidade, por voto favor白vel de 2/3 (dois 
ter9os) dos membros presentes, e comunicado pai- escrito ao infrator, dentro do prazo de io 
(dias) dias. 

熱associado l eliniiento da notificaispensivo at a re熱灘燕燕鰻ミ農『 contar da data deCOOSERMAN coin 

鶏隷織器窯l,1 obconvo器器mente,a, aps ter si器cursflies器器慧窟 dia na primeira 

器轟蕊麗霊器二競；prccuesta議背器；誤 garantie mand器rao associado a defesai-jo- 

4.

sl Consumada a elimina9o dever自  ser averbada na Ficha de Matricula, assinada peloPresidente. 

Art. 17. 0 associado ser自  excluido da COOSERMAN 

I'豊需器誉fio da pessoajuridica 

具只。「 incapacidade civil nao suprida 

難蕪蕪議鷺難驚薫OSERMAN.nas operaes(doze) lileSeL 

認I器認isso,〔  eliminaCOOSERM驚器認ご。 associado n'o 。 exime da repara9o dos 
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JUCEB 

l)AS OPERA⑩ES COM ASSOCIADOS, TERCEI ROS NAO ASSOCIADOS1劉  

Arl l9 A coosERMAN Poder自

CONTRA'I'AN'I'

ESdade oclosa oPem「面氏  .dade oclosa oPem「面氏一 .dade oclosa oPem「面氏一  .dade oclosa oPem「面氏一  .dade oclosa oPem「面氏一 	.dade oclosa oPem「面氏一 	．.dade oclosa oPem「面  .dade oclosa oPem「面  .dade oclosa oPem「面氏 

 S

dade oclosa oPem「面氏 

 S

dade oclosa oPem「面氏一 

 S

dade oclosa oPem「面氏一  .dade oclosa oPem

「  S

.
......... .............. ............

.

l.... .......
.面.面氏.面氏一.Art. 19. A COOSERMAN poder, quando houver capacidade ociosa. operar co'm t&ceifos' . :.. 

，」r竺 '具 Y.f'T (lrmI’四rce,1の予uIO O'o (ceni por centol do niaior montante das 
？ご’きUc"'cujtauas nos ultimos .i (tres) exercicios, desde que tal faculdade atenda aos 
uojcLivossoclalse estejam de conlormidade com o presente Estatuto, o Regimento Interno 
e com as iegisia9oes pertmnentes 

Art. 20. Por decis且o da Diretoria Executiva, a COOSEItMAN poder自  prestar servi9os de 
apoio e acompanhamento tcnico, se esta for necessria, a no associados, para garantir a 
qualidade e a quantidade mio atendimento dos seus objetivos sociais, de acordo o que 
determina o Artigo anterior 

Art. 21. Todos os servi9os prestados pela COOSERMAN aos seus associados e a terceiros 
ser自o aut6nomos e custeados pelos benefici白rios na propor9ao de sua utiliza9百o, podendo 
ser disciplinados e regulados por normas internas. 

Art. 22. A COOSERMAN dever, tambem, na presta9ao de servi9os aos seus associados, 
quando do desenvolvimento de suas atividades, conforme seus objetivos sociais 

I. Primar pela ausencia dos pressupostos da rela9白o de emprego e instituir coordena9百o, 
com mandato nunca superior a I (um) ano ou ao prazo estipulado pat'a a realiza9喜o dessas 
atividades, eleita em reuniao especifica pelos associados que se disponham a realiz-lo, cai 
que ser百o expostos os requisitos, os valores a serem firmados, para sua consecu9ao dos 
seus objetivos sociais, decorrentes dos criterios estabelecidos pelo mercado nacional e/ou 
internacional e de Iiitores previstos m legisla9ho e a l・cl'・ibtti9fio pectini自ria de cada s6cio 
participe 
I］ ・ Observar as normas de sa"de e seguran9a do tm'abalho. previstas na legisla9ao em vigor 
e em atas normativos expedidos pelas autoridades competentes 

CAPITULO VI 
DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 23. 0 Capital da COOSERMAN' ilimitado quanto ao mximo, variando conforme o 
n"mero dc quotas-partes subscritas, nao podendo, no entanto, ser inferior a RS 2.100,00 
(dois mil e cern reais). 

§1。. 0 Capital dividido em quotas-partes no valor unitrio de R$ 1.00 (urn real), sendo o 
associado obrigado a subscrever, no minimo, 300 (trezentas) quotas-partes de Capital 
Social, totalizando R$ 300,00 (trezentos leais) DO" associado, podendo ser integralizado 
avista ou em I O (dez) parcelas mensais. sendo a primeira parcela no ato da sua admissao 

§2". トlavenda mudan9a 110 padro nlonetfir・lo. o capital de ぐada 日ssociado sem' convertido 
ao novo padrao, com a correspondente varia9加(10 iifiniei'o de qUりtas-partes, incorporando- 
se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva. 

§3。. A cessao de quotas-partes entre associados somente se dar em rela9ao a s quotas- 
partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o limiLe de concentra9ao de 

S. 

● 
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I.I Na primeII. Na segui累器ese, na formatese, de comu驚農諮AsaC識器器e o associado 

離27. Toda。  movimentaぐ白o das quotas de capital ser averbada na
associado. 	 ト cIta de Matrcula de 

Ad・  28. Revertero ao capital social, desde que por decisao da Assembleia Geral 

1. As sobras liquidas ocorridas no exercicio e as incorpora96es de reservas, exceto as 
indivisiveis, respeitadas a proporcionalidade das opera96es de cada associado com a 
COOSERMAN, assim corno a faculdade estabelecida no Artigo 25 deste estatuto social. 
IL As novas subscri叩es de quotas-parte 

Pargrafo しn Ic。・ O montante de sobras e de reservas capitalizadas que ultrapassar 。  
limite de concentra9ao de quotas-panes estabelecido ser realizado e entregue em moeda 
rnrrei,Ip rn, zccnrinAC' 

Art. 29. Na apura9ao de haveres do associado demission白rio, eliminado ou excluido, as 
quotas-panes do capital social a ser devolvido sofrer 

I. O acrscimo das sobras liquidas distribuidas do exercicio social 
11. As dedu96es: 
a. do rateio das perdas do exercicio social: 
b. de todo e qualquer genero de dano causado pelo associado 

III. As reten96es de 、  'atores necessrios 自  garantia de adintplernento de despesas e 
dispendios passiveis de serem suportados pela COOSERMAN. en decorrncia de ato e/ou 
fato ilicito praticado pelo associado, doloso ou culposo. tias modalidades de negligencia, 
imprudencia e impericia, at que seja definitivamente solvido ou afastado o risco. 

quotas-partes do capital social por associado previsto no artigo seguinte, mediante 

Pargrnecessemitido鰻魚欝鷲
RMAN deduzir dc- qualquera crdito d'estao vencida da integralizao, e na篇罷瓢valorser 

滋灘蕪灘燕繊鰯鰻ao ano sobre as quotas-partesnal do exerccio social, desdeleia Geral. 

鱗離欝cries de quotas-partes do capital social「  posteriores 	admisso,berao de Assembleia Geral oit ato voluntrio do associado, podero 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticaca0000umentos/autenticacao.aspx  
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CAPi T U LO Vil 
DAS ASSEMBLEIAS GERAL ORDI NARIA, EX・IRAORD(NARIA E ISPEC1AL 

ArtEspe響
Assembleia Geral dos associados, que1 poder Ser

rgo supremo da COOSERMAN. Lendo poderes讐nria, Extratro dos linii慧inrja ouda Lei e 

UV器1器器器器器（：慧 dIULes驚器農ごe inieics. geral. e suas delibera96es 

Art. 34. A Assembleia Geral ser自  convocada pelo Presidenie. sendo por ele presidida 

10 Poder tamb m】  Ser convocada pelo Conselho Fiscal ou pela Diretoria Executiva
. p

or
maioria de seus membros. 

§2。  Poder, ainda, apbs solicitaao naO alendida no prazo dc 10 (dez) dias, ser convocada 
por quantidade nao inferior I/S (tini quinto) das associados em~eno gozo dos seus 
山rettos 
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Aザ・ 30・ A devolu"o do caりital S讐jul ao associado se iniciar ？。 prazo de 30 (g呼り申郎こ’r. 
apos a rea七iza'a旦tia 誉ssern里eia uerai興e aprovar as coiiias ロ9 exerci'ias呪甲l；三！r ，ぎ；」 n 
ocorreu a aemissao. eiirninaりao ou exlusao, no mesmo iiuiiero tie parecias ciii quese avo -fl'' 
a integraliza'flo. 

難蕪鷺戴難藻
e civil no suprida, somentegralizadas do capital social,mprovando a qualidade de,)u curador. 

鷺熱熊鰻撚灘撚zadas do capital social afetard a
a restiluio poder ser feita deSERMAN. 

鰻；鴛鴛燕蕪難鴛 de ser compensado sobretal social, dirigida ao assoe請器 

鴛1灘鴛Tiento de assnniico-finatardem a sua鰻em nmミero tal que as restituies possama COOSERMAN. esta poder restitui-losidade. 

鷺鴛篤灘撚熱諮idos tero o prazo de 0! (uni) ano, aseu desligamento, para solicitar oas. 

2. Exe/ou asSocial -競Iprazoquida慧visto e nL o Ocoro destinadas器ido solicitao de devoluFundo de Assist ncia 'F農as quai- Edt麗-partesanal e 
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Art. 35. As Assembleias Gerais sero convocadas corn antec!dencia minima deW Qiez) ー  
ど竺 pura a primeira convoca9Bo, com intervalos de unia hora da primeira para a乎si中4ト i丁む．  
ursta para a terceira convoca9oes 

Pargrufo Unico. As trs convoca9oes podero ser feitas num" nico Edital, desde Que dele 
constem, expressal-nente, os prazos para cada uma delas 

Art. 36. Nao havendo 'quorum" para a instala9白o da Asscmbleia Geral. ser feita nova 
convoca9ao 

Art. 37. 0 Edital de Convoca9ao da Assembleia Geral dever自  conter: 

I. Denomina9石o da COOSEkMAN. seguida da express百o "Convoca‘百o de Assembleia 
Geral", Ordin自ria. Extraordin自ria ou Especial, conforme o caso. 
II. O dia e hora da reuni含o em cada convoca9百o, assim como o toca! de sua realizacao. 
que, salvo motivoJustLticaclo, ser sempre o da sede social 
in.コequencia nunierica cia convoca‘白o 
IV. A Ordem do Dia dos trabalhos coin as devidas especifica96es 

Art. 38. A notifica9ao dos associados para particinacao das Assemhlei日s flerak ceth 
pessoal e ocorrera com antecedencia minima de 10 (dez) dias de sua realiza9o 

§1。. Na impossibilidade de notifica9'o pessoal, a notifica‘百o dar-se- por via oostal. 
respeitaaa a antecedencla prevista no capzfl desに artigo 

§2。. Na impossibilidade de realiza9ao das notifica、6es pessoal e postal, os associados sero 
nouricaaos mediante edital afixado na sede e em outros locais previstos nos estatutos e 
puoiicaoo em jornal de grande circula頭o na regiao da sede da COOSERMAN ou na regio 
onae eia exera suas atividades, respeitada a antecedencia prevista no capw deste artigo. 

Art. 39. 0 "quorum" minimo para a instala9ao da Assembleia Gera! e o seguinte: 

!；警(dois teroりりos associados. em primeira convoca9o 
」l; l禦讐巴讐とIu里) aos associado月・ em segunda convoca9自o 

"''.U 、  L1IILJUc1iI4) sucios ou, no mintnio・  ZU'Yo (vinte por cento) do total de s6cios. 

磐V竺cenuo o menor numero・ em terceira cony竺a9ao・ exigida a presen'a de, ロO iflifliiI1O, 
tquutro) assoc'aaos na nipotese de a COUSERMAN. ap6s massivo desligamento de 

uetus, l passar a possuir quanhiclacle igual ou inibrior a 19 (dezenove) associados 
iiiaiFicuifluos 

標綴霊農轟器；器器篇農previstos no artigo li, par自grafo 2。  da leim o. 

急轟As pessoas pexibindo, se器es Assembleia Geral devero provar a suao pela administrao, documento hbil de sia id器dade deade. 

器nO nmeronaturas no L轟assoc轟ごsentes. em cada convoca9自o, seih comprovado pelas 

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.juceb.ba.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx  
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§些S押 veda中S a presen9a e participa9自o de mandatrios dos associados, qceto de 
auvugauo rega月rrnente co9stituicto・ que ter自 livre acesso 白 Assembleia GeraI'a‘・ irr. 
assessoraniento ae seu constituinte

. p
rivado, contudo, de voz e \'oto 

,30・ E permitido ao advogado o uso da palavra, por tempo [imitado, a ser definido neto 
Presidente da Mesa. apenas para defesa de cooperado em Assernb]eia Geral convocada 
para processar e/ou julgar elimina9'o de seu constituinte 

§4。. A Diretoria Executiva poder contar na Assembleia Geral corn auxilio de assessores 
tcnicos contratados pela COOSERMAN, pela Central. Federa9ao ou Confederac邑o a cue 
ior assocraaa. bem corno pelos 6 rgdos do cooperativismo 

Art・  41. Os trabalhos das Assembleias Gerais sero di加dos pelo Presidente e. no seu 
impedimento, pelo Diretor AdministrativoーFinanceiro, auxiliado por uni associado, por ele 

漂綴霊器轟誉農冒揺揺蕊黒留器潔農標鶏 Presidente・  。S 

鷺O ocupanteSLinto que ade contas, i鴛鴛bent como ode maneira d'ado de tornar競. no poder votar na decisondireta. entre os quais os dedebates. 

諜器姦驚需器器器農霊器晋器畠農認認器蕊 11潔tos 

1 A vota o ser nominativa e a descoberto ou por aclama
瞬o, 

podendo a Assembleia
Geral optar pelo voto secreto. 

§2。. 0 que ocorrer nas Assembleias Gerais dever' constar de ata circunstanciada. l:lvi'Rda 

em livro prprio. tida.Diretoria Executiva e F謁。農品器
ada no final dos trabalhos pelos membrosr associado designado pela Assembleia Geralf 

ainda, por quantos o queiram fazer 

3 As dassociadopermitida灘
das Assembleias Gerais sero。  tornadas pelo voteno gozo dos seus direitos sociais, o direito aentao. 	 。し peUn盟 tendo cadan o sendo 

』器avendo empate naerva, de modo qu黒berao. o Presidente da AssenI voto ser de qualidade e desen器認ter direito ao votoesto. 

I誌昌器鴛農a器e for admitido ap6s a convoca9o da Assembleia Geral n石o poder 

誓器念ご農認e esteja lia condi9 o de empregado da COOSERMAN no poder自  
7. 0 Associado que n o estiver cumprindo corn os deveres e obriga。。es constantes deste

Estatuto perde o direito de votar e ser votado. 

せ奮ョダ  
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S. Quando o n"mero dc Associados da COOSERMAN for superior a 3.000 (trs mil), 可  - -- 

9a vi豊oria 三xecutiva 聖叩ni esnioeie竿rque os assoei叩os sejam 下rJresentrザ  ": C’ に・ 
ハssemoieIas uerais, p9r. ye堅au警・ oesue que 外， asや讐B黙．聾月 '野9izeni. OtTh ntaee 	警・三一 主」  
seccionais e os nianoatarios, aiein oc serem associacos a LUUSbKMAN em pleno gozo Ce 
seus direitos, nao exer9am cargos eletivos na COOSERMAN 

§9。. Quando liver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km da sua 
sede, a COOSERMAN poder estabelecer que sejam representados nas Assembleias 
Gerais por Delegados, desde os mandat自rios, akm de serem associados 自  COOSERMAN 
em pleno gozo de seus direitos, n自o exeram cargos eletivos na COOSERMAN 

§10. Os associados, integrantes de grupos seccionais, que n百o sejam delegados, podero 
comparecer a s Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. 

§11・  A Diretoria Executiva da COOSERMAN, atraves do Regimento Interno, definirh os 
critrios para a nomea95o e/ou elei9ao destes representantes 

Art. 44. Independentemente das formalidades previstas nos artigos deste capitulo, ser自  
regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os associados, desde que todos 
estejam de acordo, bem corno nenhum deles faca constar em ata oposi95o 自  instala9Ao da 
Assembleia Geral, imediatamente ap6s a leitura da ordem do dia, antes do inicio dos 
trabalhos 
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Art. 45. A ata lavrada em Assembleia Geral dever ser circunstanciada, registrando, 
quando solicitado, inclusive dissidencias e protestos. 

SECAO 」  
DA ASSEMBLEIA GEflAL ORDINARIA 

Art. 46. A Assembleia Geral Ordin自ria reunir-se-自  obrigatoriamente urna vez por ano, em 
at trs meses ap6s o trmino do exercicio social, cabendo-lhe especialmente 

I・  Deliberar sobre a presta9白o de contas do exercicio anterior, compreendendo o Relat6rio 
da Gestao, o Balan9o e a Demonstra9きo de Sobras e Perdas (Resultados). Parecer do 
Conselho Fiscal e, quando houver, Parecer de Auditoria 
II・  Destina9吾o das sobras ou rateio das perdas 
III・  Elei9言o dos membros do Conselho Fiscal e, quando fbi・  ocaso, da Diretoria Executiva. 
IV. Fixa9乙o do valor do pr6-labore e verba de representa9百o para a Diretoria Executiva, 
bem como o valor de cedulas de presen9as dos membros do Conselho Fiscal, pelo 
comparecimento a s reuni6es 
V. Planos de trabalho formulados pela Diretoria Executiva, para o exercicio entrante 
VI. Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os de competncia exclusiva da 
Assembleia Geral Extraordin白ria e da Assembleia Geral Especial. 

§1。・  A no convoca9ao da Assembleia Geral Ordin白ria no prazo dcscrito no capul deste 
artigo poder自  implicar em responsabilidade civil dos administradores, sem prejuizo de 
realiza 百o de Assembleia Geral posterior. de natureza Extraordindria, para deliberar as 
matrias p rorias da modalidade Ordinria 

糾一七Aa妙警 
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§2''. As delibera9oes da Assembleia Geral Ordinhria serao tomadas pela maioria simnles de 
votos 	 一  

Art. '$/.Us aoimnlstraaores level) colocar 自  disposi9ao das associados, partitj,話We h,;.．い  
seue aa しUUさI二KwlAN, entre a data da publica9ao do edital e a da Assembleia Geral: 

I. O Relat6rio da Administra9ao sobre os neg6cios sociais e os principais falos 
administrativos do exercicio findo 
11. A c6pia do balan9o anual. 
III. O Parecer do Conselho Fiscal 
IV. O Parecei- dos Auditores se houver 

繊燕燃ミ鴛熱Inc'sSepela蕪競arugolientoseral na無Presidente daos, passar a 

熱
49. A apr
rantes defraude ou熱難鴛繊tas ecoolei ou撚:rio da DiretorN, ressalvadosuto. 	 麗esoaso探諮  

SEcAO 11 / 
DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDIN入RIA 

Aけ・ 50・ A Assembleia Gel・ai Extraorcl inhria reli nul・ーse- semni・e ロue neeeqsirin e tr.ii, 
pooeres para deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse da COOSPRMAN dPcd" nm' 
constem explicitamenle do Edital de Convoca o 

§1。. ' de competncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordin自ria deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 

a. reforma do Estatuto Social; 
b・  fusao, incorpora9ao ou desmembramento; 
c. mudan9a do objeto social; 
d. dissolu9ao volunt自ria da COOSERMAN e nomea9o dc liquidante; 
e. contas do Iiouulanie 

§2。. Sao necess自rios os votos.de 2/3 (dois tervos) dos associudos presentes, coin direito a 
voto, para tornar v自lidas as delibera96es de que trata este Artigo 

3 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

S 
S 

S 

SEC入0111 
DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Art. Sb Alnos termos祭da reali5 e sobi驚農需lmbleia Geralprevistos na鍬驚e Extraord764/71 e n慧a para deliberartatuto Social, a 

夏  g 
ク  
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o0〔濁  

COOSERMAN devei- realizar anualmente. iio inrninto, mais urna Assembleia Geral 
cspeciui para oe;ioerar, entre Gun-os assuntos especificados no edital de convocaL虚  thth -.. .. 

resultado econ6mico dos projetos e demais assuntos relacionados 自  s suas a辰泳  1eこ
"e'' .. :..・  organiza9ao cia t'resta9自o de Servi9o, conforme o seu objetivo social. 

10
. A Assembleia Geral Especial de que trata este Artigo deverh ser realizada no segundo

semesti-e do ano. 

§2。. Os procedimentos para a realiza9o da Assembleia Geral Esoecial obedecerao aos 
mesmos critdrios observados para as Assembleias Ordin自ria e Extraordin"ria 

CA P I i' U LO VIII 
DA IMRE'l'ORJA EXECUTIVA 

Art. 52. A COOSERMAN ser administrada por uma Diretoria Executiva, composta de 3 

(tr句membros. じ  om cargos ocupados por associados eleitos pela Assembleia Geral, com 
mandato de 04 (quatro) anos, sendo obrigat6ria a renova95o de, no minimo, 1/3 (um tero) 

de seus membros, constituida de 

I. Presidente 

U. Diretor Administrativo-Financeiro 
In. Diretor Operacional 

§1。. 0 teimo "administrador" utilizado neste estatuto relere-se indistintamente aos 
membros da Diretoria Executiva 

§2。. So requisitos para tornar-se e continuar no cargo de administrador 

a. nao possuir coin qualquer otino administrador e com os membros do Conselho Fiscal 
'a9os cc parentesco atc 20 (seaundol arou em lirliM rl-l:i tin rni,,ria-,jI 
D. nao ser impedido por lei; 
c・  ter reputa9喜o ilibada; 
d・  nao estar sob os efeitos de condena叫o por crime falirnentar, de prevaricacao, de 
cori-upao ativa ou passiva. de concussao, de peculato, contra a economia popular, contra a 

iニd pujudici器
’r contr
reabili獄器edade ou, havendorma da legisla o pe農condenado, apresentar a declara9onte: 

e. nac estar inabllltado para cargos de adminislra叫o em outras instituic6es sujeitas A 
uutoriza'ao

,
, ao conirote e 自  tisealiza9白o de 6 rgos ou entidades da administrac百o p自bl ica UUCLd OU mali-eta, con rormne regulamenta9ao em vigor 

ミi 

熱需姦ご農観』誤 o assoeiargos da農器釜農よ seguintes declara9うes firjnadasa: 

S 
. 
S 

a. de bens; 
h. de que n'o ぐ  impedido por lei ou condenados a pena que vede, ainda que 
teinpoi-ariamnente, o acesso a cargos p"blicos, ou por crime I ilimentar. de prevarica9百o. 

16 響’議  g 
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I. Praticar ato de liberalidade 自  cusla da COOSERMAN. 
II. Sem previa autoriza9ao da Diretoria Executiva, tomar por emprestimo recursos ou bens 
da COOSERMAN, ou usar, em proveito pr6prio. de organiza9日o em que tenha interesse, 
ou de terceiros, os seus bens, servi9os ou crddito 
iII. Receber de terceiros, sem autoriza9ao da Diretoria Executiva, qualquer modalidade de 
vantagem pessoal, direta ou indireta, em raz百o do exercicio de seu cargo. 

§1". As importancias recebidas por infra9百o ao disposto no INCISO LII pertencerao 自  
COOSERMAN, sendo dada a destina、 tu legal 

§2''. A Diretoria Executiva poder自, ouvido o Conselho Fiscal, realizar a prtica de. atos 
gratuitos razo自veis em beneficio dos empregados ou da comunidade de que participe a 
COOSERMAN 

peita ou suborno. concusso, peculato, ou contra a economia popular. a f p blica ou a 

propriedade; 	 ::: !'. !‘ 二．  
e. de ロue n西o tm t・elacao de pal・ciltesco. at 02o (segundo) grau. cm linha reta &i kcatei馴， F, 

com quaisquer dOs oulros ecincliclatos que integram a mesma cnapn; 
d. de que concordam com a candidatura 

離撫podero Ser reeleitos os administradores que deixem de convocar ou exigir que oe o faa, no prazo lixado neste estatuto, a Assembleia Geral Ordinria no ano em 

que ocorrer 自  s eleic6es, exceto porjusto motivo aprovado em Assembleia anterior Aquela. 

§5". N白o ser貞  permitida candidatura de associado 

a. em mais de uma chapa, ainda que para cargos diferentes; 
b. a mais dc uni cargo na mesma chapa; 
c. a membro de mais de um conselho 

Art. 52. Aplicam-se as disposi96es deste capituloa s elei'6es decorrentes 

I. Do trmino do mandato dos administradores 
II. De substitui9ao definitiva em caso de renincia ou destitui9o dc mais da metade dos 
ロHn,ln;cl raHへ”一．  

霊綴器器 pnU器謂器識Ibinctbseql】器。 resultado com casas decimais ser自  

Art. 53. O processo eleitoral na COOSERMAN poder seu regulamentad
o 

pelo Regimento
Interno. 

熱欝灘r da COOSERMAN deve empregar. no exercido de suas funes.ue lodo homem ativo e probo costuma empregar na administrao
os. 

鴛静鰹
niinistracjor deve exerconferirem para lograr驚s atribuitins, no i訟uc a lei, este estatuto e oesse da COOSERMAN,驚器農  

S . S S S S S S S S. , S 
: 
● I S I 

~' ・  
I . 
● I , I 
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Art. 56. 0 administrador deve servir com lealdade 自  COOSERMAN e 
sobre suas alividades,sendo一lhe vedado: sobre suas atividades, sendo-lhe vedado: 	 manter reserva 

瀞
em beneficio prprio ou de outrem, coin ou sem prejuzodades empresariais de que tenha conhecimento em ra鷲話OOSRtaN. &.exerccio de seu 

鰯鴬鰯慈ま鰻
；器豊蕊慧鷺ERMAN ou.uI visando'eitar oportunidades de 

器0鐘器艦器器器器a揺「 bem ou direito que sabe necess自rio 自 

無gratog nico.ocorra atrav 霊驚農器こ二諮ば誤器談器 do disposto no INCISO 

Art. 57. 0 administradornome da COOSERMANprejuzos que causar quan競essoalmente responsvel pelas obrigaes que contrair emnude de ato regular de gesto. respondendo, porm, peloseder: 

畿ntro de suas atribuies ou poderes, corn culpa ou dolo.II. Com  violao da lei, do estatuto ou do Regimento Interno 

ミiミ鴬繊鴛

responsvel por atos ilcitos de oun
negligenciar em dcseobri.los ou sea Sua prtica. 	 篇』dministrades tendo c器』alvme篇 

鰻鴛鴛鷺eximese de responsabilda Diretoria Executiw)iretoria Executiva e ao熊騒faa conspossvel,器suad 

難鴛l鴛

Ique, tendode comun
nsvel. 留でImento cio no cumprimentofato a Assembleia Geral驚二慧resa 認潔 

競蕪鴛灘鰻騰ado, a COOSERMAN. por seusAssembleia Geral, ter direito densabilidade. 

鴛
A renrieS ERM ANante. 	霊篇1111 flIo it：窓『禁pende de motivao」  e torna-se eflcz, em relaoque lhe for entregue a comunicao escrita do 

Art.expli器
destituio

os associado瓢arco'器畿uer Assemblede irregularid競raT e indeja gesto d濡ente deministra器va9 o 

議鷲騰por iiimbleiaessa ind灘de. e a nomeao de administradoresd provisriosque ocorrer a presuto de contas do administradorordem do dia. 

戸～叫 j嚇響  寒  
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§2。・  Em se malerlahzando a deshlm9ao pI・evIsla no Par自Bra応 anten。「．  。s admmIslrad
。NFL

2. Em se materializando a destituio prev ista no par grafo anterior, os administradores 
『黙聖聖乞門’，門ec讐。 ？。 cargo at a Assembleia Geral que ser自  realiza中  叫P［翌。 f払  
.JV 、  L1 	ノ、LIt1' UL UVflILLIIvao. 	 ' ; ; ; ' ;. 

SECAO E 
DAS ATRIBUICOES DA I)IRETORIA EXECUTIVA 

Art. 61. Compete a Diretoria Executiva, atendidas as delibera96es e t・econlenda96es da 

. . . ... 

醸  

: ま  

I 

I. Fixar a orienta9きo geral dos neg6cios da COOSERMAN e estimar, previamente, a 
rentab川dude das opera9des e servi9os e sua viabilidade. 
ti. Fixar as ati'ibui96es de cada Diretor Executivo, n百o expressas neste estatuto. 
III. Aprovar ou rejeitar os afastamentos temporrios dos Diretores Executivos. fixando- 
lhes os prazos e convocando, se for o caso, Assembleia Geral de destitui9ao e substitui9o 
IV. Fiscalizar 'a gestao dos Diretores e examinar, a qualquer tempo. os livros e papis da 
COOSERMAN, solicitar informa96es sobre contratos celebrados ou em via de celebra9ao 
e quaisq tier outros atos 
V. Convocar a Assembleia Geral quandojulgar conveniente. 
VI. Manifestar-se sobre o Relat6rio da Administi・a9ao e as contas da Ijiretoria Executiva. 
VII. Fixar parametros para a admiss瓦o e demisso das profissionais en叩regados na 
COOSERMAN, bem como disciplinar sua atua戸o funcional 
Viii. Definir a Institui9ao Financeira para abrir e movimentar as contas banc'rias da 
COOSERMAN, nos termos deste estatuto 
IX. Indicar, preferencialmente, a Institui9百o Financeira, na qual os associados deverao ser 
correntistas para recebimento de seus crぐditos. 
X. Verificar a situa9自o econ6micofinanceira, atraves de balancetes da Contabilidade e 
demonstrativos especificos, o desenvolvimento dos neg6cios e atividades em geral da 
COOSERMAN, estabelecendo normas de controles das opera'6es e servi9os, atrav's de 
resoluq6es normativas regulamentadas pelo Regimento Inlernu. 
XI. Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e dos meios necess白rios ao 
atendimento das opera96es e servi9os 
XII. Autorizar a compra ou aliena9百o de bens do ativo permanente. salvo os casos de bens 
im6veis e parlicipa'6es societthrias em empresas e cooperativas que dependero de prvia 
delibera9百o da Assembleia Geral 
XII!. Deliberar sobre a admissao, exclusao ou elimina9自o de associados 
XIV. Estabelecer normas atrav6s de instru96es e avaliar a conveni6ncia de fixar o limite de 
fian9a ou seguro de fidelidade para os empregados que manipulem dinheiro ou valores 
XV. Contratar e destituir os servi9os de Contabilidade, Auditoria e Assessoria Juridica. 
XVI. Contrair obriga96es, trans博r. adquirir bens m6veis e constituir mandatrios. 
XVII. Efetivar, quando for o caso. a nomea9ao dos Representantes Tぐcnicos perante os 
Conselhos Profissionais de Classe 
XVIIL Autorizar a abertura de Filiais cm qualquer municipio do Territ6rio Nacional, 
Xix. Indicar os representantes e/ou delegados que devero representar a COOSERMAN 
junto 自  s entidades a que vier se filiar 

§1。. As normas estabelecidas pela Diretoria Executiva e pela Assembleia Geral sero 
baixadas em forma de instru96es e coinpleme.ntaro o Regimento interno da 
COOSERMAN 

ダー叫  ', 、’ 

ヂ毎石ブ了  
O 
O 
O 
S 
O 
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2''.A Diretoria 
Executiva poder autorizar a contrata9白o. sempre que julgar conveniente. 

ucuscssurarnefl(o ce teenicos para auxiliiーlo tio esclarecimento dos assunjo$ que.se山ュ  
UCiLUCFtIUUS 	 ; ; ; ; ' :. 

Art. 62. A Diretoria Executiva re ne-se ordiiiariamente urna vez' por m s, e 
extraordinariamente sempre que necessrio 

I. Por convoca悼o do Presidente 
II. Por delibera早ao pr6pria 
Ill. Por requerimento da maioria dos administradores 
IV. Por requerimento do Conselho Fiscal 

§1。. Nos casos dos incisos ill e IV. deste Artigo. se o J'residente recusar-se ao atendimento 
do requerimento, no prazo de 10 (dez) dias. contados da data do protocolo do ato, ser自  a 
reuniao convocada petos que a requereram 

§2。. As formalidades da convoca9百o poder各o ser objeto de insiru9ao da Diretoria 
Executiva. 

Art. 63. A Diretoria Executiva instala validarnenje sua reunio corn a presenca da maioria 

認緩foJ nieoiva, faltai言認；霊維撚驚緩霊ご嵩濡認こ istrador que・  sem 

seguinte e. urna vez aprovada. ser lan9ada no livro pr6prio, ou em rolhas avulsas, corn -s 

器農％踏烏轟器欝。蕊盗論器ニ鴛器器識器 Ihos PresidenteIhos. 

認65.e A' Diretoria Execututar e/ou coordenar a solu器p0de認criartOes e器農sespeciais para estudar. planejaiS. 

Art. 66.membrosque exerc撚鷺1105 por tempo i町nferior a 90。  (noventa) dias de quaisquer dos:ecutiva, estes sero substituidos por outro membro da Diretoria.ulati varnente. 

§JU. Nos impedimentos de membros da Diretoria Exccutiva por tempo superior a 90 
(noventa) dias, ou se ficar vago por qualquer tempo quaisquer de seus cargos, devera ser 
convocada Assembleia Geral para o seu preenchimento 

§2。. 0 substituto exercerh o cargo somente at o tina! do prazo do mandato de seu 
antecessor 

戸看＠  fム叫 
町  
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§3。．  Perder. automaticamente, o cargo na Diretoria Executiva o membro que. sem 
justificativa, faltar a 03 (trs) reuni6es consecutivas OU a 06 (seis) alterna専s: 中1，下e:..: 4II tC 
mandato. 

. 	. 	. 	. .. .. 

DAs coMPE,I毛NcIAs Dos c
。  SE O 

iiDAS COMPET NCIAS Dos COMPONENTES DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 67. Ao Presidente cabe entre outras, as seguintes atribui96es 

I. Supervisionar as atividades da COOSERMAN, estabelecendo Contatos coin os 
profissionais contratados a servi9o da mesma 

H. Convocar e presidir as reuni6es da Diretoria Executiva c as Assembleias Gerais 
III・  Apresentar a Assembleia Cerai Ordinria, o relat6rio anual, o balanfo, as contas e 
parecei do Conselho Fiscal, bem como os planos e trabalhos tbrmulados pela Diretoria 
Executiva 
IV. Constituir advogado, para a propositura ou defesa em processos administrativos ou 
judiciais em que figure a COOSERMAN. como pane ou interveniente, ou de qualquer 
Diretor ou Ex-Diretor, quando comprovadamenie o fato causador tiver ocorrido no 
exerci cio de suas fun96es 
V. Assinar, em conjunto corn outro Diretor. titulos de crぐdito, abertura de contas de 
rnovimenta9貢o de recursos financeiros em institui'6es tinanceiras e demais documentos 
constilutivos de obriga9百o, exceto a do inciso anterioi 
VI., Assinar Contratos coin institui96es p自blicas e privadas para atender os seus objetivos 
sockaIs 

VIL Representar a COOSERMAN em juizo ou Fora dele 
VII. Representar a COOSERMAN corno Delcgado junto us Organiza96es Representativas, 
ressalvada expressa dccisao pessoal em contrrio, quando indicar, por ato unipessoal, o 
Delegado pata ri respectiva Organiza9do Representativa 

Art. 68. Ao Diretor Administrativo-Financeiro, entre outras, cabem as seguintes 

ト響認器篇旨器諜
se・ pernl日nentemente pelo seu trabalho, substituind。一。  

喜・1茎器器篇器器器認器濃器器認器二濃鷲 SERMAN 

露糞O aCOiflpanfla)ciais, visandoconforme oriei難麟灘.io dos servios de
e atendimento e como. 	 器rdo osaniento罷I 

1_Ic!nos coiDiretor灘
-5 processos oc vinculaocom a participao destecional. 	 買dicaon foi熱〕valores de pitduio dos associadosrientao e planillia elaborada pelo 

黒Elaborar projetos e programas de aperfei9oaincnto, trcinarnenr, e capacIla9加（6c nic。一  
pr'I I喪ミiona竺ooperativisia dos associados, corn a orienta9a姦oD誌ぷ5譜(4'.aJ t;tor Operacional. 

讐
I二Secretariar e lavrar as atas de lでしini6es da Direto而取ミcut諾了l'esponsabilizandose 
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I 

O . 
二  
. 	 Cl廿Iど望unir os serviyos tie contaulitua些  
ー 	 ilv. sssinar. em conjunto corn ouuo utretor, contratos, titulos de crddito e demais 

： 	
驚鷲麟難鷲鷺鷲 os referidos no Artigo 67, inciso IV,nte. nunca inferior a noventa dias,zando-se pelas atividades de marketing e 

O 
O 

I・  Analisar e avaliar a presta 百o de servi9os e denials atividades constantes dos seus 
objetivos sociais, visando os controles de utiliza叫o, custos, qualidade e adequa叫o aos 

	

一 	 pauroes e proceutmentos estabelecidos pela COOSEItMAN c pela legisla9白o em vigncia 

	

. 	ii - nciatar a uiretoria txecuttva, por escrito e detalhadarnente, as irresnilaridades 
praticacas por associados no a mhito das Silas atividades 

li - Assinar, coal o Diretor Presidente ou, na sua atseiieia. coin seu substituto estatutrio, 
ocumentos na sua' rea de atua9o 

IV - Responsabilizar-se pelos livros, documentos e arquivos relacionados ' s suas 
atribui 9さes 

V - Apresentar a Diretoria Executiva, mensalmente, relai6rio das atividades da su. 
corn propostas de procedimentos. 

VII - Efetuar a apura9o de irregularidades praticadas por associados e ou terceiros que 
participem das suas atividades, onde a COOSERMAN estiver prestando servivos. 
VIII - Oerenciar a assistthcia aos clientes e aos empregudos da COOSERMAN 

IX - Substituir os demais diretores nos seus impedimentos legais, dc acordo as 
determina96es da Diretoria Executiva 

a 	 X- Substituir o Diretor Administrativo-Financeiro nos seus impedimentos legais 
ー 	 入.. MSS]U8T, cai conjunto corn o Presidente, contratos, ttulos de cr'dito e demais O 

Art. 70・ O Pr6-Labore e/ou Verba de Representa戸。 da Diretoria Executiva ser lixado 
anualmente pela Assembleia Geral, preferelicialmente na Assembleia Ordini 
considerando as condi9oes econ6n,ico-financeirus previst:ts para o ano era curso 

CAl'L1'UI.O IX 
DO CONSELhlO 1'ISCAI 語認 Con器翼賢認器OSdo響謁器1農謡ぱ習器器ciosamente,entes. 

~諭membo em黒suplenteI ugares濡器麗に麗認諾驚認器高器臨；  

§2。. Os suplentes substituirao os efetivos na ordem cm que foram eleitos. 

A 
、~ 
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認as condies estabelecidas na lei 12.690/12. no seu artigo i, o ConERMAN poder ser constitudo por no minimo trs associados cansei畿IF野腎 

桝 72 。 conse山。  IらscaI ser自侮mlado exc」usIvamenle por assoclados pl二 S SArt. 72. 0 Conselho Fiscal ser formado exciusivamente por associados para urn mandam 
uc i( u]fl) ano, com poderes de fiscalizac百o do exercicio em que se deu a eleic百o. nermitid. 
a reetei9ao ae. no m白xirno, 1/3 (urn tero) de seus integrantes 

J''. S百o requisitas para tornar-se ou continuar no cargo de Conselheiro Fiscal: 

a. nao possuir corn os outros membros do Conselho Fiscal doLt Corn os administradores. 
la9os de parentesco at 2。  (segundo) grau em linha reta ou colateral; 
b・  n百o ser impedido por lei; 
e. ter reputa9自o ilibada; 

まrno estar sob os efeitrrupo ativa Ou passiva覧 de condenaoe concttsso, de p器認ne t'acom r恕器de prevaricaomia popular. eont議

品器農r conreabi器ニpo器器器誤暴器誤濃認lclenudo. apresentar a declarao 

2. A competencia do Conselho Fiscal restringe- se ao 
perodo do exercicio para o qualfoi eleito. 

Art. 73. A escolha dos conselheiros fiscais independe da eleiぐao dos administradores 

Art. 74. Os associados poderao candidatar-se ate o momento da eleiぐao, exibindo 
declara9ho de inexist己ncia de impedimento, conforme os requisitas estabelecidos para a da 
Diretoria Executiva no Art. 52.§ 30 

ParAgralo Unico. Ndo podei- o Se candidatar os membros da chapa inscrita para a 
Diretoria Executiva e os designados para a Comissao Eleitoral. 

Art. 75. 0 Presidente da Assembleia Gei-al iniciar a elei9ao abrindo 日 oportunidade para 
as candidaturas, indicando, ao Anal, os nomes que coneorrero 

§P, A vota9ao sera aberta, mas a Assembleia Geral poder optar pelo sufr自gio secreto. 
caso em que ser百o confeccionadas cddulas para a escolha dos 3 (tres) membros efetivos e 
do primeiro, segunda e terceiro suplentes 

§2。. Havendo mais de 6 (seis) candidatos, serao considerados eleitos os mais votados, 
sendo os 3 (tr己s) primeiros efetivos e o quarto. quinto e sexto colocados, respectivamente, 
primeiro, segundo e terceiro suplentes. 

r. 
r. 

, 

, 
' 

レ

l"gosぐ太糾  

：パ  

§3。. Terminado o pleito, o Presidente da Assembleia Geral proclamara os eleitos e lhes 
tiara posse Imenlata 

a 	 An一 76・ Havendo a vacancia, Iでnロnciac r convocad, 'ssembleIa GeraI'no Pmz。 ‘ 
An. 76. Havendo a vacancia, renロncia ou a destitui9ao de 3 (trs) Ott mais membros. ser 
convocada Assembleia Geral. no prazo de 30 (trinta) dias, para eleger os substitutos para 

os car2os hItantes 

謙声モ管  
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' 	 udno a LUUさLIUVIAIN・  ou aos seus associados ou administradores, ou dc obter, para si ou 

V 

,一  
'. 	mernoros・  salvo se corn eles foi conivente, ou se concorrer para a pratica do aio. 

' 

S 

S 
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' 	 ArL 78・ compete ao coIlseIho 」コiscal exercer assidua e mimにiosa 石scaりzac‘。 sobrea 
’ 	 にいuarIuaue aas opem9oes・ alwIdades e ser、り9os da COOSERMAN.eximindose da 

S 	 II二oPln世’sobに。 IeIat6l旬  amIal da admh】Istra9肋，  偽2elldo consl日「 doseしI PareceI‘ 自s 

ー 	 竺’ レにl'UnじlaLP。汐門lqu巳『 ae seus membms・ aos 6rgaos dc udnlmlsh'a9百oe.sees[es nao 

a 	 豊na岬！ as e!'ov'encIas necザsanas pala a prole9ho dos 山に「esses da coOsERMAN,a 

T'W 	 でし」。」lvocar A警e甲D'la 竺ml 竺mp'e que oconで」でm molivos 8ravヒs ou uIgenles, 
. 	 ;‘」門讐9 na agenaa aa A月sembにla じeml as ma厄r】 as quc conslder日「 Ilecess山・ias. 
' 	 y・ノ、I」4nsar, ao mellOS ImneSll"alIllenlC, O b川anCヒに e demak demnn引I,,nA‘，ぐ Gn口nI"“ー  

e Ix・ cerl遺car se a D - 

Art. 78. Compete ao Conselho Fiscal exercer assidua e minuciosa fiscaliza9'o sobre a 
regularidade das opera96es, atividades e servi9os da COOSERMAN. eximindo-se da 
anlise da conveni己ncia destas, cabendo.lhe. entre outras, as seguintes atrihuiいes 

I. Fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais 
e estatutdrios 
li. Opinar sobre o relat6rio anual da adniinistra戸o, thzendo constar do seu parecer 自  s 
informa96es complementares que julgar necess"rias ou iI teis' deliberavao da Assembleia 
Geral 
III. Denunciar, por qualquer de seus membros, aos 6 rいos dc administra悼o e、  se estes nao 
tornarem as providencias necessrias para a prote9ho dos interesses da COOSERMAN,a 
Assembleia Geral. os erros. fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providencias 
"teis 白  COOSERMAN 
IV. Convocar Assembleia Gei'al sempre que ocorrei-em motivos graves ou ui-genies, 
incluindo na agenda da Assembleia Geral as matrias que considerar necess'rias. 
V. Analisar, ao menos trimestralniente, o balancete e demais demonstra96es financeiras 
elaboradas periodicatnente pela COOS ERMAN. 
VI. Examinar as demonstra96es financeiras do exercicio social e sobre elas opinar 
\'II. Conferir mensalmente o saldo do numerrio existente em caixa, verificando se o 
nmero esth dentro dos limites estabelecidos pela Direto,・ia Executiva ー  
VIII. Verificar se os extratos de contas banc白rias confere-ai com as escritura96es da 
COOSERMAN 
IX. Certificar se a Diretoria Executiva vem se reunindo regularmente e se existem cargos 
vagos na sua composi9o 

一 	 sピu5uじveres e so」 Iaana. maS deIa se exnlle o Illcmbro dlssldeIl比 aue ルer cnnくionnr qllq 
w 	 uIvじ」  - じIlcIa e」1la【a aa reunl白odo6 igao e a conltlnにar aos 6rgaos dII adminish3cao e U 

§30, A responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal por omissao no cumprimento de 
seus deveres' solid自ria, mas dela se exime o membro dissidente que fizer consignar sua 
di vet・gencia em ata da reuni百o do6「師o e a comunicar aos 6 rgaos da administra9do eh 
Assembleia Geral 

S 
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X. Certilicar se existem exigencias ou deveres a cumprir junto 白  s autoridades fiscais, 
trabalhistas, previdenci'rias e regulat6rias 

. . . . . . ::: S
. 	S' 

§1。. 0 Conselho Fiscal, nos limites de sua expressa atribui9ao, Ler ace'go'fld4ds 匁s 
documentos da COOSERMAN em sua sede social, podendo requisit-los a Diretoria 
Executiva ou ao empregado por eia nomeado, e exigirjudicialmente a exibi9ao em ease de 
negativa, comunicando o fato a Diretoria Executiva e 自  Assembleia Geral. 

§2。. 0 Conselho Fiscal solicitarh 自  Diretoria Executiva esclarecimentos ou informa96es. 
desde que relativas 合  sua fun9百o fiscalizadora. assimn como a elabora9百o dc demonstra96es 
financeiras ou conthbeis especiais. 

§3。. Para os exames e verifica9喜o dos livros. contas e documentos necess'rios ao 
cumprimento das suas atribui96es, poder o Conselho Fiscal solicitar a Diretoria Executiva 
a contrata叫o de assessoramento de t6cnicos especializados e valer-se dos relat6rios e 
informa96es dos servi9os de auditoria 

§4。. Para a verifica9ao da legalidade dos atos da administra9ao, o Conselho Fiscal dever自  
solicitar parecer fundamentado do assessor juridico da COOSERMAN ou entidade a que 
estn fnr 6Imd9 

§5！・ As atribui'6es e poderes conferidos ao Conselho Fiscal n百o podem ser outorgados a 
outro orgao oil iTietlinros cia しUUS1:tl<MAN 

e . I I 

Art. 79. 0 Conselho Fiscal re"ne-se ordinariamnente tinia vez poi in己s e 

extraordinariamente sempre que necess自rio com a participa9ao de 3 (trs) de seus 
iw.iihrnc 

1.一一  一 

 Em sua primeira reuniao, escolheM entre os membros efetivos, uni coordenador e 

2.lbr As remembros, poi器隠撰麗ち嵩認器器器『器黒諮慧旨 qualquer de seus 

3.

cas Na ausencia do Coordenador, os trabalhos ser o dirigidos por substituto escolhido
na ocasio. 

§4。. 	As delibera96es serao tomadas por maioria simples de votos que constar石o de ata 
sumulada. lavrada em livro pr6prio, aprovado e assinada ao final de cada reunio pelos 3 
(trs) conselheiros presentes 

Art. 80. A Cedula de Presen9a, pelo comparecimento do Conselheiro 自  s reuni6es do 
Conselho Fiscal, ser良  fixada anualmente pela Assembleia Geral, preferencialmente na 
Assembleia Ordin自ria, considerando as condi96es econ6mico-financ'iras previstas para o 

Art. 81. A ren白ncia do Conselheiro Fiscal independe de motiva巨o e torna-se eficaz, em 

rela まo a COOSERMAN, desde o momento em que lhe for entregue a comunicaao escrita 
cio renuncianに  

   

巨  
幾  
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器際姦豊器斎。se dar em qualquer Assembleia Geral e independente de motiva9o
os. 	 - ー 	 ‘ ● ● ‘ ● ．. .. 

PargraAssembl競nico.q Os conselheiros fiscais substitutos aos destitudos s&io''ereiieeia! que ser realizada no prazo de 30 (tuinia) dias da destituio. 	I・・  

CAPi'I'LJLO X 
DOS FUNDOS 

Art. 83. A COOSERMAN devera constituir os seguintes fundos sociais: 

I. Fundo de Reserva destinado a reparat・ perdas de qualqしter natureza que a COOSERMAN 
venha a sokCr C a atender ao desenvolvimento das atividades sociais, constituido de: 

a. 10% (dez por cento), pelo menos, das sobras liquidas apuradas em cada exercicio; 
I,. auxilios e doa96es sem destina9且o especial; 

11. Fundo de Assis蹄nela T亡cnica, Educacional e Social (FATES), destinado 自  presta9百o de 
assistncia aos associados. seus familiares e aos empregados da COOSERMAN, 
consi ituido 

a. dc 5 % (cinco por cento), pelo menos, das sobras liquidas apuradas em cada exercicio; 
b. do resultado das opera6es corn nao associados: 
e. dos eventuais resultados positivos na participa9ho da COOSERMAN eni outras 
sociedades; 
d. dos valores recebidos a titulo dc mora do associado 

§j0. Os fundos constantes deste artigo s含o indivisiveis entre os associados, observando-se o 
disposto no Par自grafo T adiante, e n白o s喜o computveis na apura9ao de haveres nos casos 
de demissao, exclusao e eiimina o 

2". No caso de liquida9きo da COOSERMAN. o saldo remanescente dos Fundos ser白  
destinado conforme orienta9ao legal 

Art, 84. A Assembleia Geral poder constituir outros ftndos. determinando seus modos de 
forma9豆o, apropria9ao e liquida9o 

CAPITULO XI 
DA CON'FABILIDADE, DO BALANCO, DAS SOBRAS E PERI)AS 

Art. 85. Os registros contbeis dos fatos e atos econ6tuico-flaunceiros devem Ser 
realizados mensalmente, obedecendo ao disposto da lei cooperativista, da Norma Brasileira 
de Contabilidade (NBC) ti0 10.8 do Conselho Federal de Contabilidade (CIC) e 
dispositivos legais dos 6 rgaos oficiais e entidades de representa9百o do cooperativismo e o 
Balan9o Geral, Demonstrativos de Resultados e outras peas cont自beis ser石o levantados 
anualmente, na data de encerramento do exercicio social 

Art. 86. Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente serao deduzidos para 
os Fundos Legais e outros existentes os percentuais devidos, de modo que apenas o 
restante das sobras liquidas ter a destina9ao contbrme decis5o da Assembleia Geral. 

地  R タ人 ：ぺ  
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5 	 Art. 87. Despesas e dispendios da COOSI3RMAN serflo cobertos pelos associados que 

LLIIIcil4 pntticipauo ULIS opera9oes econornicas realizadas durante o exercic面  

Art. 88. A COOSERMAN ter os seguintes Iivms: 

I. De Matricula 
IL Dc Atas das Assembleias Gerais 
III. De Atas da Diretoria Executiva 
IV. De Atas do Conselho Fiscal 
V. De Presen9a dos Associados nas Assembleias Gerais 
VI・  Outros. Fiscais e Conlbeis, obrigat6rios 

Par貞grafo U nico. 心  facultada a adoao de livros de Ibihas soltas ou fichas, incl usi ve os 
emificlos por processamento eletrnico de dados 

Art. 89. Nas Fichas de Matricula, os associados scro inscritos constando: 

I, O nome ・ idade, estado civil, nacionalidade. prolissno.1・esidC'ncia. niimero de ideniii-lnle p 
numero cc cauastro de pessoa fisica. 

l慧需日 de sしIa admiss石o e・ quando for o caso, de stun demissao a pedid。・ eliniina9ilo叫  
III. A conta corrente das respectivas quotas・pailes do capita! social 

CAI' li'ULO XIII 
DA DiSSOLUCAO E LIQUIDAC入O 

Art. 90. A COOSERMAN se dissolverti dc pleno direito, conforme deermina a lei 
cooperativista 

Art. 91. Os bells im6veis ou veiculos que a COOSERMAN vcnha adquirir tero o mesmo 
destino do Fundo de Reserva, no caso de dissolu弾o ou liquidaりao desta COOSERMAN, 
ap6s levantamento e quita9ao das valores concernentes A s quolas-partcs de lodo o capital 
social, perante os associados 

C Al' I i' ti LO XIV 
DAS DISPOSI6ES FINAIS E l'ItANSIl'ORJAS 

7乙一 t 

八 
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Ad. 93. Este Estatuto Social foi aprovado na Assembleia Geral de te1,dktiりA8 a, .' 

踏鴛盟織認C課器黒盟器鰻器 Alde器誉農認S I'RATI VO 

Este Estatuto ' copia Fiel do que se encontra lavrado no livro de atas de Assembleia Geral 
da sociedade e vai por mim Pi-esidente da Assembleia e pelo Secretario da Assembleia 
assinado e pelos demais associados fundadores 

滋！紙‘統arva 
Secretario da Assembleia 
Diretor Administrativo Financeiro 

曝son Cordeiro e Atinei a 
Diretor Operacionaj 

衣tna da bJ ti-J 

CONTINUAC入O DO ESTATUTO SOCIAL DA COOPERAI'IVA DE TRABALHO 
EM SERVICOS E APOIO AOMINISTR1VflVO E MANU'JtNC入O ー  
COOSFJRMAN APROVADO NA ATA DE ASSEMI3IJEIA DE CONSTITUICAO 
REALIZADA EM 20 de janeiro dc 2015. 

Clarival de Oliveiふ  
Conselheiro Fiscal 

2影7 
tvz4#

fGenesio Ferrejra da Costa Neto 
Conselheiro Fiscal 

I S. 4え乙ィ Cニ二 jザ ．乙ソ‘ー  
Njlcleiton de Oliveira Carvalho 

Conselheiro Fiscal 

‘どンーー Jん，  

一 	 COI'scIhciro FiscaI 
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Hamilton Campos da Silva 
Associado Eund,iilur 

無Q JCosta da Silva 
Assuciaido Fundador 
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ATA DA ASSEMBL止IA GERAL DE CONSTITUIAO I)A CQQI・ILRATIVA Or, 
TRABALHO EM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO It，良NtrrS亡Ab 一  
COOSERMAN 

Aos 20 (vinte) dias do mes de janeiro do ano de 2015, As dez tiaras na Rita Doutor Joao 
Barbosa, 69, Vaquejada, Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, CI3P: 48.700-000 
reuniram-se com o prop6sito de constituirem uma sociedade cooperativa, nos termos da 
legisla9Ao vigente, as seguintes pessoas: I - Clarival de Oliveira, Brasileiro, natural do 
Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, nascido cai 01/11/1967, casado, Bombeiro 
Hidrulico, Documento de ldentidade/CNI-1, n do Registro 01731246800. DETRAN/BA, 
CPF n。 456.901.465-87, residente e domiciliado na Rua P1mnbo Carneiro, no 191, Vaquejada, 
municipio de Serrinha, estado da Bahia. CEP no 48.700-000; 2 - Cleverton Matos 
Carvalho, Brasileiro, natural do Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, nascido em 
25/05/1992, solteiro, Eletricista, RU no 13589036 54, SSP/13A, CRI n。  039.470.465-70. 
residente e domiciliado na Rua Bela Vista, a。  215 A, municipio de Serrinha, estado da 
Bahia, CEP no 48.700・000; 3 - Genesie Fcrreir da Costa Neto. Brasileiro, natural do 
Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, nascido em 28/06/91, solteiro, Agente de Portaria, 
Documento de ldentidade/CNFL no do Registro 04914580229. CPF n。 021.431.925-33. 
residente e domiciliado na Av. Manoet Novais, if 20, casa. centro, nunicipio de Serrinha, 
estado da Bahia, CEP a。  48.700-000; 4 - Ilatnillon Campos da Silva. Brasileiro, natural do 
Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, nascido em 26/12/1982. casado. Auxiliar de 
Limpeza, Documento de'ldenridade/CNH, n do Registro 01793725163, DBTRAN/BA. CPF 
if 001.343 ・ 805-09, residente e domiciliado na Rua Leobino J. Queiroz - S/N。, QA, L2, 
Recreio, municipio de Serrinha, estado da Bahia, CEP a。  48.700-000; 5 - Jos' Wellington 
Santos Nunes de Oliveira, Brasileiro, natural do Municipio de Serrinha, Estado da Bahia. 
nascido em 06/10/1975, divorciado, Orientador Social, Documento de ldentidadc/CNI-1, a。  
do Registro 01890375840, DETRAN/BA, CRI if 732.666.125-15, residente e domiciliado 
na Pra9a Miguel Carneiro, no 355, centro, municipio dc Serrinha. estado da Bahia, CIEP n。  
48.700-000; 6 一 Niteleiton de Oliveira Carvalho, Brasileiro, natural do Municipio de 
Serrinha, Estado da Bahia, nascido em 25/05/1992, solteiro, Jardineiro, RG ao 13589036 54, 
SSP/BA, CPF no 039.470.465・70, residente e domiciliado na Rua Bela Vista, n。  215 A, 
municipio de Serrinha, estado da Bahia, CEP a。  48.700-000; 7 一 Itobson Cordeiro de 
Almeida, Brasileiro, natural do Municipio de Concei9'o do Coit, Estado da Bahia. nascido 
em 02/08/1981, solteiro, Auxiliar de Manuten9ilo, RU n。  08171270 70, SSl'/BA. CPF no 
004.372.81 5-40, residente e domiciliado na Rua Caminho 1, no 47,Q uadra O, URBIS, 
municipio de SelTinha, estado da Bahia, CEP n。  48.700-000; 8 - Vivaldo Costa da Silva, 
Brasileiro, natural do Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, nascido em 01/10/1971, 
casado, Auxiliar de Limpeza, Docuniento de ldentidadeノCNH. if do Registro 01154299137: 
DETRAN/BA, CPF a。  008・ 191.545-47. residente e domiciliado na Rua Goes Calmon. n。  
191, Vaquejada, municipio de Serrinlia, estado da Bahia, GEl' n。 48.700-000. Foi aclamado 
para coordenar os trabalhos o senhor Jos亡  Wellington Santos Nunes dc Oliveira. ctue 
convidou a mini, Cleycrion Matos Carvalho para secretariar a Assembleia e lavrar a 
presente ata. Assumindo a dire9ao dos trabalhos, o Coordenador da Assembleia solicitou 
que fosse lido, explicado e debatido o projeto de estatuto da sociedade, anteriormente 
elaborado, o que lai kito artigo por artigo. Depois th intensos debates e esclarecidas RS 
duvidas, o estatuto foi aprovado por unanimidade pc)o voto dos fundadores: cub。; nomes 
esto devidamente consignados nesta ata. O estatuto aprovado faz parte inlegrante desta aia, 
9omo se transcrito lo三se・ N三ste ato, os Fundadores subscreveram e integral iiarani as auotasー  
parte do capital social, conforme determina a lei 5764/7? e o estatuto ora aprovado.' Todos 
os fundadores subscrevem 300 (trezentas) quotas-partes tie Capital Social, no valor unit自rio 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR白NMl4fiQRip4ARIA 

Aos trs dias do m.s de maro de do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na 
Rua Doutor Jo白o Barbosa no.69 - Vaquejada - Serrinha - Bahia -c EP 48.700-000, 
em Assembleia Geral Extraordin白ria e Ordin白ria, os associados da COOPERATIVA 

DE TRABALHOCOOSERMAN.謂詰認漂E APOIvocao賢麗鷲認鴛黒Enh器IUT8h0馴禦a 
presen9a as aoze( 1Z) associaaos contorme registro dos nomes na Lista de 
rresen9a. U I-'resiaente aa Cooperativa, Sr. Jos' Wellington Santos Nunes do 
uiiveira, que neste ato e tambem o Presidente da Assembleia, iniciou a reuni白o 
agraaecenao a presen9a as toaos os associados presentes na Assembleia. 
conviaanao o cooperaco o Eflas Santos Silva, para secretariar a Assembleia e lavrar 
a respectiva Ata. Em seguida, o Presidente da Assembleia relatou que o Edital de 
convoca"o foi entregue pessoalmente a cada cooperado e enviado atrav6s de 
informativos, efetuando em seguida a leitura do referido edital de Convoca9百o, o 
qual vai transcrito nesta Ata com o seguinte teor COOPERATIVA DE TRABALHO 

IM SERVIOSDITAL DE CRDINARIA - C月難ADMINO--te da C羅議) E MANUTENAO - ccLEIA GERAL EXTRAOIVA DE TRARAII-Ifl EM撚RMANARIA'lens i 
nrcn%ノ  nuwiiriia innu IVJ t wltwlu I riytwi - LJUUbtKMflN, no uso ao suas 
atribui"es que lhe confere o artigo n. 34 do Estatuto Social convoca os seus 
cooperados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordin白ria e Ordin白ria, que se 
realizar no dia 03 de maro de 2017, Rua Doutor Joo Barbosa no. 89 1 Vaquejada 
- Serrinha - Bahia - CEP 48.700-000, com inrcio 白  s 08:00 horas1 em primeira 
convoca"o, com a presena de 2/3 (dois ter9os) dos cooperados, 白  s 09:00 horas, 
em segunda convoca"o com a presen9a de% (metade) mais um dos cooperados e 
白s 10:00 em terceira e ロ  ltima convoca9ao, com a presena de no minimo de 04 
(quatro) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: AGE: I - 
Reforma Estatutria com altera9ao da denomina戸o social, do endere9o sede, do 
objeto social e do Capital Social mInimo; II - Apresenta9'o da Instru9白o Normativa 
que disciplina o Repouso Remunerado, atendendo ao artigo 7。, Inciso IV, da Lei 
12.690/12. AGO: I - Presta9ao de Contas da Diretoria do ano de 2016. 
acompannaaa ao rarecer ao uonseinq Fiscal, compreendendo: a) relatrio da 
gesto; b) balan9o patrimonial; c) demonstrativo das sobras e perdas. II - Elei,o e 
Posse do Conselho de Administra9ao. Ill - Elei"o e Posse do Conselho Fiscal para 
um ano. IV - Fixa"o do valor dos honorrios e/ou verba de representa"o da 
Diretoria e da cdula de presen9a do Conselho Fiscal pelo comparecimento as 
reuni6es. V - Aprova9白o Retribui9ao pecuni白ria dos Cooperados Coordenadores, 
conforme artigo 7。, pargrafo6。  da Lei 12.690/12. VI - Deliberar sobre a ado叫o do 
diferentes faixas de retiradas dos s6cios cooperados, atendendo ao artigo 14 da Lei 
12・690/12. A Cooperativa tem atualmente, 17 (dezessete) cooperados. A 
Cooperativa tem atualmente, 17 (dezessete) cooperados. Serrinha, 21 de fevereiro 
de 2017. JOSE WELLINGTON SANTOS NUNES DE OLIVEIRA - Diretor Presidente. 
Continuando, O Sr. Presidente da Assembleia passou para o item I da ordem do dia 
ao tanar as uonvoca9ao an AssemDieia esral Extraordin白ria: I - Reforma 
Estatutria, O Sr. Presidente da Assembleia relata que se faz necess白rio uma 
reforma geral do Estatuto Social para atendimento a Lei 12.690/2012 bem como 
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COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO ー  
COOSERMAN 

CNPJ: 22.331.020/0001-88 
NIRE: 29400041221:1 一・一，..., 

movimentagOes tinanceIras, apresentanco o usiario ra*'m.arai encerraao em 
31.12.2016, no qual consta apenas o registro do Capital Soda! da Cooperative, 
apresentando em seguida a Demonstra"o de Sobras e Perdas devidamente zerada 
devida a inexistncia de movimenta9自o comercial, sem nenhum resultado 
operacional, ou seja, resultado zero sem sobra ou perda. Continuando, solicita ao 
Coordenador do Conselho Fiscal que efetue a leitura do Parecer do Conselho Fiscal 
sobre as contas apresentadas, o qual assumindo a palavra apresenta o devido 
parecer no qual confirma a veracidade das contas apresentadas, sugerindo a sua 
aprova9百o. Reassumindo a palavra o Sr. Presidente da Assembleia informa aos 
demais associados que, de conformidade com a Lei 5764/71 se faz necess白rio que 
a Diretoria e o Conselho Fiscal se afastem da mesa sem, no entanto, se ausentarem 
do recinto, para que sejam julgadas e votadas as contas apresentadas, cabendo aos 
demais associados presentes, elegerem um cooperado para coordenar os trabalhos 
de vota 昌o. Dando prosseguimento foi eleita a cooperada Erit'nla Santos do Jesus 
para coordenar Os trabalhos de discuss'o e vota"o das contas apresentadas e esta 
convida Hamilton Campos da Silva para secretariar a Assembleia nesse momento. 
Assumindo a palavra o Sr. Coordenador questiona se algu白m tem dロvidas quanto自  s 
contas apresentadas, onde nada foi questionado, procedendo ento白  vota9'o sobre 
as referidas contas. Colocado em vota"o foi aprovado por unanimidade pelos 
associados presentes, abstendo-se de votar os impedidos por lei. O Presidente da 
Assembleia informou que os membros da Diretoria Executiva, atualmente chamado 
de Conselho de Administra9白o, solicitaram a ren"ncia ao cargo, sendo assim, com 
base no Estatuto Social, dever白  ocorrer nova elei"o na Assembleia. Continuando, o 
Presidente da Assembleia sugere que se atenda aos itens dois e trs da Ordem do 
dia que trata da elei"o do Conselho de Administra叫o e do Conselho Fiscal devido 
自 escassez do horrio, o que foi concordado por todos. Diante do fato solicita que se 
apresentem ou que sugiram nomes para a Conselho de Administr"o e Conselho 
Fiscal. Fez-se uma breve interrupao para que os presentes se reunissem e 
avaliassem e sugerissem os nomes para a composi"o do Conselho de 
Administra"o, para o periodo de 2017/2021, encerrando-se o mandato na 
Assembleia Geral Ordin白ria do ano de 2021 e para o Conselho Fiscal para o perIodo 
de um ano. O plen自rio escolheu os seguintes associados, para compor o Conselho 
de Administra"o para o per「odo de 2017/2021, encerrando-se o mandato na 
Assembleia Geral Ordin白ria do ano de 2021: DIRETOR PRESIDENTE - Eliane 
Souza da Costa, brasileira, natural de Salvador-BA, nascida em 28/0711979, 
solteira, contadora, RG 596482957 SSP-BA, CPF 955.819.875-72, residente e 
domiciliada na Rua Major Homem Del Rey, 260, AP 102, Cidade Nova, Ilh'us- BA, 
CEP 45.652-180; DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO ・  Ellas Santos Silva, 
brasileiro, natural de Potiragua-BA, nascido em 27/05/1962. solteiro, tcnico 
agncoia, NU UZUfl)i9 z-bU, ssp-Da, uru-: Z1.u1D.5bD-U4, resIaente e domiciliado na X 
Nua トomiosa. sb．  トeuicia. vitona ロa じonauista. じヒ1': 45.Ub5-275: DIRETOR 、  
UPtNAじIUNAL - TamiresO a suIva, Drasuleira, natural de Riacho d e Santana- BA. I 
nascida em 2iiiiiiU&u, soiteira, assistente aaministratva. RG 1b68955517. SSP- '' 
w, uru-: uaa,Uqu.o(3-14, resicente e aomiciuvaoa na Avenida Uovemador Roberto 
Santos, n。. 2450, AP 203, Esperana, Ilh6us - Bahia, CEP 45.658-630. 
CONSELHEIROS FISCAIS sendo que o mandato encerra-se na prxima AGO, que 
ser realizada nos primeiros trs meses do ano de 2018. CONSELHEIROS FISCAIS 
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ATA DA ASSEMBL'IA GERAL DE CONSTITUI 入O l)A CQQflRATIVA D. 
TRABALHO EM SERVICOS E APOIO ADMINiSTRATIVO E VMJ4CTI!ItAひー  
COOSERMAN 

Aos 20 (vinte) dias do mEs de janeiro do ano dc 2015,a s dez horas na Rua Doutor Joao 
Barbosa, 69, Vaquejada, Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, CEP: 48.700-000 
reuniram-se corn o prop6sito de constituirem unia sociedade cooperativa, nos termos da 
legislaao vigente, as seguintes pessoas: I - Chirii'ul de Oliveira, Brasileiro, natural do 
Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, nascido em 01/liハ967, casado, Bombeiro 
Hidrulico, Documento de ldentidade/CNI-1, no do Registro 01731246800. DETRAN/BA, 
CPFげ456・gol ・465・87, 丁esidente e domiciliado na Rua Plinio Carneiro, no m,Vaqu可ad日，  
municipio de Serrinha, estado da Bahia, CEP n。  48.700-000; 2 - Cleverton Matos 
Carvalho, Brasileiro, natural do Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, nascido em 
25/05/1992, solteiro, Eletricista, RG n0 13589036 54, SSI'/13A, CPF n。  039.470.465-70, 
residente e domiciliado na Rua Bela Vista. n。  215 A, municipio de Serrinha, estado da 
Bahia, CEP n。  48.700・000; 3 - Cenesio Feri-eira da Costa Neto, Brasileiro, natural do 
Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, nascido en) 28/06191. solteiro, Agente de Portaria, 
Uocumenro . de identidadeノCNI-I. no do Registro 04914580229. CPF n。  021.431.925-33, 
residente e d onhiciljado na Av. Manoel Novais, n。  20, casa. ccntro, municIpio de Serrinha, 
estado da Bahia・  CE!' no 48・ 700-000; 4 - IlamiUcu Camlios da Silva, Brasileiro, natural do 
Municpio de Seu-rinha, Estado da Bahia, nascido em 26/12/1982. casado, Auxiliar de 
Limpeza. Documento de'ldentidade/CNH, n do Registro 01793725163, DETRAN/BA. CPF 
りU 001.343 ・ 805-09, residente e domiciliado na Rua Leobino 3. Queiroz - S/N', QA, L2, 
Recreio, municipio de Serrinha, estado da Bahia, CEP n48.700-000; S - Jos Wellington 
Santos INunes de Oliveira, Brasileiro, natural do Municipio de Serrinha, Estado da Bahia, 
nascido em 06/10/1975, divorciado, Orientador Social, Documento de ldentidade/CN トl. if 
do Registro 01890375840, DETRAN/BA, CPF n。 732.666.125-IS, residente e domiciliado 
na Pra9a Migue! Carneiro, n。  355, centro, municipio dc Serrinha. estado da Bahia, CEP n。  
48.700-000; 6 - Nilelciton de Oliveira Carvalho, Brasilciro. natural do Municipio de 
Serrinha, Estado da Bahia, nascido en) 25/05/1992, solteiro, Jardineiro, RO no 13589636 54. 
SSP/BA, CPF ri0 039.470.465-70, residente e domiciliado na Rua Bela Vista, n。  215 A, 
municipio de Serrinha, estado da Bahia, CEP ti0 48.700-000; 7 - Rohsoui Cordeiro de 
Almeida, Brasileiro, natural do Municipio de Concei9uo do Coite, Estado da Iahia. nascido 
em 02/08/1981, solteiro, Auxiliar de Manuten9ilo, RO n。  08171270 70, SSP/BA. CPF n。  
004.372.815-40, residente e domiciliado na Rua Caminho i, ti0 47. Quadra O, URBIS, 
municipio de Serrinha. estado da Bahia, CEP n。  48.700-000; 8 - Vivaldo Costa cia Silva, 
Brasileiro, natural do Municipio de Serrijiha, Estado da Bahia, nascido em 01/10/1971, 
casado, Auxiliar de Limpeza, Documento de ldentidade/CNH. no do Registro 01154299137. 
DE1'RAN/BA, CPF n。  008.19L545・47. residente e domiciliado na Rua Goes CaRnon, n。  
191, Vaquejada. municipio de Serrinita. estado da Bahia, GEl' n。 48.700-000. Foi aclamado 
para coordenar os trabalhos o senhor Jos' Wellington Santos Nunes de Oliveira, que 
convidou a mim, Cleverton Matos Carvalho para secretariar a Assembleia e lavrar a 
presente ata. Assumindo a dire9吾o dos trabalhos, o Coordenador da Assembleia solicitou 
que fosse lido・ explicado e debatido o pI・ojeto de estatuto da sociedade, anterio］・mcn化  
elaborado, o que foi feito artigo par artigo. Depois de intensos debates e esclarecidas as 
duvidas, o estatuto foi aprovado por unanimidade pclo voto dos fundadores, cujos nomes 
est貢o devidarnente consignados nesta ata. O estatuto aprovado faz parte integrante desta ara, 
como se transcrito fosse. Neste ato. os Fundadores subscreveram e integralizaram as quotas- 
parte do capital social, conforme deter nina a lei 5764/71 e o cstalulo ora aprovado. Todos 
os fundadores subscrevem 300 (trezentas) quotas-partes de Capital Social, no valor unit豆lio 
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● COOPERA TWA DE TRABALH讐懸ERYLCOS EAPOERMAN 	m ADMINISTRATIVO ・  
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W 	 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORbtkMIAfioSiNARIA 

● Aos trs dias do m.s de maro de do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na 
. 	Rua Doutor Jo白o Barbosa n. 69 - Vaqu可日d日ー Sernnha - Bahia ー亡EF肩ラaj二加6『  ー 	em Assembleia Geral Extraordin白ria e Ordin白ria, os associados da COOPERATIVA 
. 	DE TRABALHO EM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENC Oー  ー 	COOSERMAN, em primeira convoca ●o 白  s oito horas da manh白  (08h00) om a 
a 	presen9a de doze (12) associados conforme registro dos nomes na Lista de 
ニ 	Presen9a. O Presidente da Cooperativa, Sr. Jos6 Wellinqton Santos Nunes de 
. 	Oliveira, quo neste ato' tambm o Presidente da Assembleia, iniciou a reuni c 
二 	agradecendo a presen9a de todos os associados presentes na Assembleia. 
. 	convidando o cooperado o Elias Santos Silva, para sea'etariar a Assembleia e lavrar 
二 	a respectiva Ata. Em seguida, o Presidente da Assembleia relatou que o Edital de 
. 	convoca"o foi entregue pessoalmente a cada cooperado e enviado atrav6s de 

',informativos, efequal vai transcrit認ndo'esta罷習uidano鉛eitura do referido edital deuinte teor COOPERATIVA晶nvocao, oTRABALHO 
- W 	EM SERVI9OS E APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENCAO - COOSERMAN ー  
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一 	ORDINARIA - O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS E 
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a 	que disciplina o Repouso Remunerado, atendendo ao artioo 7。. Inciso IV. da Lei 

w 	gestao; ojD aian9o patnmoni.ai; c) aernonstrativo ass sobras e perdas. II - Elei"o e 
aa 	Posse do Conselho de AdministraCao, Illー  EleiCao e Posse do CoAseiho Fiscal vara 

ー 	reunuoes. V - prova9ao K etnoui9ao pecunuana aos uooperaaos Coordenadores, 
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COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - 
COOSERMAN 

CNPJ: 22.331.020/0001-83 
NIRE: 29400041221 ! ：一・一，..., 

movimenta9oes tinanceiras, apresentarico o aaiaro vanmant encerraco em 
31.12.2016, no qual consta apenas o registro do Capital Social da Cooperativa, 
apresentando em seguida a Demonstraao de Sobras e Perdas devidamente zerada 
devida a inexistncia de movimenta9白o comercial, sem nenhum resultado 
operaciortal, ou seja, resultado zero sem sobra ou perda. Continuando, solicita ao 
Coordenador do Conselho Fiscal quo efetue a leitura do Parecer do Conselho Fiscal 
sobre as contas apresentadas, o qual assumindo a palavra apresenta o devido 
parecer no qual confirma a veracidade das contas apresentadas, sugerindo a sua 
aprova9'o. Roassumindo a palavra o Sr. Presidente da Assembleia informa aos 
demais associados que, de conformidade com a Lei 5764/71 se faz necess白rio que 
a Diretoria e o Conselho Fiscal se afastem da mesa sem, no entanto, se ausentarem 
do recinto, para que sejam julgadas e votadas as contas apresentadas, cabendo aos 
demais associados presentes, elegerem um cooperado para coordenar os trabalhos 
de vota"o. Dando prosseguimento foi eleita a cooperada EritAnla Santos do Jesus 
para coordenar os trabalhos de discuss昌o e vota"o das contas apresentadas e esta 
convida Hamilton Campos da Silva para secretariar a Assembleia nesse momento. 
Assumindo a palavra o Sr. Coordenador questiona se algu白m tem dロvidas quanto白  s 
contas apresentadas, onde nada foi questionado, procedendo ent員o 血  vota9首o sobre 
as referidas contas. Colocado em vota"o foi aprovado por unanimidade pelos 
associados presentes, abstendo-se de votar os impedidos por lei. O Presidente da 
Assembleia informou que os membros da Diretoria Executiva, atualmente chamado 
de Conselho de Administra 喜o, solicitaram a ren"ncia ao cargo, sendo assim, com 
base no Estatuto Social, dever ocorrer nova elei9ao na Assembleia. Continuando, o 
Presidente da Assembleia sugere que se atenda aos itens dois e trs da Ordem do 
dia que trata da elei"o do Conselho de Administra"o e do Conselho Fiscal devido 
白 escassez do horrio, o que foi concordado por todos. Diante do fato solIcita que se 
apresentem ou que sugiram nomes para a Conselho de Administra"o e Conselho 
Fiscal. Fez-se uma breve interrup9ao para que os presentes se reunissem e 
avaliassem e sugerissem os nomes para a composi叫o do Conselho de 
Administra叫o, para o periodo de 2017/2021, encerrando-se o mandato na 
Assembleia Geral Ordin白ria do ano de 2021 e para o Conselho Fiscal para o perIodo 
de um ano. O plen白rio escolheu os seguintes associados, para compor o Conselho 
de Administra"o para o periodo de 2017/2021, encerrando-se o mandato na 
Assembleia Geral Ordin白ria do ano de 2021: DIRETOR PRESIDENTE - Ellane 
Souza da Costa, brasileira, natural de Salvador-BA, nascida em 28/07/1979, 
solteira, contadora, RO 596482957 SSP-BA, CPF 955.819.875・72, residente e 
domiciliada na Rua Major Homem Del Roy, 260, AP 102, Cidade Nova, Ilhus- BA, 
CEP 45.852-1 80; DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO - Ellas Santos Silva, 
brasileiro, natural de Potiragua-BA, nascido em 27/05/1962. solteiro, tcnico 
agricoia, ws UZO(bs9Z-bu, ssp-Da, tii-t: ZlWIib.36b-04. residente e domiciliado na \' 
Kua トormosa. 5b. t-eiicia. vitona aa uonautsta. GEP: 45.055-275: DIRETOR \ 
LWtNACILJNAL - I arnires aa suva,D rasiieira, natural de Riacho de Santana- BA. / 
nasciaa em ziiiinu9u, soitetra, assistente admInistrativa. KG 1568985517. SSP- " 
w, un-: uau.94&.o10-14, resiaente e domicinada na Avenida Governador Roberto 
Santos, n。. 2450, AP 203, Esperan9a, Ilh白us - Bahia, CEP 45.658-630. 
CONSELHEIROS FISCAIS sendo que o mandato encerra-se na prxima AGO. aue 
sem reauizaaa nos primeiros tres meses do ano de 2018. CONSELHEIROS FISCAIS 
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COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO - 
COOSERMAN 

CNPJ: 22.331.020/0001-88 
N1RE: 2940004122? : 2 ．・一，.... 

11TIJLARLS: ReIS Magno Meio santos, brasileiro, natural" 41FISOs・BA, nascido em 
20/03/1996, solteiro, assistente administrativo, ftC n. 1636725716 SSP/BA, CPF 
070.456.565-05, residente e domiciliado na Rua Gen'sio Santos, 466, Teot6nio 
vilela, Ilh'us- BA, CEP 45.857-190; Erlandia Pereira Si-ito, brasileira, natural de 
Potlragua-BA, nascida em 27/09/1977, solteira, Auxiliar Administrativa, RG n. 
0931207029 ssp/BA, cpf 963.345.415-87, residente e domiciliado na Travessa Pau 
Brasil, 50, Centro, Potiragua-BA, CEP 45.790・000; Raquel Trindade do 
Nascimento Silva, brasileira, natural de Itabuna・BA, nascida em 24103/1952, viI〕va, 
aix. Administrativa, rg 0154662305 ssp/ba, cpf 529.905.595-15, residente e 
domiciliada na Avenida Roberto Santos, 2225, Pedro Geronimo, Itabuna- BA, CEP 
45.606-472; CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTES: Sonlida Santos das 
Virgens, brasileira, natural de lpia-BA, nascida em 12/11/1968, solteira, auxiliar 
Administrativa, rg 0481259546 SSP/BA, cpf 515.681.445-04, residente e domiciliada 
na Rua Leblon, 68, 3 andar, Massaranduba, Salvador-BA1 CEP 40.435・600; Erltania 
Santos de Jesus, brasileira, natural de Ban-a do Rocha-BA, nascida em 10/05/1982, 
solteira, auxiliar de servi9os gerais, rg 1295128934 SSP/BA, cpf 011.153.175-63, 
residente e domiciliada na Avenida Antonio Carlos Magalh百es, 462, 2 andar, 
Malhado, Ilh白us- BA, CEP 45.651-620 e Isaque Correia Santos, brasileiro, Natural 
de llh白us-BA, nascido em 26/04/1978, solteiro, assistente administrativo, CNH n。. 
05659605845 DETRAN-BA, CPF 001.915.065-24, residente e domiciliado na Rua 
Ladeira do Gameleiro, 84, Terreo, Conquista, Ilh白us- BA, CEP 45.650-134. 
Colocados em vota"o foram eleitos por unanimidade. Conclulda a elei"o o Sr. 
Presidente da Assembleia constatou que todos os membros Conselho de 
Administra9ao e do Conselho Fiscal eleitos, declaram sob as penas da lei, que nao 
estavam impedidos de exercer a administra"o e a fiscaliza"o da Cooperativa em 
virtude de condena9'o criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vide ainda que temporariamente ao acesso a cargos pロblicos, ou por crime 
falirnentar, de prevarica"o, peita ou suborno, conclus自o peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da 
concorrncia, contra as rela96es de consumo, f p"blica ou a prioridade (ART. 1.011 
pargrafo 10 do CCBF2002), inclusive que nao existam entre eles laos de 
parentesco at 2o grau, em linha reta ou colateral, de conformidade como disp6e o 
Art. 51 e 56 da Lei 5.764)71, dando-lhes assim posse imediata. Continuando, o 
Presidente da Assembl白ia colocou em pauta o item IV - Fixa"o do valor dos 
honorrios e/ou verba de representa"o da Diretoria e da cdula de presena do 
Conselho Fiscal pelo comparecimento as reuni6es. O Sr Presidente da Assembl6ia 
sugeriu ao plen白rio a seguinte remunera"o para os Conselheiros de Administra"o: 
Presidente - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de pr -labore mensal; Diretor 
Administrativo Financeiro~ R$ 3.000,00 (trs mil reais) mensais e Diretor de 
operaclonal ~ R$ 3.000,00 (trs mil reais) mensais. Para os Conselheiros Fiscais 
Titulares, ou para os Suplentes, quando em substitui"o dos titulares, pelo 
comparecimento as reuni6es mensais do Conselho Fiscal, a cedula de presen9a no 
valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Colocada em vota"o, a proposta foi 
aprovada por unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os Impedidos por 
lei. Continuando, o Sr. Presidente da Assembl'ia passou para o item V~ Aprova o 
Retribui9自o pecuni白ria dos Cooperados Coordenadores, conforme artigo 7。, 
pargrafo 6。  da Lei 12.690/12. 0 Sr. Presidente da Assembleia recomendou que, 
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CNPJ: 22.331.020/000148 
NIRE:294000412fl ! t - つ  .,... 

ciente ca ausncia de contratos de presta"o til' srthb,a Coperativa, o valor 
cessa retnbui9ao, para o ano de 2017, fosse determinado pelo Conselho do 
Administra"o, atrav白s de Instru"o Normativa, a qual dever avaliar a auantidade 
de contratos e de cooperados, e que, na Assembleia Geral Ordinrlh, Que dever 
ocorrer no primeiro trimestre de 2018. esse valor fosse analisado pelo Dlen白rio. A 
maioria tios presentes aprovou esta proposta. Continuando, O Sr Presidente da 
assempieia passou para o item VII - Deliberar sobre a adoc白o de diferentes faixas 
os retiradas aos socios-cooperados, atendendo ao artirio 14 da Lei 12.690/12. 0 
rresiaente ca Assemblia apresenta ao plen白rio a seguinte proposta Dera atender 
as. condi96es estabelecidas no item VII do Edital: A ado"o de diferenies faixas de 
retiradas dos s6cios ser de acordo com o estabeleado em cada contrato de 
prestaao tie servio, assinado pela cooperativa, devendo esta decis白o ser validada 
a partir do ano de 2018. Depois de avaliarem as faixas praticadas em cada arupode 
contratos e. analisada esta proposta, todos os presentes concordaram e aoro'aram 
por unanimidade a referida proposta. Continuando, O Sr. Presidente da Assembleia 
solicitou dos presentes se tinham mais alguma observa"o sobre os assuntos em 
pauta. Gomo no houve mais argui es e/ou sugestes, o Sr. Presidente da 
Rssemoieia agradeceu a presteza e a seriedade com que foi realizada esta 
AssemDiela, com a participa"o de todos os associados prsentes, e o soamo this 
colaboradores da Cooperativa e deu por encerrada esta r'unio, e eu, Eha Santos 
bliva, ，竺etarIo・  lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente da 
Assembleia e pelos demais dez (10) associados prosenies 白  Assembleia, Serrinha- 一 w、， wce rりarpo tie 2011. 

Esta ATA 白  cpia fiel e autntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de 
Assembl'ias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assemblia e pela 
Secretario da Assemblia, assinada. Serrinha-BA, 03 de maro de 2017. 
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. . : : :REFORMA ESTATUT RIA APROVTSAPh(t4SSiD.4BLEIA GERAL 
EXTRAORDIN ARIA, REALIZADA EM 0310312017. 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

DA DENOMINA9AO, SEDE, FORO,A REA DE AいO, DURAcAO E ANO 
SOCIAL 

Art. 1. - A COOP8RASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, 
sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, constituida no dIa 24 de abril de 2015,白  
regida pela Lei n。  5.764/71, de 16 de dezembro de 1971, e atualizada pela lei 
12.690/12, de 19 de julho de 2012, pelos valores e principios do Cooperativismo e 
pelas disposi96es deste Estatuto, tendo: 

I・  Sede e administra9昏o no MunicIpio de Itabuna, no Estado da Bahia, na Rua Rui 
Barbosa, n. 431, Centro, CEP: 45.600-222 
II ・  Foro Juridico na Comarca Itabuna, Estado da Bahia; 
II ・ A rea de a9ao para efeito de admissao de cooperados em todo o territ6rio 
nacional; 
川・  Prazo de dura9ao indeterminado; 
IV ・  Ano social compreendido no periodo de 1o de Janeiro a 31 de Dezembro de 
cada ano. 

R 、  浄  
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CAPITULO II ●’ 	DO OBJETIVO E DOS OBJETOS SOCIAIS 

a 	 Art 2 -A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, tem 
' 	 por oDjelivo principal a presta9ao de servios aos seus associados, visandoa S. 
a - 	 97: - rara consecu9ao ao seu objetivo social, a Cooperativa tem como objeto 
' 	 socias as seguintes atvIdades: 

S 
e . S S S S S 
● 也 
● ルCEB 

S S 

Atividade de fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiros; 
Atividades de limpeza; 
Atividades paisagisticas; 
Cantinas - servi9os de alimenta9白o privativos; 
Servi9o de coleta de residuos n白o-perigosos; 
Servi9os de obras de alvenaria; 
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． 旦eM9。s de obms de urbaniza" -． 旦eM9。s de obms de urbaniza“蕊  .. Se. .．吉い  ;.. SS.e 	e.e.Servios de obras de urbanizao - rtzas,.pre.Jdas 
' Qervi9o ae prepara9ao de terreno, cultivo e colheita; 
' oervi9os comoinaaos de escritorio e apoio administrativo; 
’ ミervi9os combinados para apoio a edifrcios, exceto condomrnios prediais: 

oervc9os ae pintura de editicios. 

● §2 - Para a consecu9白o do objetivo e dos objetos sociais, poder a Cooperativa: 

I 	 a) Adquirir, na medida em que o interesse social o aconselhar, g.neros e artigos 

I 
● semelhgesto驚s paraperativ謂讐認icados no bnados s at謂繁 de seus assos da rea de 慧os e na

ao de - 	 servico. de acordo com o artico 2o 
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●’ 	3 A COOPBRASILespecializadas, pblicas o器器鵠 ainda, mediano aprimoramen琵器 nio corro e profi認tidadesnal dos 

. 

， 	 §4 - A crit6rio do Conselho de Administra9白o, a sociedade poder白  filiar-se a outras 
● sociedades cooperativas 

： 	 論鳶言灘喜黙鴛鴛誉需 sociar-so aos 器；U農認農警讐  

: 	 6 - Para a consecu o de suas atividades I enumeradas nos par grafosanteriores, poder a COOPBRAS1L firmar contratos, acordos, ajustes e conv nios,em nome dos seus associados, com entidades pblicas e privadas, do Pais e do 
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● 5 7。ー  Nos contratos, acordos e conv'nios firmados, a COOPBRASIL representar 
. 	 os associados coletivamente, agindo como sua manoatarta・  

S 	 cAPITULom 

S 	 IA ADMIssAo 

● Art. 3。  - Poder cooperar-se a COOPBRASIL qualquer pessoa fsica que se 
a 	 dedlnue e atue nas atividades e servi9os desenvolvidos pela Cooperativa, definidos 

ーW 	Art. 4 ・  N'o podera ingressar elou cont1nuar como cooperaco na uuuratukbuL., 

5 	 sem prejuIzo da impossibilidade t白cnica: 

S 
● eles colidente

.II - Aquele que seja propriet白rio ou dirigente de pessoa JurIdica de qualquer 

4 
5 	 lii - O Profissional que foi eliminado da COOPBRASIL. 

5 
a 	Drestacきo de servicos conforme os objetivos sociais descritos no artigo 2., e, 

ー  ~ 	Art. 6。・  O nUmero ce cooperactos sera jumitacto quanto ao maximo, nao poaenoo, 
● no entanto, ser Inferior a 07 (sete) pessoas fIsicas 

~ 	5 1. - O Conselho de Administrac白o da COOPBRASIL definir, atravs de normas 

. 	quaaro social. 

S 	S 2。  - As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho. 

S 
． 	く一一徐 	 ．A一 

● 、 	 4 	 滴、  
． 	 、シノ  

S 

S 
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CAPITULO Ill 

DA ADMISSAO 

か  
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● apresentar a documenta
戸

oe xigida pelo Conselho de Administra"o para an白lise e
avalia o. 

S 

5 	e respectivo valor correspondente que o proponente dever integralizar; 

S 	 20 - A proposta de admiss巨o ser avaliada pelo Conselho de Administra"o, quepoder aprova-la ou no; 

● 一  

5 	 passando ento a qualidade de cooperado 

● 脇- O associPBRASIL,濃, coer 器ご農緩需器忠驚認 atividades atravs daS. 

● 

a 	 dever oarticipar de urn treinamento inicial e/ou de atualizacAo sobre 

e, S . S 
● N S . S . S S 
● ルCEB 

S . 
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l.Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que
nela sejam tratados; 

ll.Propor ao Conselho de Administra9ao ou白  s Assembleias Gerais medidas de
interesses da COQPBRASIL: 

lfl・Votar eser votado para membro do Conselho de Administra9貞o e Conselho 

Iv.uemitir-se da COOPBRASIL quando lhe convier; 
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vs。リcitar quaIsquer in加macoes sob「‘U蕊  q..j .o o o o o oo o 0V.Solicltar quaisquer informaes sobr.1JnWoCids.dj4OOPBRA$lL e. no 
mes que anzeceaer a reallza9ao 05 Assembleia Gera! Urilnarla, consultar, 
na sede da COOPBRASIL., os livros e documentos, que julgar necess白rios; 

ViParticipar das sobras liquidas anual, proporcionais 白  sua contribui9ao para 
os dispndlos e demais despesas da COOPERASIL; 

Vil.Convocar Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social; 
VIII Beneficiar-se das servios de natureza social prestado pela COOPBRASIL.. 
IX.Receber o repasse referente自  sua participa9ao nos servi9os executados, de 

acordo com a programa"o financeira estabelecida pela administra9自o. 
X.Retiradas n白o inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausencia 

deste, nao inferiores ao sal自rio mInimo, calculadas de forma proporcional ● s 
horas trabalhadas ou 白  s atividades desenvolvidas; 

§1' ・  Sem prejurzo dos direitos estabelecidos neste Artigo e em conformidade com 
artIgo 70 da lei 12.690(12, a COOPBRASIL dever estabelecer para todos os 
associados, indistintamente: 

a) retiradas nきo inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausencia deste, 
nao inferiores ao salrio mInimo, calculadas de forma proporcional 自  s horas 
trabalhadas ou白  s atividades desenvolvidas; 
b) dura9'o do trabalho normal nao superior a 8 (oito) horas dirias e 44 (quarenta e 
quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua natureza, demandar a 
presta9ao de trabalho por meio de plant6es ou escalas, facultada a compensa叫o 
de horrios; 
c) repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
cl) repouso anual remunerado; 
e) retirada para o trabalho noturno superior白  do diurno; 
f) adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 
g) seguro de acidente de trabalho. 

§1．・  Nao se aplica o disposto nos incisos c e d do caput deste artigo nos casos em 
que as opera9凸es entre os cooperados e a COOPBRASIL sejam eventuais, salvo 
decisao da Assembleia Geral em contrrio. 
§ 2 ・  A COOPBRASIL. buscar alternativas Legais, Inclusive mediante 
provisionamento de recursos, com base em critrios que devem ser aprovados em 
Assembleia Gera), para assegurar os direitos previstos nos incisos "&, 'b, 'c',' d", 
e', 1" e Ugfl do ceput deste artigo e outros que a Assembleia Geral venha a Instituir, 
§3。ー  A fim de serem apreciadas pera Assembleia Geral, as propostas dos 
cooperados, referidas inciso II do caput deste artigo, deverao ser apresentadas ao 
Conselho de Administra9百o, para a aprecia9白o, com a anteced.ncia mInima de 30 
(trinta) dias. 
§40 ・  As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados 
sero obrigatoriamente levadas. pelo Conselho de Administra弾o ● Assembleia 
Geral, e, n百o o sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poder白o ser apresentadas 
diretamente pelos ocoperados proponentes. 
,50 - A COOPBRASIL dever respeitar as normas de sa"de e de seguran9a do 
trabalho previstas na legisla戸o em vigor e em atos normativos expedidos pelas 
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● Art. lo - S白o deveres do cooperado, al白m de outros que a Assembleia Geral venlu 
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aut。「idades competen加s para todas as d品g:E 	.が  ;.autoridades competentes, para todas as flidatI t4Qtftj*es do seu objetivc 
social. 

● '-S.----鷲- e integ"z:; -- ti .' '__ff-- -j篇器I O器器』：1: ,4a .4 

	

a 	 Gerais e resoIucOes toIlladas peIo ConseIho de AdmInl訊「a9ao「  

● 思斎＃認器認監留昌究畏緒認肥 6es sobre quaIque「叩em“。 emquI 

	

I 	凱『器課器警黒do em juIz。， em razao de ressarcimento de danos e「  
● 謡；；漂●齢器器「！：認晶諮認蹴轟恕誘謂忠器器思  

	

I 	切認麗艦識課：』農晋島 a peIa c。。PBRA引L aos comねntes d。  
● ：鷲留留需・器器認篇認醤驚器器： v背器潔認！ 
● の：:v嵩器：誌雛eIac。。PBRAsIL dec。庁ent.de ben日升cIo a8s巨加nck 
I. 	器。躍鵬農。二農：  .農pendentes P。「 ん叩a de con廿aい什mado peI 
● の蕊認饗。認器驚讃景盗豊鴨縄嬰霊s;i農驚認I 
叫  認部認緊器が剖認ui器蕊 i留u器re晋sd喫群胃品器豊‘ 

I・ bupacrever e'me9iaiiz.a「  dS"UUtUかpdI、”” uuしapitai OUiAOt I I'J* 'Vi ii iUO lAVOU 

Estatuto e contribuir com as taxas de servi9o e encargos operacionais que roren 
estabelecidos para cobertura dos disp.ndlos e custos da COOPBRASIL; 
II ・  Cumprir as disposi加es deste Estatuto, cia Lei. cJellbera9Oes oas Assemolela 
Gerais e resoluces tomadas pelo Conselho de Administra9ao; 
III - Satisfazer pontualmente seus compromissos para com a COO V5MAIL. aentn 
os ouais o de participar ativamente cia sua vicia societana e institucional; 
IV - Participar das perdas do exercidIo, propordionalmente aos g annos e opera9oe 
que realizou com a COOPBRASIL se o Fundo ae Reserva nao ror sunciente pari 
cobri-巨電  
V ・  Prestar ao Conselho de Administra9自o esclarecimentos relacionados sobre a 
suas atividades relacionadas corn os o可etivos sodais; 
VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administra9ao e/ou Conselho Fiscal 
existncia de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto Social; 
VII -Acusar o seu impedimento nas delibera"es sobre qualquer opera"o em qu' 
tenha interesse oposto, ao da COOPRRASIL; 
VIII ・  Ressarcir o montante: 
a) da condena"o ou acordo em ju(zo, em razao de ressarcimento de danos er 

decorrncia de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exercIcio da atividad' 
profissional, proposta pelos contratantes dos servi9os em geral em que figure 
COOPBRASIL como demandada: 

b) do reembolso ou indeniza9自o paga pela COOPBRASIL aos contratantes do 
servi9os prestados, visando a evitar litiglo, desde que comprovada a ocorrnci 
de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo associado no exercrcio d 
atividade profissional; 

c) do pagamento feito pela COOPBRASIL decorrente de beneficio assistenck 
aos cooperados e seus dependentes, por fora de contrato firmado Del 
UUUYbNAlL com terceiros; 

d) dos disp'ndios e/ou despesas realizadas pela COOPBRASIL lunto 自  s pessoa 
jurtuicas ao atreito pubiicc, quando a COOPBRASIL adimplir d白bito d 
associado perante essas institui"es, inclusive, mas no apenas. Quandoi 
tauuranAauL. soTrer o risco, direto ou indIreto, de ser prejudicada er 
cecorrencia oa irregulandade documental de seu associado. 

IX - Inscrever-se como autnomo no INSS e no Municrpio onde ata 
proTissionalmente; 
X二Aり, Wi-se da prtica de atividade que colida com os interesses e obietivos d 
'JvrbNADtL, no amono cie sua area de atuaco: 
?! U?rnparecer as Assembleias Gerais, 自  s reuni6es e prestar esclarecimentos: 
All . - Iniorrnar a conta corrente ou conta poupan9a em Instituic.o financeiri 
oesignaaa pelo conseino de Administra●o, para recebimento de seus crditos. 
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XIII - Realizar com a COOPBRASIL as opei ereepn

4i4p
que constituam sua 

finalidade; 
XIV- Manter atualizado todos os seus dados cadastrais solicitados na Ficha de 
MatrIcula, e comunicar, por escrito, qualquer altera9'o nos dados e informa96es 
prestadas de natureza pessoal elou profissional e(ou na execuao dos contratos 
firmados pela COOPBRASIL; 
XV ・  Zelar pelo patrim6nio material, moral e profissional da COOPBRASIL 
colocando os interesses da coletividade acima das interesses individuais. 

Art. ii ・亡  limitada a responsabilidade na COOPSRASIL, respondendo o associado 
somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas verificadas nas opera6es 
sociais, guardada a propor 』o de sua participa9ao nas mesmas opera96es. (§ l0 do 
Art 1.095 do C6digo Civil Brasileiro, complementando os arts. 11 e 89 da Lei n. 
5264/71). 

PARGRAFO O NICO ・  A responsabilidade do associado pelos compromissos 
assumidos pela COOPBRASIL, em face de terceiros, perdura para os demitidos. 
eliminados e excluIdos, at que sejam aprovadas as contas do exercIcio que se deu 
o desligamento, mas poder ser invocada se for judicialmente exigida da
COOPSRASIL 

Art. 12 ・  As obriga96es dos cooperados falecidos contrardas com a COOPBRASIL. 
e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, 
passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor do capital social 
integralizado, prescrevendo, porm, ap6s 01 (um) ano do dia de abertura da 
sucessao. 

PARAGRAFO O NICO ・  Os herdeiros do associado falecido tm direito as quotas 
partes Integralizadas do Capital Social e demais crditos pertencentes ao tmde 
cujus', aps dedu9ao de d'bItos hipoteticamente devidos, asseaurando-Ities o 
atreito ae Ingresso na coロPaRASIL, Gesde que preencham as condi96es 
estabeladdnct neste Fstatutn 

● CAPITULO IV 

, 	 DA DEMISSAO, ELIMINAcAO E EXCLUSO 

： 	灘A demiss o do associado dar-se- unicamente aao Conselho de Administrao da COOPBM裟智ido, forrnajmno poder鷺  

: PAR GRAFO NICO - Ap s a sua aprova o pela Assembleia Geral da presta ode contas do exerccio social em que se deu o seu desligamento, a demiss o seraverbada na sua ficha de matricula
. 
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S.S 繁繊鷺鷺鷺鱗議響ミ  
, 	§1。 。 assodad。  画imdo p叫e二dent「。 w p.n. 'J '.1V器  UIdb.1-O associado eliminado poder dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
' 	receolrnenzoaa notinca9ao, interpor recurso com eteno suspensivo, a pnmera 

nsemoieia uerau. a 
● 扇sen 

● 
S 
● S 
● 也 
● ルCEB 

§2'’ー  O presidente incluir, obrigatoriamente, o recurso na ordem do dia na primeira 
Assembleia Geral que for convocada, ap6s o seu protocolo. 

蜂  

Art. 14Ao associad瓢課農腎認畿 o ConEstatu灘藻：無器,"eliminar 

搬ercer qualquer atividade considerada prejudicial COOPBRASIL ou queseus objetivos, inclusive encetar atitude difamatria contra cooperados,lo Conselho de Administrao e Conselho Fiscal sem que haja provas 
b) houver levado a COOPBRASIL 自  prtica de atos judiciais para obter 

驚藤黛
Fatosa In

ncia o漂濃轟 vicio dolo ou culpa,em prejuzo dos dema隠こ翻農胤需  

● S 
● 、  

● 
S S . 
● 
. 
S . 
S 
い  S 
： 	§ミ競)ciado que deixar de prestar servio pela COOPininterruptos, ou 06 (seis) meses intercaladostomaticamente eliminado da COOPBRASIL. 欝SILpen認mais de 03de 01 (um) 

● 2Ocupa認盗票課，門認器誌散認 aplicados para os cooperados que 

● §3。  ー  Assembleia Geral aprovar , atrav s de Instru"o Normativa, encaminhada 

● 器篇器鵠轟摺需器。書農畿調競需器誤麗 IIごご器鏡 
● de aprova叫o de oramento e aplica叫o de multa pecuniria 

’● 器課1繍豊際濡謂●器寛げnfigura em hip6tese alguma revoga”。・  

S 
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ー 	§30 ・  Na Assembleia Geral que apreciar o recurso ser garahtida ao associado a 
● defesa plena, escrita e oral 

● g品‘日瓢  aRASI認器p措臨笠鵠』二請農謀冨器ニ轟讐農論言  

	

. 	comunica o poder ser feita por publica9ao em jornal que abranja a rea de
admiss o de cooperados. 

● Art. 16 - A exclus o do associado ser自  feita: 

● I - Por dissolu叫o da COOPBRASIL. 

	

. 	 11 - Por morte da pessoa fsica;
III - Por incapacidade civil que o impe

9
a de exercer sua atividade na COOPBRASIL; 

a 	IV ・  Por deixar de atender aos requisitas estatutrios de in口resso ou oerman.ncla 

'' 	VAKAjl1AトU UllCU~A exciusao ao associaao sera leita por decis"o do 
. 	Conselho de Administraflo, de acordo corn cada caso. 

● 
● 識農誌器鼻器器溜認器器蕊認盗普 ap6s a dedu"o dos 
: 	 1 - A restitui o de que trata este artigo somente poder ser exigida depois deaprovad

a, pela Assembleia Geral, as contas do exercicio em que o associado tenha
sido desligado da COOPDRASIL. 

~ ● 麟麟麟鷲鱗  
, 	r - riu casoser efetuadado respectivoa 	 騰ria ao cooperado, aerdeiros legais, emda partilha ou alvar騰o de que trata o pargrafo anteriorparcela, mediante a apresentao 

; 	i - riu caso aeI reaade capital social depoca. 	畿認g器operado, ele dever integralizas disposies previstas no蛮謂uotas-partesto vigente 

総- Os atos de demisso, eliminao ou excluso acarretam o vencimento eexigibilidade das dvidas do associado na COOPBRASIL, sobre cujao caber ao Conselho de Administrao decidir. 
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e難綴白xiDO CAPITAL SOCIALArt. 21 - O Capital Social da COOPBRASIL, represen「 tado por q'u'0otas-partes, noter limites quanto ao mximo, variar Conlomie o nmero de quotas-partessubscritas e integralizadas, no podendo ser inferior a R$ 2.800,00 (dois mil eoitocentos reais . 

i 蘭襲繊灘驚驚鞭難鷺  

: 	 2 - A quota-pane indivisvel, intransfervel a n o COoperados
, n o podendo sernegociada de modo algum, nem dada em 

garantia, e sua subscrio Integraliza o
transfer ncia ou restitui o dever o ser averbadas na Ficha de Matrcula

. 

： 	熱A transferncia de quotas-partes, total ou parcial, poder serd escriturada nade Matricula mediante termo que conter as assinaturas do cedente, donrio e do Presidente da COOPBRASIL 

じ競鷲驚鷺繊蕪舞
novas subscries, alUota-parte, consoantedos os ndices de 

ーーー，，一ー．ー  rし'Jv‘り  av yuverflamental competente. 

i
欝騰黒鴛轄駕熱: : : .. ;..Art.19- 	 I.e.quotas-p 	 a a' dnglL 響  evantager 	 sional, poder 	Iqemale coopera 	認鵠は  

： 	鱗‘灘mad ご  emiricu moiIL. 	 ：霊二認器諮器慧器認諾 β農認篇 

灘Nenhum associado, no importand.artes subscritas e qualidade profisiIs ou privilgios, em detrimento dos d鍛鷺jJe ingrter qualdos. ；認溜dede 

鱗C'onsuiI de MalPBRASぎa a dlaos認sso,:ivos q：霊ao oudetermin諮器慧evero serinada pelo β農badosIdente 

叫 §50 - Havendo mudan9a no padro monetario, o capital de cada associado ser 
convertido ao novo padro, com a correspondente varia9'o do nロmero de 
quotas-partes, incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva. 

§ 6 ・  A cessao de quotas-partes entre cooperados somente se dar em rela"o自  s 
quotas-panes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o limite de 
concentra9ao de quotas-partes do capita! social por associado previsto no Artigo 

S 	seguinte, mediante autoriza●o prvia do Conselho de Administra戸o. 
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ニー ‘ ，  昭  

竺強9ass?ciado ao seradmiUd。。bdga! . o蕊  ,t* :.'Art. 22. 0 associado, ao ser admitido, obrigas& dl5seryprjpb mInimo, o nomero 

PAR GRAFO NICO - A COOPBRA$lL deduzir de qualquer cr dito do
associado o valor necessrio ao pagamento das quotas partes n o lntegrallzadas

,de acordo com o estabelecido no Estatuto Social
, e, na falta de crdito, ser emitidottulo de cobran a. 

簸Podero ser pagos juros de at 12% (doze por cento) ao ano sobre as'les integralizadas do capital social, quando apuradas sobras no final dosocial, desde que a remunerao seja expressamente aprovada pelaia Geral. 

競熊巣繊費留
tas-parteAssembi：轟capit;eral密ocial posteriores admissoato voluntrio do associado 

l鴇留需指畿品na Ide器器濃器認濡器器器烏罷 o associado 

Art. 25 1 Sero revertidas ao capital social, por decisao da Assembleia Geral: 

難欝uidas ocorridas no exerccio e as incorporaes de reservas, excetorespeitadas a proporcionalidade das operaes de cada associadoRASH,., assim como a faculdade estabelecida no Artigo 26 deste 
li - As novas subscri加es de quotas-parte. 

PARGRAFo NICO. O montante de sobras e de reservas capitalizadas queultrapassarem o limite de concentra o de quotas
-panes estabelecido serrealizado e entregue em moeda corrente ao associado. 

論孟 a雛ipuraotas-pa rte轟器鼠轟農器罷ぼssionilo, eliminado ou'idas sofrero: 

I. O acrscimo d
s
das sobras lrquidas distribuIdas do exercrcio soci

alII. As dedu es: 

,do rateio das perdas do exercIcio social; 
u; ue toco e quajquer g.nero dedano causado pelo associado.a. a - --&_-_ - 

麟麟蕪麟難藻鷺鱗 
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’ 	 §1・  - Em caso de exclusao por morte, dissolu"o ou incapacidade civil nao suprida, 

● 認ientcap簿r devolvido o montante cosocial, aps a apresenta'帯留麗de s quotas-partes Icumentao hbil d豊gralizadasecebedor, 

● 器l；器密'caqcura膿dade de, respectivamente, associado, inventariante, herdeir。・  

’ 	 §2。. Quando a restitui"o das quotas
-
partes integralizadas do capital social afetar a 

● 

い Art 28 - A cobrana de dpartes integralizadas doSucessores, realizar-se-a a競edente sobre osocial, dirigidar momento. 鷲「 corresponassociado,警 s qaos器：  

I Art. 29- Ocorrendo desligamento de cooperados em numero tal que as restitui96es 

● 隣ご器器胃器e篇器悪に霊畿謂器 i ra dac COOPBRASILa sua continuidade. ・ esta 

’ 	§1・  - Os cooperados demitidos, eliminados ou excluidos tero o prazo de 01 (um) 

・  

’，  

と 讐烈 AA竺世Ida9Dと 	

讐烈 AA竺世Ida9讐 AAS
S 	Art. 30 - A Assembleia Geral, que- ----------------------鴛器器自ria, Ordinria ou Especial. 

a 
一ー  e 	suas aellDera96es vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordante;. 

5 	Art. i 31 -m A Assembleia Geral ser白  normalmente convocada e dirigida peloPresidente. 

’ 	§2 - Expirado o 
p

razo 
p
revisto e n自o ocorrendo solicita"o de devo%u"o, as 

. 	
quotas

-
partes e/ou as sobras liquidas sero destinadas ao Fundo de Assistncia

Tecnica . Educacional e Social - FATES. 

● CAPTULO VI 

i
蕪鷺籍難撚蕪membros do Conselho deuinto) dos cooperados emPresidente e no atendida, 

ゆ  
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ocom 設蕊課緊ao dos:eced nci諮需ra partde 10麗贈濃誇認慧篇r pessoal e 

言。；旨認器請豊認蕊轟』gl器器留ふ豊1畿。 dar-se-自  por via 
§2。・  Na impossibilidade de realiza9巨o das notifica96es pessoal e postal, os scios 

3 - Os Editais de Convodependncias comuns e frequercomunicados por circulares aos c鰯sero afixadopelos cooperadados. 	誌訟ocafica訟醤Iveis nasn Jornal e 

器-Os0/201器農器louidos潔竃iprevisimento轟器artigo 11, pargrafo 2' da lei 

§2。  convocada a A8sembIeia GeraI de 血

c . , . .. ..
. .r .

2 - Convocada a Assembleia Geral, de ds6rfrctirnctgs tlece a Lei e este 
tstatuio, nao poae a mesma ser desconvocada, salvo motivo de forca maior 
devldamente comprovado. 

3 - No poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido
aps a convoca o. 

Art. 32 ・  As Assembleias Gerais ser白o convocadas com anteced.ncia minima de 10 

(dez)I diterceira獄器綴農；ぶこ認窓 e 01 (uma) hora apos para a segunda 。  
Art. 33 - Nos Editais de Convoca9自o das Assembleias Gerais, devero constar: 

a) a express;o "Convoca"o de Assembleia Geral", Ordin自ria ou Extraordin貞ria,
conforme o caso: 
b) dia e hora da reunio, em cada convoca"o, assim como o endere9o do local da 
sua realiza叫o, o qual, salvo motivo Justo ser sempre o da sede social; 
c) a sequ'ncia ordinal das convoca"es; 
d) a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especifica"es dos assuntos: 
e) o ndmero de cooperados existentes na data da expediio do Edital, para efeito 
de c自lculo de "quorum" da instala"o; 
O a data assinatura do respons白vel pela convoca9ao. 

PARAGRAFO o NICO ・  No caso da convoca9ao ser feita por cooperados, o Edital 
dever自  ser assinado, no minimo. pelos 04 (nuatro) prlmelroi einnntrj05 do 
documento que a solicitou, e noc‘お“s'r tEta 晶石品晶漏 Fis了‘ i芸ニニ 
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S 
a 	 Art. 35 - E da comDetncia das Assembleias 4.rii4 Q)rdiA&ri4ou Extraordin白rias. 
- 	 a destitui 巨o das membros do Conselho de Aamintatraadvdb'Conseiho Fiscal. 

' 	 Art. 36 - O "quorum" para instala9ao da Assembleia Geral' o seguinte 

S 
● III - MetadeIll - 50 (cm 認嵩二農；留器驚認，陰鍔轟農器讐1凱。 total de s6cios, 
e 
5 	s6cios matriculados 

. 

S 	 Presenca. 

-ー 	presen9a meauante termo que contenna a aeclara9ao ao numero ae cooperados 
a 	 presentes, da hora do encerramento e da convocac各o correspondente, far 
一 	 transcrever estes aaaos para a respectiva ata. 

● Art. 37 - Os trabalhos das Assembleias Gerais sero dirigidos pelo Presidente da 

o 
● podendo, tamb'm, serem convidados os ocupantes dos cargos sociais para compor

a mesa. 

● PARAGRAFO O NICO - Quando a Assembleia Geral nao tiver sido convocada oelo 
~ 	 tresiaente aa CUUPbNASIL, os trabalhos serao diriQidos Dor associadooue vier a 

ser inarcaao peto puenano, senao secretariaaa por outro associado convidado Dor 
. 	 aquete. 

S S 	Art. 38 - Os ocupantes dos cargos sociais, como Quaisauer outros cooperados. nao 
ー 	poaerao partucipar na votacao sobre assuntos aue a eies se retiram, de maneira 
. 	 aureta ou inaureta, inciusive cm euepcoes, mas nao tucano pnvaaos d e tomar parte 
一一 	nos resoectivos aecates. 

' 	 Art. 39 - Nas Assembleias Gerais em que forem discutidas a presta9自o de contas e 
● suas pe9as cont'beis, o Presidente, logo ap6s a apresenta"o da mesma solicitar 
一 	do plen白rio que indique um assocIado para cooraenar os aeoaies e a vota9ao aa 

,V ・  Transmitida a dire9台o dos trabalhos, o Presidente e os demais membros do 
Conselho de Administra"o e Conselho Fiscal deixar自o a mesa oermanecendo 
contudo, no recinto a disposi"o da Assembleia para os esclarecinentos que lhesfnrnni nIirit dne 

し  恵 
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： 	 撫；!ii
鰻篇穿篇鴇濃急露・I 	eI鯛  III 	I2 - O Coordenador indicado escolher , prjtr+ jsj c.oerp%tos, um Secretrio8d-hoc" para auxili-lo na redao das deciSesa stre?trlrtclufdas na ata, peloSecretrio da Assembleia. 

S 
● imediata rela弾o. 

. 	雲  1 - A votao ser nominativa e a descoberto ou por aclama"o, podendo aAssembleia Geral optar pelo voto secreto. 

ち7- 

S 

. 
二  ．  一 	 aesignado pela Assembleia Geral e, ainda

, por quantos o queiram fazer
. ー一ーー’“ーv 

flー 	SW,- - ,s aecisoes das Assembleias Gerais sero tomadas pelo voto pessoal, tendo-- -I- - - 	. 	-- 
ニー  . 	 senao permitida a representa9白o. 

● 器こHavendo empate na, delibera9巨o, o Presidente da Assembisin flarS tar4 
- 	 aireito ao voto de minerva, de modo que seu voto ser de quahdadeede;ern . 	a questao. 

S 	5 - O associado que for admitido ap6s a convoca9o da Assembleia Geral nopoder votar nem ser votado. 

S 	60 - O Associado que esteja na condi"o de empregada da COOPBRASJL n自o
5 
	 poder votar nem ser votado. 

’一  器sta題：畿鼠器臨認脱器諮寄 corn os deveres e obriga96es ーーーーーーー ~“・ー-v 、一  uc u uc vutw e ser voiaao. 

’ 	 §10・ー  Dever ser eleito 1 (um) delegado representante dos grupos seccionais de 
e 	associacos, contorme esta aetinido no paragrafo anterior para a representatividade 

● ／へ 	 A 	 ＼山  

S 

5 JUCEB 

’● 	§8。  - Quando o n"mero de Associados da COOPBRASIL for superior a 3.000 (trs 
mil), o Conselho de Administra"o poder estabelecer que sejam representados 
nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem em 

	

~ 	nロcleos seccionais e os mandat白rios, al自m de serem associados a COOP8RASIL 

	

~ 	enl pIeno 9ozo de seus areにos,nao exe「9am ca RIos eIetIvos na COOPBRASIL' 

	

,, 	em preno gozo ae seus aireltos, nao exeram ca旧os eletivos naじuUI'W'CAさtI. 

	

e 	90 - Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km 

	

. 	(cinqoenta quil凸metros) da sua sede, a COOP日RASIL poder estabelecer Que 
sejam represernaaos nas Assembleias (5eraiS por Delegados, desde Que os 

	

- 	manaatartos, atem ce serem associaoos a C OOPSRASJL em pleno gozo de seus 

	

ー 	 dimihlA n凸nPy.mコnl 『”mn豆．Iptiw，畳  nコ hnnpRpA豆II direitn nAn pvsrr9m rarnt,q .latiunt n. flflflDRDAR1I 

' 	 （八 	 、／  愚 
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na c。。PBRAsIL considerand。一8e que a d姦i&i1ebarra &Icao ser at o dia 
ai ae janeiro ao ano ae reaiiza9ao as AssemDreia (erai urutnwia. 

§1V ー  O mandato do delegado ser白  de 01 ano e a posse ser Imediata ap6s a 
elei"o em Assembleia, a qual ser自  convocada pelo Conselho de Administra叫o, 
atrav's de Edital encaminhado para todos os associados pertencentes a cada 
grupo seccional, sendo o nome do associado eleito consignado em ata. 
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§12' Os associados, integrantes de grupos seccionais, que n含o sejam delegados, 
podero comparecer a s Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. 

§13。  - Prescreve em 04 (quatro) anos a a9ao para anular as delibera加es da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simula"o, ou tomadas com 
viola9ao de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembl白ia Geral 
tiver sido realizada. 

CAPITULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDIN RIA 

Art. 41 - A Assembleia Geral Ordin白ria ser realizada obrigatoriamente uma vez por 
ano, entre os (trs) primeiros meses do ano e deliberar sobre os seguintes 
assuntos constantes na Ordem do Dia: 

I-Presta叫o de contas do Conselho de Administra9ao acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relatrio da gesto; 
b) Balan9o patrimonial; 
c) Demonstrativo das sobra e perdas (resultados), e Parecer do Conselho Fiscal; 
d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercIcio seguinte. 

li ・  Destina"o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no 
primeIro caso, as parcelas para os fundos obrigat6rios; 
Ill ・  Elei睡o e posse dos componentes do Conselho de Administra"o e do 
Conselho Fiscal, quando for o caso; 
IV ・  Fixa9ao do valor dos honorrios e/ou verba de representa9ao do Conselho de 
Administra"o e da c白dula de presen9a do Conselho Fiscal plo comparecimento 
as reuni6es; 
V ・  Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os de competncia da 
Assembleia Geral Extraordin白ria e Especial, desde que conste explicitamente no 
Edital de Convoca"o. 

A aprova9ao da presta9ao de contas do Conselho de Administra"o desonera 
membros da responsabilidade, ressalvados os casos de erro, d6lo, fraude ou 
a9白o, bem como infra"o de Lei e do Estatuto. 
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掌。． A nao cm四ca”。 da A8sembI.ia Gera 0 0 inI e 00I lo . t I Io a o o. o.. It 0 '0S . 	04 002- A no convocao da Assembleia Geral Ordiflrid' ndVSb descrito no caout deste artigo poder白  implicarem responsabilidade civil doa administradores, sem 
prejuzo de realiza'o de Assembleia Geral Posterior, de natureza, extraordin自ria, 
para deliberar as mat白rias pr6prias da modalidade Ordin自ria 

§3 ・  As delibera"es da Assembleia Geral Ordin自ria sero tomadas pela malaria 
simples dos votos 

§4 ・  Nas Assembleias Gerais que tratarem de elei"es, o processo eleitoral ser 
preparado no ato, de acordo com decisao do Plenrio, devendo ser observada a 
condi"o de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto. 

5 ・  Nao se efetivando nas e pocas devidas a elei"o de sucessores, por motivo de 
fora maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais em exercIcio 
consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necess自rio at白  que se 
efetive a sucessao, nunca alm de 90 (noventa) dias. 

Art. 42. A COQPBRASIL dever台  deliberar, anualmente, na Assembleia Geral 
Ordin'ria, sobre a ado"o ou nao de diferentes faixas de retirada dos s6clos. 

§'1。. No caso de fixa"o de faixas de retirada, a diferen9a entre as de maior e as de 
menor valor deverA ser hyena na As見omhlAiコ 

訟2. E vedadosclos, exceto a慧00'ada驚ASILida ei需tribuir verbasizo do exerc篇quade s器r natureza etividade com誤oscio 
ou retribuio por conta de reembolso de despesas comprovadamente realizadas
em proveito da COOPBRASIL. 

CAPITULO VIII 

' , 	 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

5 	Art 43 . A Assembleia Geral Extraordinria realizar-se-白  sempre que necess白rio e 
一一- 	''o9e「  oeiuoerar soore qtaiquer aSSUfltO de interesse social, desde que 
, 	mencuonaao, tie iorrna expitcita, no Edital de Convoca"o. 

5 	Art. 44 ・  E da competncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordin白ria deliberar 
一 	 soDre os seguintes assuntos: 

I ・  Reforma do Estatuto. 
II - Fus合o, Incorpora9ao ou desmembramento, 
川・Mudan9a de o切etivo. 
IV - Dissolu"o volunt白ria e nomea,o de liquidante 
V ・  Contas do litiuldante. 
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S 	総】rら。 p「。cesso ele加「al da c。。PBRA引L se伯 「eguIamento pelo RegImen加 
§3 ・  O processo eleitoral da COOPBRASIL ser regulamento pelo Regimento 
interno. 

、  

’● 

● , 

● 、  J 

S 
PARAG臥F。  ロNIc。一 sao necess白n。8Pii. ず  ePARAGIAF0 NICO - So necessrios c4 N4 dE 2;(dols teras) dos 
cooperacos presentes com aireito a voto para tDrnt vatidatvdelibera加es de que 
traia este anigo. 

CAPITULO IX 

● DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

● Art. 45 - Al白m da realiza9.o da Assembleia Gemi Ordin白ria e Extraordin白ria a 
. 

	

	wVrwCAbIL aevera reaiizar anualmente, no mInimo, mais uma Assembleia 
'ierai tspecuai para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de 

a 	 convoca9ao, sobre a gesto da COOPBRASIL, disciplina, direitos e deveres dos 
- 	 socios, planejamento e resultado econ凸mico dos projetos e contratos firmados e 
a 	 organizaao q a PrestaCao de ServiCo, contorme o seu obietivo social. 

~’ 	g V・  A Assemolela uerai tspeciai de que trata este artigo dever ser realizada no 

． 	§r. Os procedimentos para a realiza9白o da Assembleia Especial obedecero aos 

● 

● cAP什ULox 

● DO CONSELHO DE ADMINISTRAcAO 

● A『t46:t COOPBRASIL' ser administrada por um Conselho de Administra"o 

一  ' 	sociais, ejeitos peia tssemoieia uerai一  para manaazo ae 114 (quatro) anos, sendo 
a 	congatorra a renova9ao oorigatorua ae i/i( um tero ae seus memDros ao termino 
． 	 ロe caロa manロaio, constituiロa ロe 

S 
S 
S 

うち  

S. 
S 

I.  
II.  

Iル  

Diretor Presidente; 
Diretor Administrativo-Financeiro; 
Diretor Operacional; 

	

- 	 § 1。  - No poderao ser eleitos para membros do Conselho de Administraco 

	

C 	impedidos em razao de crimes disposto em Lei, que nao tenham direito de voto, 

S 

	

5 	§ 2 - N.o podem compor o Conselho de Administra"o. c6njuges afins e parentes 
● entre slate o 2。  grau em linha reta ou colateral 

● ノへ 

● N 
● 又ノ／  

S 

. JUCEB 
S 

S 

あ  

し  
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● . 
● 
● 

§1。  - a destitui9白o do cargo se materializar自  na proxima Assembleia Geral, quando 
ser eleito novo Conselheiro para o cargo vago; 

、  

5ら  
J 

S. 
' 

§4, OP旧sidente do conseIho de M嘉蕊~.. 0.S 	S 	... 0 	4so..e.o 4540 - o Presidente do Conselho de Administraoveit o Presidente da 
COOPBRASIL. 

● 1' :2s membros do Conselho de Administra9,o sero. eleitos pela Assembleia 
serau tomanao posse automaticamente na reieriaa rssempieua. S . 

● 

● 認g寵ふ輩驚に探』寛器』 he conferirem para lograr fin’・ no Interesse da 

’一  ． 	 .’一  ． 	! !raticar ato de liberalidade custa da COOPBRASIL; 

”ー  
一ー 	 「ecu円a 叩 pens ロ’， -,YrbflMbiL・ 9u . usar, em prove叩 propno・．  ae 
' 	 argariizagao em que tenna interesse eu ae terceiros, os seus Dens, servi9os 

ou creaujos; 

● Ill 器農濡蕊盗a,e semt autoride vantagem認oO轟iConireta,恋姦摺留窓  

: 	 gl藷鴛熊誉鷲無需欝器 disposto no Incid。川 pertencero自  

: 	 r - O Conselho de Administrao poder, ouvido o Conselho Fiscalprtica dos atos gratuitos razoveis em beneficio dos empregadcomunidade de que participe a COOPBRASIL. 	 ぱ留に 

； ● 	 Art. 48 - O Conselheiro n o pessoalmente respons vel pelas obrigaC
contrair em nome da COOPBRASIL e, em virtude de ato regular de
respondendo, porm, pelos prejuzos que causar quando proceder: 

	器器 

七  
, 	 li‘ 	しam vtoua9aa aa LBI・ ao ヒSmurn e ao negimento m日mo; 

5 	§ 1。・  O Conselheiro nao 白  respons自vel por atos ilcitos de outros conselheiros, 

S 
Art. 49 ・  A renロncia de qualquer Conselheiro independe de motiva"o e torna-se 
eficaz, em rela"o 白  COOPBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a 
comunica"o escrita do renunciante. 

S . 	comu「  

S S S S S 
● 也  
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§2,A AssembIeia pa旧a eIei，。 do nov。誠sS§2,A AssembIeia pa旧a eIei，。 do nov。誠s U§2,A AssembIeia pa旧a eIei，。 do nov。誠s o t e e.

.Ot 

	

4e'. I. 

	

S

2 - 

A Assembleia para a eleio do novo Cdnsetheiit, dM,t ocorrer em at 90 

(noventa) dias; 

Art. 50 - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o Presidente 
ser substituido pelo Diretor Operaclonal. 

§1. - Nos Impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se substituem 
entre si acumulando as fun加es pertinentes a cada cargo. 
§2'’ ・  Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias, qualquer cargo do 
Conselho de Administra"o, dever自  ser convocada Assembleia Geral para o devido 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 51 - O Conselho de Administra9白o rege-se pelas seguintes normas: 

I- Reロne-se, ordinariamente, a cada m白s, e, extraordinariamente, sempre que 
necess自rio por convoca"o do Presidente ou por solicita"o do Conselho Fiscal; 
II ・  Delibera validamente com a presen9a da maioria de seus membros, proibida a 
representa9きo, sendo as decis6es tomadas pela maioria dos votos dos presentes, 
reservando-se ao Presidente o voto de desempate; 
川・  As delibera96es sero consignadas em atas circunstancladas, lavradas, lidas, 
aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes, sendo 
transformadas em resolu9oes para constituir o regimento Interno, quando for o 
caso. 

Art. 52 ・  O Diretor Administrativo-Financeiro, que, preferenclalmente, secretariar 
os trabalhos, lavrar ata das reuni6es, que ser lida, discutida e votada na reunio 
seguinte e, uma vez aprovada, ser' lan9ada no livro prprio, ou em folhas avulsas, 
com a assinatura de todos que dela participarem 

PARAGRAFO O NICO - Na ausencia do Diretor administrativo Financeiro, o 
Presidente escolher自  um agente, seja ele associado ou colaborador, para 
qar.retarinr nA trahnlhnt 

Art. 53 - A diretoria executiva poder自  criar comits especiais para estudar, planejar, 
executar e/ou coordenar a solu9白o de quest6es especificas. 

PARGRAFO O NICO - Perder automaticamente o cargo, o membro do Conselho 
de Administra"o que, sem justificativa, faltar a 03 (trs) reuni6es ordin'rlas 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. 

Art. 54- Compete a Conselho de Administra"o, entre outras atribui9es: 

I・  Planejar e acompanhar a programa叫o de servi9os prestados pelos cooperados・  
estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos, taxas, encargos e 
demais condi9es necess白rias 白  sua efetiva9自o; 

t 
也  

ルCEB 
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as contratos ae servi9os; 

	

S 	 川  - Controlar a forma de vinculacao. desvinculacきo e remunerac.o de cada 
c000eraao. em relacao aos contratos tirmaaos: 

	

~ 	 iv ・トazer cumprir as aisposicoes contiaas no neaimento interno: 
V ・  vermcar constantemente o estaoo economico・tinanceiro d a CUOPSRASIL, 

	

S 	 atrav白s de relat6rios e balancetes, a fim de melhor conduzir seus nea6clos: 

	

ー 	 Vi ・U eiioerar soore a aarnissao, aemissao, eiiminacao e exciusao ae coocerado OU 

	

a 	 meaiaas aiscipunares: 
vii ・  s-uxar normas para aamussao. aisciDlina e aemissao ae emoreaados: 

	

~ 	 VIII ー  ueiioerar score a convocaCao ae AssemDleia lierai: 
ia ・  inoicar oanccs nos quais aevem ser teitas as movimentacoes tinanceiras e 

	

- 	 estaoeiecer regras para essa movimentaCao inciusive lixando limite a ser mantido 

	

ー 	 em caixa; 
● 一 	X-Adquirlr, alienar ou onerar bens m6veis e Im6veis, com expressa autoriza"o da 

一一．  
aー 	ai - Apresentar a tssemoieia uerai, as poHucas・  pianos ae a9ao・  programas e 

一ー  

	

e 	 Aii-L)rgaruzar, quanuo tor o caso, ae acorao com a iei cooperativista, os nucleos 

一  e 
一  e 
一  

	

e 	 av -A orir nucieos ae negocios em municipios ao estaao e ou no pais. 

	

. 	 PARGRAFO ロ  NICO - O Conselho de Administrac貢o convocar ou contratar自. 

	

一 	sempre que necessano, o assessoramento de profissional especializado, conforme 

	

e 	 o caso, para auxiiia-io no gerenciamento e decisOes que lhe s自o pertinentes. 

● Art. 55 - Ao Diretor Presidente, compete, dentre outras, as seguintes atribui96es: 

● ． 	I ・  Supervisionar as atividades da COOPBRASIL, atrav白s de contatos assduos 

	

- 	
- 	com os aemais uiretores e (jerentes: 

	

e 	 ii - vertncar, Trequentemente, a situaCao financeira e o movimento banc自rio: 
a... 	iii - Assinar inaividualmente, ou conjuntamente com o Diretor 
~ 	Aaminlstrativoートlnanceiro, os cheques, contratos e documentos constituintes de 
一ー 	ooriaacoes Dancarias: 

	

w 	 iv - Assinar inaiviauaimente os contratos e demais documentos constitutivos de 

	

- 	 obriaaces da COOPBRASIL: 

	

e 	 V - convocar e prestair as reuniOes do Conselho de AdministraC●o e de Assembleia 

	

一 	Uerar 

	

e 	 vi -K epresentar a COOPBRASIL ativa e passivamente, em luizo ou fora dele: 

	

~ 	 vii ・  constituir manaatario: 

	

e 	 viii - sssinar as fricnas de Matriculas dos c000erados da COOPBRASIL: 
● ia - A presenrar a presta9ao ae contas a Assembleia Geral; 

. 
● 
● 
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ルExecutar atMdades d。「副acoes e interc。誌i.a . . .t
t 	4 4X - Executar atividades de relaces e intercoruuiiea&a c*J'm &Zx ロerativas. o ra昌os e autonaaaes cooperativistas, ou puoucas e privaaas, imprensat pessoas em gerat 

visando os Interesses da COOPBRASIL; 
Xl ・  Exercer outras atribui96es designadas pelo Conselho de Administra9●o e 
Assembleia Geral. 

Art. 56 - Ao Diretor Operaclonal compete, dentre outras, as seguintes atribui9es: 

I ・  Supervisionar e controlar as atividades administrativas e de pessoal da 
COOPBRASIL.; 
II ・  Fiscalizar a qualidade e padres dos servi9os prestados pelos cooperados; 
Ill ・  Promover contatos e viabilizar contratos com empresas para a presta叫o de 
servi9os dos cooperados, compatveis com os objetivos da COOPERASIL; 
IV - Propor, planejar e executar trelnamento para os cooperados; 
V ・  Propor e ser respons白vel pela efetiva"o de conv'nios e contratos com 
empresas ou entidades, em beneficio social e cultural dos cooperados e 
empregados da COOPERASIL; 
VI ・  Elaborar e controlar os planos e programas de benefcios de bem-estar social 
dos cooperados e familiares; 
Vil - Exercer outras atribui96es designadas pelo Conselho de Administra"o e 
A豆Ramhlnlコ  flnri 

Art. 57 1 Ao Diretor Administrativo-Financeiro compete, dentre outras, as seguintes 
atribui加es: ' 

I- Secretariar e lavrar as Atas das reunies do Conselho de Administra"o e das 
Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos documentos e arquivos 
referentes: 
II - Prenarar ou mandar preparar as correspondencias e expeatentes aa 
COOPBRASIL e controlar os recebimentos e arquivamentos aos mesmos; 
III.PreDarar o relat6rio anual da gesto e organizar as demais peas as prestaao 
de contas anual para apresenta9ao a Assembleia ierai; 
IV ・  Responsabilizar-se pela contabiliza9ao e controle de contas a pagar e receoer 
da COOPBRASIL; 
V - Participar na elabora"o dos or9amentas de pre9os e contratos com os demais 
Diretores e Conselheiros; 
VI - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados. em substitui"o do Diretor 
Presidente. auando sua ausncia da sede da COOPBRASIL; 
Vil ・  Se necess'rio, e solicitado, assinar Juntamente com o uiretor Fresiaente, os 
theaues. contratos e documentos constituintes de obriga9es bancrias; 
VIII - Elaborar o plano orament自rio anual e controlar sua execu9ao; 
IX ・  Exercer outras atribui"es designadas pelo eonserno as A aministraao e 
AceamhIaiコ  flnrnl 

Art, 58 - O Pr-Labore e/ou Verba de Representa9ao da Diretoria Executiva ser 
fixado, anualmente pela Assembleia Geral, considerando as condi96es econ6micas 
financeiras previstas para o ano em curso. 
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CAPITUL8j雄葺薫SS 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 59 ・  Os neg6cios e atividades da COOPBRASIL ser'o fiscalizados assrdua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituIdo por no mrnimo 03 (trs) 
membros efetivos e 03 (trs) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reelei9邑o de apenas 113 (um tero) doa seus 
componentes. 

§1。  - Nao podem fazer parte do Conselho Fiscal, al白m dos inelegveis na forma 
deste Estatuto, os cnjuges e parentes entre si e do Conselho de Administra"o at 
2. arau. em linha reta ou colateral 

2 - O associado n o pode exercer cumulativamente fun9es no Conselho Fiscal e
no Conselho de Administra o. 

』繰i鳶熊誉請誌窓-se「i ordinssrio. coご器臨器器器需‘03 

1CoordSecre薦：燃eira reu)idO deas Atas標escolher dentrevocar e dirigir as胤sminieご器農tivosorno 器 

認際窯「認濡鴇●；；器罷das tamb:m por qualquer de seus membros,Assembleia Geral. 

3 - Na aus ncia do Coordenador, os trabalhos poderao ser dl
rlgidos por qualquer

dos membros presentes, escolhido na ocasio. 

I嚢
As deliberavrada em 1hntes. 	緒5 seroprprio認留S por maioria simpfinal dos trabalhos覧de votos e constaro der lida e assinada pelos 

§5 - Perder自  automaticamente a fun9昌o de Conselheiro o membro que, sem 
justIficativa, faltar a 04 (quatro) reuni6es ordin白rias consecutivas ou a 08 (oito) 
alternadas durante o ano. 

Art. 61 - OcorrenAdministrao concumprimento do re鰻熱
ou mais vagasmbleia Geral pa
andalo. 	器onselho Fiscal, o Conseva eleio de preenchim器：  

舞 62 -re asas as難鴛言鰻ho Fiscal exer$ e servios d;器assdua e constaOOPBRASJL cab：思認zae.窓 ④ 
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- Examinar balancetes, relatrios e outros ditiois rt&o&in&n' etros. contbeis e 
oramentrios mensais e a presta"o de contas anual do Conselho de 
Administra"o, emitindo parecer para a Assembleia Geral; 
II ・  Examinar documentos constitutivos de obriga9es, livros de atas, de 
empregados, fiscais e outros obrigatrios da COOPBRASIL; 
Ill ・・  Auscultar os interesses e manifesta"es dos cooperados, tomadores e 
beneficirios dos servi9os quanto ao funcionamento e gesto administrativa; 
IV - Dar conhecimento a Conselho de Administra弾o e Assembleia Geral das 
conclus6es dos trabalhos, buscando sanar irregularidade; 
V ・  Convocar Assembleia Gera! Extraordin白ria para decisao sobre problemas 
graves e u叩entes; 

§1. - Para desempenho de suas fun96es ter o Conselho Fiscal aceso livre a 
qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir diretamente na 
rotina e fatos encontrados 

§2 ・  Poder o Conselho Fiscal, para assessor -lo no desempenho de suas tarefas, 
soilcitar a contrata9百o de auditoria independente. 

Art. 63 ・  A cdula de presen9a, pelo comparecimento do Conselheiro a s reuni6es 
do Conselho Fiscal, ser fixada anualmente pela Assembleia Geral, considerando 
as condi96es econ6micas-financeiras previstas para o ano em curso. 

Art. 64-O processo eleitoral para a elei弾o do Conselho fiscal ser regulamentado 
no Regimento Intemo. 

Art. 65 - A renロncia do Conselho Fiscal independe de motiva9自o e torna-se eficaz, 
em rela"o a COOPBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a 
comunicaC白o escrita ao renunciante. 

CAPITULO XII 

Dos LIVROS OBRIGATORIOS 

Art. 66 - A COOPBRASIL dever自  ter, al白m de outros, os seguintes livros e ou 
folhas e fichas digitadas eletronicamente: 

I- Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

a) Matricula: 
b) Presen9a de cooperados nas Assembleias Gerais; 
c) Atas das Assembleias; 
d) Atas do Conselho de Administra"o; 
e) Atas do Conselho Fiscal: 

II - Autenticados pela autoridade competente: 

、  幾 
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a) Livros fiscais; 
b) Livros cont自beis. 
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PARAGRAFO O NICO ー  E facultada a ado9ao de livros de folhas soltas ou fichas, 
devidamente numeradas 

Art. 67 - No Livro/Ficha de Matricula os cooperados sero Inscritos por ordem 
cronol6gica de admissao, dele constando: 

I ・  O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissao e resid'ncia dos 
cooperados. 
II ・  A data de sua admiss白o e, quando for o caso, da sua demiss'o, elimina"o ou 
exclus●o. 
Ill ・  A conta corrente das respectivas quotas ・partes do capital social 

CAPiTULO X川  

DO BALAN9O, RESULTADOS E FUNDOS 

Art. 68- 0 Balan9o Geral, Demonstrativos de Resultados e outras pe9as contbeis 
sero levantados anualmente, na data de encerramento do exercIcio social, de 
acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e dispositivos legais 
dos6 rg百os oficiais e entidades de representa9ao do cooperativismo. 

Art. 69 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente sero 
deduzidos, para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuals devidos, e o 
restante das sobras liquidas ser destinado conforme decis●o da Assembleia Geral 
atendendo ao que disp6e o inciso "f", do Art. 9 deste Estatuto. 

PARAGRAFO O NICO - Se os resultados apresentarem perdas ou prejuzos, os 
mesmos sero levados a conta do Fundo de Reserva e, sendo este Insuficiente 
sero cobertos mediante rateio dos cooperados, de acordo com decis百o da 
Assembleia Geral, atendendo ao que disp6e o inciso IV" do artIgo 10 deste 
Estatuto. 

a 
	 Art. 70 - Os custos e dispendios ser o cobertos pelos cooperados que tenham 
. 	pariにupaロo aos servi9os coniraiacos aurante o exercにlo 
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DOS FUNDOS 

Art. 71 - A COOPBRASIL' obrigada a constituir os seguintes Fundos: * 

O 
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- Fundo de Reservas, destinado a reparj髭範感輪uer natureza que 

constituIdo de: 

a. 15% (dez por cento), pelo menos, das sobras liquidas apuradas em cada 
exercrcio. 

b. Auxrlios e doa96es sem destina"o especial; 

ii - Fundo de Assistncia T白cnica, Educacional e Social ー  FATES, destinado a 
presta9ao de assistencia aos seus cooperados e seus familIares e aos empregados 
da COOPBRASIL, constituIdo: 

a. De, no mrnimo, 10% (cInco por cento), das sobras lquidas apuradas em 
cada exercIcio; 

b. Do resultado das opera96es com nao associados; 
c. Doa valores recebidos a titulo de mora associado; 

§10 ・  Os Fundos Legais sao indivisIveis entre os cooperados e, somente em caso 
de dissolu"o da COOPBRASIL. havendo saldo remanescente ter a destina o 
que deliberar a Assembleia Geral de extin9含o. 

§2. - A COOPBRASIL. poder criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos 
destinados a fins especrficos, fixando o modo de forma"o, custeio, aplica"o e 
liquida9合o, devendo seLaprovados em Assembleia Geral e regulamentados em 
Regimento Interno. 

Art. 72 ・  Reverte-se para os Fundos Legais: 

I - Para o Fundo de Reserva, os auxlios e doa96es nao especificadas, rendas 
eventuais e outros valores arrecadados. 
lI・  Para o FATES, os resultados de opera加es com nao cooperados, bem como os 
decorrentes de participa96es em sociedades n吾o cooperativas e outros valores 
propostos pelos cooperados e aprovados em Assembleia Geral. 

CAPITULO XIV 

DAS DISPOSI96ES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 73 - A COOPBRASIL poder ser dissolvida, de acordo como disp6e sobre o 
assunto a Legisla"o Cooperativista 

Art. 74 1A estrutura operaciorial da COOPBRASIL ser elaborada e proposta pelo 
Conselho de Administra弾o 白  aprova戸o da Assembleia Geral, para sua 
implementa 吾o ejuaciQnamento. 

も  事 
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サ75 ・。scas。6 。missos serao decididos叩, e e e Ce. .S 	'I 	CArt. 15 - Os casos omissos sero decididos R4 fl4nbfdia raI, com base nos 
pnncipios coutrinaruos e na Lei. 	 ’ で  ’'’ つ’ 

Art. 76 1 Este ESTATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordin白ria 
realizada no dia 03 de marco de 2017 

Este Estatuto' c6pia fiel do que se encontra lavrado no Livro de Atas de 
Assembleia Geral da cooperativa, e foi devidamente assinado e vai por mim 
Presidente da Assembleia e pelo Secretrio da Assembleia assinado. Serrinha - 
Bahia, 03 de marco de 2017 

REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA. REALIZADA EM 0310312017. 

論。緑s腕 Wm 
idente d ;'k: semblela 

CPF 732.666.125-15 

恥5子、  
lias Santos Silva 

Secretario da Assembleia 
CPF 219.715.365-04 
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a 	 Extraordin白ria, os associados da COOPBRASIL COOPERATIVA...AF 

	

二 	 A Presidente da Cooperativa, ELIANE SOUZA DA COSTA, que neste ato' tarb&na 

	

了 	 associados presentes na Assembleia, convidando o cooperado Elias Santos Silva,'Dるra 

	

a 	 secretariar a Assembleia e lavrar a respectiva Ata. Em seguida, a Presidente da Assembleia 

	

ー 	 relatou que o Edital de convoca9'o foi entregue pessoalmerite a cada cooperado e enviado 

	

a 	 atrav's de informativos! efetuando em seguida a leitura do referido edital de Convocac昏o. o 

	

ー 	 quai vai transcrito nesta Ata com o seguinte teor: COOPBRASIL COOPERATIVA 

乞● DEASS器『鰍曽E説欝畿鮎 EDITALNARIA - A馬認,驚標な  
'. 	no uso ae suas atribui9oes que lhe confere o artigo no. 34 do Estatuto Social convoca os 

	

a 	- 	!!US cooperaaos a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordin白ria, que se realizar白  no dia 

	

' 	u4ae maio de 2017, na sua sede social sita 自  Rua Rui Barbosa n.. 431 - Centro - Itabuna ー  

	

- 	 bania - じtr 4b.600-222, com Inicio 自  s 08h00 horas, em primeira convocac貢o. com  a 

	

' 	presen9a ae zta (dois ter9os) dos cooperados, 自  s 09h00 horas, em segunda convocacao 

	

- 	 com a presen9a ae lう  (metade) mais um dos cooperados e 白  s 10h00 em terceira e ltima 

	

. 	convoca9ao, com a presen9a de no mrnimo de 04 (quatro) cooperados, para deliberarem 

	

二 	soore a seguinte ordem do dia: Prestac'o de Contas da Diretoria do ano de 2015 

	

. 	acompanriada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relat6rio da gesto: b 

	

- 	 Dalan9o patrimonial; C) demonstrativo das sobras e perdas. A Cooperativa tem atualmente. 

	

ー 	 ピII、に  I Jfl rnじりiuヒr4 I t. t.ont,nuanao, a Presidente da Assembleia inicia o り  nico item da 

	

a 	uraern ao via do Edital de Convoca9台o que trata da PrestaCao de Contas do ano de 2015 

	

ー 	aa uiretorua, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relat6rio da 

	

a 	gestao; O) calan9o patrimonial; c) demonstrativo das sobras e perdas, relatando Que como 白  

	

w 	ao connecirnento ae todos, a Cooperativa, desde que foi fundada no ano de 2015. n言o 

	

a 	a 	eTetuou nennuma opera9ao comercial em atendido aos objetos fim da sociedade, tendo os 

	

w 	w 	cooperaaos assumido pessoalmente os disp'ndios da constitui9百o, e por isto n'o teve 

	

~ 	movimenta9oes Tinanceiras, apresentando o Balan9o Patrimonial encerrado em 31.12.2015 

	

w 	no qual consta apenas o registro do Capital Social subscrito e integralizado da C000erativn 

.. 	；器賢認ニem seguidaxistncia de二認onstrao de Sobentao comerciaだ efin霊das deira.器amener際恐iemado 
一ー 	operacional, ou seja, resultado zero sem sobra ou perda, informando ainda Que celaa 	 .. 	- 

	

' 	slrua9ao apresentada e por desconhecimento de causa, a Diretoria anterior n白o e'fetu6u a 

0 
iscai e trioutaria da Cooperativa. Informa ainda que subnieieu as referidas Pecas cont自beisa 	 . - 

	

, 	 aL aprecia9ao do Conselho Fiscal respons自vel 白 6 poca onde os mesnio' analisaram1 

	

- 	 elaDorararne.env,mrn urn parecer que vai do seguinte teor: Os Conselheiros Fiscaisd 

contaDels apresentadas e confirmam a veracidade das contas apresentadas, suaernd6a 

	

a 	esta Rssembleia a sua aprova9首o. Continuando a Presidente da Assembleia inf&ma aos 

	

' 	aemais associados que, de conformidade com a Lei 5764/71 se faz necess'rio desfn;er.so 

	

. 	 a mesa aos trabalhos sem, no entanto, ausentarem-se do recinto, para que seiarn julgada;; 

	

ー 	votaaas as contas apresentadas・ cabendo aos demais associado' pro山ntes, ele華お需論  
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COOPERASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9O 
CNPJ: 22.331.02010001 ・88 

NIRE: 29400041221 

cooperado para coordenar os trabalhos de vota"o. Dando prosseguimento foi eleito o Sr. 
Cristiano Santos Silva para coordenar os trabairlos ae discussao e vota9ao 035 contas 
aoresentadas e este convida o Sr. Isaque Correia Santos para secretariar a Asse'nbleia 
nesse momento. Assumindo a palavra o Sr. Coordenador questiona se aiguem tem uuv as 
auanto as contas apresentadas, onde nada foi questionado, procedendo ent'o'v6「』“o 
sobre as referidas contas, sendo aprovada por unanimidade peios associacos presemes, 
abstendo-se de votar os impedidos por lei. Reassumindo a palavra a Fresldec4e pa 
Assembleia solicitou dos presentes se tinham mais alquma observa9百o sobre o assun.gg1 
oauta e como ninquem se pronunciou, a Presidente da Assembleia agraaeceu a presteza e 
a seriedade com aue foi realizada esta Assembleia, com a participa9'o de tO,.si 
associados presentes, e o apoio dos antigos Conselheiros Fiscais e deu por encerrad自'eta 
reuni●o, e eu, Elias Santos Silva, secretario, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, 
pelo Presidente da Assembleia, ltabuna, 04 de maio de 2017 

Esta ATA 6 c6pia fiel e autntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de 
Assembl白ias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assembl6ia e pelo 
Secretario da Assembl白ia, assinada. Itabuna, 04 de maio de 2017. 

ELIANESO 'ZAD' COSTA 
Presidente . a Assembl白ia 

ELIAS SANTOS SILVA 
Secretario da Assembleia 

	

一 	 一 	 ’ ー  ‘ー’ 	 一 

鷲鷲鷺郵  
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Aos dezesseis dias do mes de junho do ano de dois mil e dezessete, reuniram-se na 
Rua Rui Barbosa no. 431 - Centro - Itabuna - Bahia - CEP 45.600-222, em Assembleia 
Geral Extraordinaria, os associados da COOPBRASIL COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVI9O, em terceira convoca9ao a s dez horas da manha (10h00) 
com a presen9a de seis (06) associados conforme registro dos nomes na Lista de 
Presen9a. A Presidente da Cooperativa, Eliane Souza da Costa, constatand9・o quorun 
leaalp ara instalac白o da Assembleia, saudando a todos, deu oor aberto a A§g6tfibIeia 
uerai txtraorainana, reiatanao que por tor9a aas conau9oes assoclatIvs,.,La na 
condicao de Contadora, nao Doderia continuar Diretora Presidente e nem t 日lDouco 
continuar como socua cia uooperatuva, Tato este aetectaco e unlormaao peua 9Jじヒ13 
quando da an白lise do pedido de registro feito pela COOPBRASIL neste rr 4. Em 
fun9昌o disto, renロncia ao cargo de Diretora Presidente e solicita o seu desligameQto da 
Cooperativa neste ato. Ainda com a palavra a Ex. Diretora Presidente inform qt para 
dar continuidade a Assembleia, deveriam eleger um associado para presidir os 
trabalhos da Assembleia sendo indicado Fulano de Tal, que assumindo a palavra como 
Presidente da Assembleia, agradecendo a presen9a de todos os associados presentes 
na Assembleia e a confian9a nele depositada para conduzir os trabalhos dessa 
Assembleia, convidando o cooperado Elias Santos Silva, para secretariar a Assembleia 
e lavrar a respectiva Ata. Em seguida, o Presidente da Assembleia relatou que o Edital 
de convoca9白o foi entregue pessoalmente a cada cooperado e enviado atravs de 
informativos, efetuando em seguida a leitura do referido edital de Convoca"o, o qual 
vai transcrito nesta Ata com o seguinte teor: COOPBRASIL COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVICO -. EDITAL DE CONVOCACAC - ASSEMBLEIA GERAL 
ヒAIKAUKUINAPCIA - u vresucente as UuuV13NAtiL, no uso cie suas atruouu9oes que 
lhe confere o artigo n。. 31 do Estatuto Social convoca os seus cooperados a reunirem- 
se em Assembleia Geral Extraordin自ria, que se realizar no dia 16 de junho de 2017, 
na sua sede social sita 自  Rua Rui Barbosa no. 431 - Centro ー  Itabuna - Bahia - CEP 
45.600-222, com inicio 白  s 08h00, em primeira convoca9白o, com a presen9a de 2/3 
(dois teros) dos cooperados, 白  s 09h00, em segunda convoca9ao com a presen9a de 
% (metade) mais um dos cooperados e a s 10h00 em terceira e ロ  ltima convoca"o, com 
a presen9a de no minimo de 04 (quatro) cooperados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Reforma Estatut白ria com altera9百o do objeto social; 2. 
Elei"o do Presidente para complemento do mandato; 3. Informa9白o de desligamento e 
quadro atual de associados. A Cooperativa tem atualmente, 09 (nove) cooperados. 
Itabuna, 02 de junho de 2017 - ELIANE SOUZA DA COSTA - DIRETOR 
PRESIDENTE. Continuando, o Presidente da Assembleia inicia o primeiro item da 
Ordem do Dia do Edital de Convoca9白o que trata da Reforma Estatut白ria, informando 
que a presente altera"o ser白  feita por solicita9白o da OCEB - Sindicato e Organiza9白o 
das Cooperativas do Estado da Bahia, conforme OF. OCEB/DIREX - 089/2017 
Continuando, passa a ler e discutir as altera96es como segue: Altera § 1。  do Art. 2o, 
inclui alinea "i'' no§ 2ロ  do Art. 2。, altera Art. 7。, altera incises 'ii e Ill" do Art. 9。, revoga 
§1o. em duplicidade e alinea "a" por reda9自o identica com o inciso "X' do Art. 9o, altera 
alineas 'b", "cr, "d", "e",' 'f" e "g" para incisos "XI, XII, X川, XIV. XV e XVI" no Art. 9。  
revoga tamb白m o segundo§ 1o do Art. 9o, altera a ordem cronol6gica dos pargrafos 2o, 
30. 4o e 5o oara oar白arafos 1ロ.2o. 3o e 40 no Art. 9o. altera incisos V. VI. IX e XII do Art 
iii. autera irt. ii. attera /M1. 14 e suas ajuneas a e c e seu qs'. aitera trt. iり. autera. \ 

、ー／  、 	 ．へ 	 ／“、 	 ，  
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par白grafo ロ  nico do Art. 16, altera§ 2o do Art. 17, altera §§ 4。  e 6。  do Art, 21, altera§ 1。  
do Art. 31, altera pargrafo し  nico do Art. 33, altera Art. 35, altera§ 1o do Art. 39, altera 
§§8o e 11o do Art. 40, altera incisos, Ill, IV e§ 1o do Art. 41, altera§§ 1o, 2o, 4 e 5o do 
Art. 46, altera Art. 47 e altera e renumera seu pargrafo 自  nico para§§ lo e 2o colocando 
na ordem num6rica correta, altera Art. 49 e seus§§ 1。, e 2。, altera§ 2o do Art. 51, altera 
Art. 53 e seu par白grafo " nico, altera Art. 54 e seu pargrafo ロ  nico, altera Art. 55 e seus 
incisos Ill, V e IX, altera inciso VII do Art. 56, altera inciso VII e inclui inciso VIII no Art, 
57, altera Art. 58, altera §§ 1oe 2。  do Art. 59, altera§ 2o do Art. 60, altera inciscaft I e IV do 
Art. 62, altera Art. 74 e altera Art. 76. Lidas e discutidas as altera96es, de)!# mos 
aqui os novos objetos socais da sociedade sendo eles, Servi9os combirffidQs. para 
apoio a edificios, exceto condominios prediais ServiCo de preparaC白o de・Ierreno 
cuitivo e coineita b ervtCo ae coieta ae resiauos nao・periaosos Atuviclaae ae'oDlas d e 
uroan;za9ao ー  ruas, pra9as e cau9aaas tiervi9o ae prepara9ao ae canteiro e' mpea de 
terreno Servio de instalaCao e manutenC白o eltrica Servios de pintura daaditicios 
#uvuaaae ae ornas cm acaoamento cia constru9ao tiervi9os cie ornas d e' alvenara 
Atividade de cantinas e Servi9os de alimenta9白o privativos Atividades de limpeza de 
ruas Atividades paisagisticas, objetos estes que foram aprovados pela assembleia por 
unanimidade, foi consolidando o novo Estatuto Social, que ap6s lido, foi colocado em 
vota9ao, sendo aprovado por unanimidade pelos presentes, como segue: ESTATUTO 
SOCIAL - CAPITULO I ・  DA DENOMINA9AO, SEDE, FORO,A REA DE ACAO, 
DURA9AO E ANO SOCIAL - Art. 1o - A COOPBRASIL COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVI9OS, sociedade cooperativa, sem fins lucrativos1 constituIda no 
dia 24 de abril de 2015,e regida pela Lei no 5.764/71, de 16 de dezembro de 1971, e 
atualizada pela lei 12.690/12, de 19 de julho de 2012, pelos valores e princIpios do 
Cooperativismo e pelas disposi96es deste Estatuto, tendo: I ・  Sede e administra9白o no 
Municipio de Itabuna, no Estado da Bahia, na Rua Rui Barbosa, n. 431, Centro, CEP: 
45.600-222; II - Foro JurIdico na Comarca Itabuna, Estado da Bahia; II - Area de a9白o 
para efeito de admiss白o de cooperados em todo o territ6rio nacional; III ・  Prazo de 
dura9ao indeterminado; IV ・  Ano social compreendido no perIodo de 1o de Janeiro a 31 
de Dezembro de cada ano. CAPITULO II - DO OBJETIVO E DOS OBJETOS SOCIAIS 
・ Art 2。  - A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, tem por 
objetivo principal a presta9白o de servios aos seus associados, visando 白  estabilidade 
econ6mica e ao bem-estar social de todos.§ 1。ー  Para consecu"o do seu objetivo 
social, a Cooperativa tem como objeto s6cias as seguintes atividades: Servi9os 
combinados para apoio a edificios, exceto condominios prediais 	Servi9o de 
prepara"o de terreno, cultivo e colheita Servio de coleta de resIduos nao・perigosos 
Atividade de obras de urbaniza9白o - ruas, pra9as e caladas Servi9o de prepara9白o de 
canteiro e limpeza de terreno Servi9o de instala9ao e manuten9ao el6trica Servi9os de 
pintura de edifcios Atividade de obras de acabamento da constru9ao Servios de obras 
de alvenaria Atividade de cantinas e Servios de alimenta9ao privativos Atividades de 
limpeza de ruas Atividades paisagisticas.§ 2。・  Para a consecu9白o do objetivo e dos 
objetos sociais, poder白  a Cooperativa: a) Adquirir, na medida em que o interesse social 
o aconselhar, generos e artigos de uso dom自stico e pessoal para fornecimento a seus 
associados, assim como utensilios, m白quinas e equipamentos, software e hardware 
e/outros semelhantes para serem aplicados no beneficio de seus associados e na 
gestao cooperativista, relacionados a s atividades da 白  rea de presta"o de servi9o, de 
acordo com o artigo 2; b) Incentivar e promover o interc白mbio entre as entidades e os 
profissionais ligados 白  s 白  reas de atua9白o da COOPBR,ASIL; c) Gerir unidades de apoio 

Certifico o Registro sob o no97688103 em 14/06/2017 
Protocolo 170506633 de 09/08/2017 
Nome da empresa COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERvICOS NIRE 29400041221 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA0DOcUMENTOSIAUTENTICACA0.aspx  
Chancela 137277140037160 
Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017 
por Hlio Portela Ramos Secretrio Geral 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9O 
CNPJ: 22.331.02010001 ・88 

NIRE: 29400041221 

、  ．四 2 

か  



I
: 	e 	

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9O
CNPJ 22 331 020/0001 88 

0 S 
a 	dos nea6cios c000erativos; 1) Realizar treinamentos e capacitac白o esoecializada 

a 	deciso da Assembleia Geral services de natureza social a seus assooiedos e 

O . I S ・  
a 	livremente dispor de si, e que deseie utilizar os servicos arestados Dela COOPBRASIL 

ー  W 	I - Aquele que exer9a e/ou venha a exercer qualquer atividade contr白ria aos objetivos e 

二 	em Assembleia Geral, a forma de organiza9ao do seu Quadro social.6 2. - As 
C 	atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho, Que atua na 
二 	presta9ao de servios nos termos do artigo 4o, Inciso II, da lei 12.690/2012. ouando 
5 	prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, devero ser submetidas a uma 

： 	 くぺ 	 も  四  

I 

今  

’ 也  
．  ルCEB 
0 
I 

Certifico o Registro sob o n。 97688103 em 14/08/2017 

Nome da empresa COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERvICOS NIRE 29400041221 
Este documento pode ser verificado em httP://regin.juceb.ba. 00v.br/AUTENTICACAODOCUMENT0S/AUTENTICACAQa5pX
Chancela 137277140037160 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017 
por Hlio Portela Ramos - Secret自rio Geral 



l 
I. 

	

a 	coordena9含o com mandato nunca superior a 1 um) ano, ouao prazo estipuiaao para a 

	

C 	reaiiza9白o dessas atividades, eleita em reunio especifica pelos 500105 que se 

	

a 	disDonham a realiza-las, em que ser白o expostos os requisitos para sua consecu9aQ, os 

	

C 	vaibres contratados e a retribui 白o pecuni自ria de cada s6cio participe. At ・ Ju - rara 

	

a 	associar-se, o proponente preencher白  a respectiva proposta de adrnisSaO/acjesaO 

	

S 	fornecida pela COOPBRASIL, abonada por 2 (dois) associados em pieno gozo, ce seus 

	

a 	direitos sociais, bem como a declara9ao de que optou livremente por associar-se, e 

	

' 	apresentar a documenta9ao exigida pela Diretoria para analise e avaiia9ao・・幻  - na 

' 

	

a 	admiss白o ser自  avaliada pela Diretoria, que poder自  aprova-Ia ou nao;’ぞ  - rjaupoiese 

	

W 	de ser aprovada a admissao do proponente, sera assinaaa por esse, Juntamentecomo 

	

S 	presidente, a ficha de matr!cula, bem corno ser白  integraflzaaa as quota -pans ao 

	

ー 	capital social na forma deste Estatuto Social, passanac entao a qua"Q e cie 

	

a 	-- 	cooperado. § 40 ・  O associado, como pressuposto para inicio de suas一  Mi]AQaaes 
二  ．  .二  ． 	atrav白s da COOPBRASIL, dever白  estar inscrito como autonorno no iNbb.9ダー9 

’●ー 	proponeparticipa農pU器
exe
eira器asi suasto inicial謂dades, contorde atualiza 覧 osobre畿還還iais,no,にeveratatuto 

	

. 	Social, Regimento Interno, e demais normas e resolu9oes aa しuurw-v-りiL, oem 

	

ニ 	como participar de cursos sobre Rela96es lnterpessoais' e. conhecimento. sobre a 

	

5 	rela9白o da COOPBRASIL com seus clientes e parceiros, inaepeflaentemente e sem 

	

a 	prejuizo de outras atividades formativas de que venha a participar; Art. r - uumpnaoo 

	

S 	disposto no artigo anterior, o associado adquire toaos os aireitos e assume as 

	

ニ 	obriga96es da Lei, deste Estatuto e das demais normas e delibera96es da 
S 	COOPBRASIL. Art. 9。- S白o direitos do associado, alem de outros que a Assembleia 

	

a 	Geral venha a instituir: I) Tomar parte nas Assemb,ias Gerais, discutindo' e votando os 

C 	assuntos que nela sejam tratados; II) Fropor a viretoria ou as mssemuieias cerais 

~ 
S 	Diretoria e Conselho Fiscal, ou de outros O rgaos aa uuurbrcAbui; IV) uemiur-se cia 

	

a 	COOPBRASIL auando lhe convier: V) Solicitar quaisquer informa96es sobre os 
S 	nea6cios da COOPBRASIL e, no mes que anteceder a realiza9ao aa Assembleia 'jerai 

~ ~ 	Ordin自ria, consultar, na sede da COOPBRASIL, os Uvros e documentos, que juigar 
' ' 	necess自rios; VI) Participar das sobras liquidas anual, proporcionais a sua contrioui9ao 
a 	cara os disoendios e demais despesas da COOPBRASIL; Vil) Convocar Assembleia 
W 	Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social; VIII) beneficiar-se aos servi9os ae 
~一 	natureza social prestado pela COOPBRASIL. IX) Receber o repasse reterente a sua 
'. 	Darticipacao nos servicos executados, de acordo com a programa9ao linanceira 
a 	estabelecida Dela administraC白o. X) Retiradas n白o inferiores ao piso aa categoria 
w 	orofissional e. na aus白ncia deste, nao inferiores ao sal白rio minimo, caicuiaaas ae torma 
a 	Dr000rcional a s horas trabalhadas ou 白  s atividades desenvolvidas; Al) uura9ao ao 
ー 	trabalho normal nao superior a B (oito) horas di自rias e 44 (quarenta e quatroj noras 
a 	semanais, exceto Quando a atividade, por sua natureza, aemanaar a presta9ao oe 

	

ー 	trabalho por meio de plant6es ou escalas, tacultada a compensa9ao ce norarios; Ai) 
a 	Reoouso semanal remunerado, preterenclaimente aos aomingos; Ali)K epouso anuai 

remunerado; XIII) Retirada para o trabalho noturno supenor a ao aiurno; 入1V) maicionai 
S 	sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; XV) seguro ae aciaente ae 

trabalho. 4 10 ・  N白o se aplica o disposto nos incisos c e a ao caput aeste artigo nos 

5 	casos em que as opera96es entre os cooperados e a CUOPUKASIL sejam eventuais、  

へ  

、、  
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salvo decisao da Assembleia Geral em contr白rio.§ 2。ー  A COOPBRASIL buscar 
alternativas leaais. inclusive mediante provisionamento de recursos, com base em 
critrios aue devem ser aprovados em Assembleia Geral, para assegurar os direitos 
nre,istos 'rios incisos "a", "b'',' 'c", "d", "e", 'f' e "g" do caput deste artigo e outros que a 
扇sembteia Geral venha a instituir;§ 3。・  A fim de serem apreciadas pela Assembleia 
Geral. as oropostas dos cooperados, referidas inciso II do caput deste artigo, devero 
ser aore'entadas ao Conselho de Administra9ao, para a aprecia"o, com a 
pntnedencia mInima de 30 (trinta) dias.§ 4 - As propostas subscritas por pto menos 
1/5 (um auinto) dos cooperados sero obrigatoriamente levadas pelo Cor5jlo de 
Admlnistrac百o ' Assembleia Geral, e, n含o o sendo, no prazo de 30 (thgita.dias 
ooder白o s'r apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes.遭藍  - A 
booPRRASIL 'devera respeitar as normas de saロde e de seguran9a ddtrtbalho 
orevistas ria lealda9白o em' vigor e em atos normativos expedidos pelas d馴lades 
comnetentes. Dara todas as ahvidades constantes do seu objetivo social. A4.kOr S白o 
deveres do cooperado, alm de outros que a Assembleia G eral venha a ins叫ir: I ・  
Subscrever e integralizar as quotas-partes do Capital Social nos termos deste Estatuto 
e contribuir com as taxas de servi9o e encargos operacionais que forem estabelecidos 
para cobertura dos dispendios e custos da COOPBRASIL; II - Cumprir as disposi9,es 
deste Estatuto, da Lei, delibera96es das Assembleias Gerais e resolu加es tomadas 
pelo Conselho de Administra9ao; Ill - Satisfazer pontualmente seus compromissos para 
com a COOPBRASIL dentre os quais o de participar ativamente da sua vida societ白ria 
e institucional; IV - Participar das perdas do exercIcio, proporcionalmente aos ganhos e 
opera加es que realizou com a COOPBRASIL, se o Fundo de Reserva n白o for 
suficiente para cobri-las; V - Prestar a Diretoria esclarecimentos relacionados sobre as 
suas atividades relacionadas com os objetivos sociais; VI - Levar ao conhecimento da 
Diretoria e/ou Conselho Fiscal a existencia de qualquer irregularidade que atente contra 
a Lei e Estatuto Social; VII - Acusar o seu impedimento nas delibera96es sobre 
qualquer opera9白o em que tenha interesse oposto, ao da COOPBRASIL; VIII - 
Fessarcir o montante: a) da condena9白o ou acordo em juizo, em razao de 
ressarcimento de danos em decorrencia de ato/fato perpetrado pelo cooperado no 
exercIcio da atividade profissional, proposta pelos contratantes dos servi9os em geral 
em Que figure a COOPBRASIL como demandada; b) do reembolso ou indeniza"o 
paga pela COOPBRASIL aos contratantes dos servi9os prestados, visando a evitar 
iit§io, 'desde que comprovada a ocorrencia de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado 
pelo associado no exercicio da atividade profissional; c) do pagamento feito pela 
COOPBRASIL decorrente de beneficio assistencial aos cooperados e seus 
dependentes, por for9a de contrato firmado pela COOPBRASIL com terceiros; d) dos 
disp邑ndios e/ou despesas realizadas pela COOPBRASIL junto a s pessoas jurIdicas de 
direito pロblico, quando a COOPBRASIL adimplir d白bito do associado perante essas 
instituioes, inclusive, mas n白o apenas, quando a COOPURASIL sofrer o risco, direto 
ou indketo, de ser prejudicada em decorr6ncia da irregularidade documental de seu 
associado. IX - Estar inscrito no INSS ou inscrever-se como autnomo no INSS; X ー  
Abster-se da pr白tica de atividade que colida com os interesses e objetivos da 
COOPBRASIL, no a mbito de sua 白  rea de atua9白o; XI - Comparecer 飼  Assembleias 
Gerais,a s reuni6es e prestar esclarecimentos; XII - Informar a conta corrente ou conta 
poupan9a em institui9自o financeira designada pela Diretoria, para recebimento de seus 
crditos. XIII - Realizar com a COOPBRASIL as opera9うes econ6micas que 
constituam sua finalidade; XIV・  Manter atualizado todos os seus dados cadastrais 
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solicitados na Ficha de Matricula, e comunicar, por escrito, qualquer altera9白o nos 
dados e informa96es prestadas de natureza pessoal e/ou profissional e/ou na execu9ao 
dos contratos firmados pela COOPBRASIL; XV ・  Zelar pelo patrim6nio material, moral 
e orofissional da COOPBRASIL colocando os interesses da coletividade acima dos 
interesses individuais. Art. 11 - t limitada a responsaoiiiaaae na UUUVbP(AbIL, 
respondendo o associado somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas 
verificadas nas opera96es sociais, guardada a propor9ao de sua participa9含o nas 
mesmas ooerac6es. (§ lo do Art. 1.095 do C6diao Civil Brasileiro. comolemahtando os 
arts・ 11 e by ca Lei n' り・ Iejqf (1j一  ドAN/kUkArU UNit.J ・ 1 responsaoujmqe ao 
associado pelos compromissos assumidos pela COOPBRASIL, em face d'.terceiros, 
perdura para os demitidos, eliminados e excluidos, at白  que sejam aprovada%"4rntas 
do exercicio aue se deu o desliqamento, mas ooder白  ser invocada se for iudlbiatmente 
exigida da COOPBRASIL. Art. 12 - As obriga96es dos cooperados falecidos3oht甲Idas 
com a COOPBRASIL e as oriundas de sua responsabilidade como associath,.ern face 
ae terceiros, passam aos neroeiros e sucessores, no imite ao vaior ao capirar sociai 
intearalizado. prescrevendo. por白m, ao6s 01 (um' ano do dia de abertura da sucessao. 
PARA3RAFO UNICO ・  Os herdeiros do associado talecido tm direito as quotas 
partes integralizadas do Capital Social e demais cr白ditos pertencentes ao "de cujus", 
ap6s dedu"o de debitos hipoteticamente devidos, assegurando-lhes o direito de 
inaresso na COOPBRASIL. desde oue Dreencham as coridicaes estabelecidas neste 
Estatuto. CAPITULO IV - DA DEN1ISSAO, ELIMINA9AO E EXCLUSAO - Art. 13 ・  A 
demiss白o do associado dar-se-白  unicamente a seu pedido. formalmente diriqido a 
Diretoria da COOPBKAS1L, e nao poaera ser negaao. FAKALiMAIK) UNICU - tpos a 
sua aprova9ao pela Assembleia Geral da presta9ao de contas do exercicio social em 
que se deu o seu desligamento, a demissao ser白  averbada na sua ficha de matricula 
Art. 14 - Alm das motivos de direito, a Diretoria dever eliminar o associado que 
infringir a lei ou este Estatuto, ou que especificamente: a) vier a exercer qualquer 
atividade considerada prejudicial 白  COOPBRASIL ou que colida com seus objetivos, 
inclusive encetar atitude difamat6ria contra cooperados, membros da Diretoria e 
Conselho Fiscal sem que haja provas suficientes; b) houver levado a COOPBRASIL 自  
prtica de atos judiciais para obter cumprimento de obriga96es por ele contrardas; c) 
depois de advertido voltar a infringir disposi96es deste Estatuto, das Leis, das 
delibera96es da Assembleia Geral e da Diretoria; d) negar-se, sem motivos justificados, 
a participar na execu9白o de contratos de presta9ao de servi9os firmado pela 
COOPBRASIL, causando-lhe prejuzo, sem justificativa plausvel acatada pelo 
Conselho; e) que faltar, injustificadamente, por duas vezes consecutivas, as 
Assembleias Gerais; 1) praticar atos/fatos inquinados de vicio dolo ou culpa, nas 
modalidades de impericia, imprud6ncia ou negligencia, em prejuIzo dos demais 
associados e/ou da COOPBRASIL;§ 1o ・  O associado que deixar de prestar servio 
pela COOPBRASIL por mais de 03 (tres) meses ininterruptos, ou 06 (seis) meses 
intercalados num periodo de 01 (um) ano, ser白  automaticamente eliminado da 
COOPBRASIL. § 2。  - Os par白grafos anteriores nao s白o aplicados para os cooperados 
que ocuparem cargos sociais na COOPBRASIL.§ 3。・  Assembleia Geral aprovar白, 
atrav白s de Instru9白o Normativa, encaminhada pela Diretoria, as hip6teses que 
acarretar白o penalidades aos associados diversas da elimina9白o, em especial 
advertencia por escrito, suspens白o de aprova9白o de or9amento e aplica9ao de multa 
oecuni白ria. 6 40 - A nao eliminaC白o do associado n白o confiqura em hip6tese alquma ' 

revoga9ao, total ou parcial, aa norma gerai napiicaaa.J Mt. 15. A eiiminaao aoサ  
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associado dever白  ser decidida ou pela Diretoria, o qual poder nomear Comissao de 
Sindicancia para tal finalidade, por voto favorvel de 2/3 (dois ter9os) dos membros 
presentes, sendo a decis白o de que trata este caput remetida por escrito ao infrator, por 
processo que comprove as datas de remessa e do recebimento, dentro do prazo de 30 
(trinta) dias.§ 10 - O associado eliminado poder白  dentro de 30 (trinta) dias, a contar da 
data do recebimento da notifica9白o, interpor recurso com efeito suspensivo,a primeira 
Assembleia Geral.§ 2。・  O presidente incluir白, obrigatoriamente. o recurso na 9 rdem do 
aia na primeira AssemDleia Cieral que tor convocada, ap6s o seu protocolo.・L3 ．・  Na 
Assembleia Geral que apreciar o recurso ser白  garantida ao associado a defeca4ena, 
escrita e oral.§ 4。  - Se a correspondencia, referida no caput retornar mais dJoSwzes 
白  COOPBRASIL sem que haja a ciencia pelo associado eliminado, e喫krida 
comunuca9ao pociera ser teuta por publica9白o em jornal que abranja a 白  rea de.dり ss目o 
ae cooperaaos. An. lb - A exclus白o do associado ser自  feita: I - Por disめlif o da 
COOPBRASIL II - Por morte da pessoa fisica; Ill - Por incapacidade civil qu4t?1t4e9a 
ae exercer sua ativiaaae na UUUPSRASIL; IV ・  Por deixar de atender aos fquisitos 
estatutarios ae ingresso ou permanencia na COOPSRASIL. PARAGRAFO UNICO - A 
exclus白o do associado ser白  feita por decis白o da Diretoria, de acordo com cada caso 
Art. 17 - Em qualquer caso de demiss白o, elimina9ao ou exclusao, o associado s6 ter自  
direito a restitui9ao das quotas-partes do Capital Social que integralizou, das sobras e 
de outros crditos que the tiverem sido registrados ap6s a dedu9白o dos d6bitos e 
obriga96es, n自o lhe cabendo nenhum outro direito.§ 1。・  A restitui叫o de que trata este 
artigo somente poder白  ser exigida depois de aprovada, pela Assembleia Geral, as 
contas do exercIcio em que o associado tenha sido desligado da COOPBRASIL.§ 2。・  
A Diretoria poder白  determinar que a restitui9ao seja feita em parcelas iguais e 
peri6dicas a partir do exercicio financeiro que se seguir ao que se deu o desligamento, 
no minimo identico ao parcelamento da integraliza頭o. § 3。  - Ocorrendo demiss6es, 
eliminac6es ou exclus6es de cooperados em n自mero tal que as restitui9oes das 
importncias referidas no caput do artigo possam amea9ar a estabilidade econ6mico- 
financeira da COOPBRASIL, esta poder restitui-Ias mediante crit白rios que 
resguardem a sua continuidade.§ 4 ・  No caso de morte do cooperado, a restitui"o de 
que trata o pargrafo anterior ser自  efetuada aos herdeiros legais1 em uma s6 parcela, 
mediante a apresenta9ao do respectivo formal de partilha ou alvar自  judicial. § 5。  - No 
caso de readmiss白o do cooperado, ele dever自  integralizar as quotas-partes de capital 
social de acordo com as disposi6es previstas no Estatuto vigente 白白  poca. Art. 18 ・  
Os atos de demissao, elimina9白o ou exclusao acarretam o vencimento e pronta 
exigibilidade das dividas do associado na COOPBRASIL, sobre cuja liquida9白o caber 
ao Conselho de Administra9白o decidir. Art. 19 - Nenhum associado, n白o importando a 
sua condiao de ingresso, total de quotas-partes subscritas e qualidade profissional, 
poder ter qualquer tipo de vantagens ou privil白gios, em detrimento dos demais 
cooperados. Art. 20 - Consumada a demiss白o, elimina9ao ou exclusao, dever白o ser 
averbados na Ficha de Matricula os motivos que as determinaram e assinada oelo 
Presidente da COOPBRASIL. CAPiTULO V - DO CAPITAL SOCIAL - Art. 21- 0 
Capital Social da COOPBRASIL, representado por quotas-partes, n白o ter limites 
quanto ao m自ximo, variar conforme o nロmero de quotas-partes subscritas e 
integralizadas, n白o podendo ser inferior a R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).§ 1。  
・ O Capital Social 白  dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (um real) cada uFna, 
sendo o associado obrigado a subscrever o n自mero minimo de 400 (quatrocentas) 
quotas-partes de Capital Social, totalizando R$ 40000 (quatrocentos reais) por 
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a 	 I. O acrscimo das sobras liquidas distribuidas do exercicio social: II. As dedu96es: a) 

S 	 Geral que aprovar as contas do exercicio social em que ocorreu a demiss白o, 

S 
S 
I 
’ 也  
．  ルCEB 

S 

・  U 
S. 

サ  

Certifico o Registro sob o no 97688103cm 14/06/2017 
Protocolo 170508633 de 09/08/2017 
Nome da empresa 000PBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS NIRE 29400041221 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.bagov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.aSpX  
Chancela 137277140037160 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2017 
por Hlio Portela Ramos - Secret自rio Geral 

⑥ ・四 8 

e 



也  
ルCEB 

● 
e 
0 
e 

I . . COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICO 
CNPJ: 22.331.02010001-88 

NIRE: 29400041221 ● ● 
e 
S 

e ：  鷺i蕪襲鷲薫鷲麟羅鷺鷺Ii費  「難麟lIlIIII襲IIII 
シ

sencc
co01麟難難I欝鷲欝灘tie? em'icira daPr..t suaprao deIto, para 

i」鷺mete,coroneni?stittmica cod endaI,esr Irests qrenc驚I鷺IlII 

Il．』麟  

● 
S 	 COOPB'RASIL, tendo poderes, dentro dos limites da Lei e deste Est&tuto, phra tomar 
a 	toda e aualquer decisao de interesse da entidade e suas deliberaC6es vinculam a 
w 	 ioaos, ainaa que ausentes ou aiscordantes. Art, 3i - A Assembleia Cieral sera 

一 	 normalmente convocada e dirigida pelo Presidente.§ 1。・  Poder白  tamb白m ser 

V 	 convocada teIa maioria dos membros da Diretoria e do Gonseiflo i-iscai ou por irn( um 
a 	 auinto) dos cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, apos soiicita9ao 30 
W 	 Presidente e n白o atendida, no prazo m白ximo de 10 (dez) aias. 9zM ・  uonvocaaa a 

a 	 Assembleia Geral, de acordo como estabelece a Lei e este Estatuto, n白o pode a 

~ 	 mesma ser desconvocada, salvo motivo de tor9a maior devidamente comprovaao. 9 .r 
a 	 - Nきo poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido ap6s a 
W 	 convocac白o. Art. 32 - As Assembleias Gerais sero convocadas com anteceaencia 
a 	a 	minima de 10 (dez) dias para a primeira convoca9ao e 01 (uma) nora apos para a 
W 	W 	seaunda e terceira convocaC6es, respectivamente. Art. aa - Nos taitais ae 
a 	 Convocacao das Assembleias Gerais, dever白o constar: a) a expressao ''eonvoca9ao 
ー 	 de Assembleia Geral", Ordin白ria ou Extraordinaria, contorme o caso: nj aia e nora aa 
.. 	reunio, em cada convoca9ao, assim como o endere9o do 、  local da sua realiza9,らo 
JW 	qual, salvo motivo justo sera sempre o ia seae sociai; c1 a . sequencia 一  orainai cas 
5 	 convoca96es: d) a ordem do dia dos traoairtos, corn as aeviaas. espeCiTica9oes aos 
' 	 assuntos: e) o nUmero de cooperados existentes na aata os?xpe'9ao ao tロ！iaI二  para 

S 
a 	convoca9ao. PARAURAトO urucu -四o caso aa convoca9ao ser leita por cooperaucs, 
5 	 o hdital aevera ser . assinaao, no minimo, pews u4( quaIro) pnmeirossignaianosuo 
a 	documento que a soncitou, e no caso ce ser relia pelo Lonselno riscai, par, nominirno, 

V 	 02 (dois) de seus membros ● no caso ca . LMreiorla, pela rnaiona que a convocou. Mn. 
a 	34 - A notitica9ao aos socios para ' participaao . ass' ssempieias sara pessoal ' e 
5 	 ocorrera corn antecedencia minima ae lu ( aezj aias ao sua reaiiza9ao. g 1' - ria 
一一 	 impossibilidade de notificac白o pessoal, a notificacao dar-se-白  por via postal, respeitada 
W 	 a antecedencia prevista no caput deste artigo.§ 2" - Na impossioiiiaaae cie reaiiza9ao 
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das notilica96es pessoal e postal, os sodias ser自o notificados mediante edital afixado 
na sede e publicado em jornal de grande circulac自o na reqiao da sede da 
IUUrbNA"IL ou na reguao onde eia exera suas atividades, respeitada a 
anteceaericia prevista no caput deste artigo.§ a，・  Os Editais de Convocac白o sero 
arixaaos em locais visiveis nas dependencias comuns e frequentadas Delos 
cooperaaos, publicados em jornal e comunicados Por circulares aos cooperados.§ 4. - 
us incentivos elou sanCOes previstos no artigo 11, par白grafo 2。  da lei 12.690/2012 
serao aefiniclos em Kegimento interno. Art. 35 - E da competncia das Assembleias 
ierais, urainarias ou Extraordinarias, a destitui9ao dos membros da DiretbfTCe do 
uonseino 1-iscai. Art. 36 - O" quorum" para instala9白o da Assembleia Qej糾 6 o 
seguinte: I - 2/3 (dois ter9os) do nロmero de cooperados, em primeira convoeflo: II - 
Metaae mais um aos cooperados, em segunda convocaCao: III -50 (cinquenta) 't6cios 
ou, no minimo, ZOto (vinte por cento) do total de s6cios, prevalecendo o men'r?nero, 
em terceira convoca9ao, exigida a presen9a de, no minimo, 4 (quatro) s6cioe,ara as 
cooperativas que possuam ate is (dezenove) sOcios matriculados. ' I．ー  Par'efeito de 
veritica9ao ao 'quorum", o numero de cooperados presentes, em cada convoca9ao, far- 
se-白  por suas assinaturas seguidas e apostas na Lista de Presenca§ 2. - Constatada a 
existencia ae~ quorum1 no noraric estabelecido no Edital de Convoca9白o, o Presidente 
instalar白  a Assembeia, tendo encerrado a Lista de Presen9a mediante termo que 
contenha a declara●o do n"mero de cooperados presentes, da hora do encerramento 
e da convoca9白o correspondente, far白  transcrever estes dados para a respectiva ata 
Art. 37 - Os trabalhos das Assembleias Gerais sero dirigidos pelo Presidente da 
COOPBRASIL, e ser白  auxiliado por um Secret白rio ad hoc, que dever ser um 
cooperado em pleno gozo de seus direitos, escolhido na Assembleia Geral, podendo, 
tamb白m, serem convidados os ocupantes dos carcos sociais para compor a mesa. 
rSt(MURflrV uriit.0 - uuanoo a Assembieta (therai nao tiver siao convocaga peio 
Presidente da COOPBRASIL, os trabalhos ser白o dirigidos por associado que vier a ser 
indicado pelo plen自rio, sendo secretariada por outro associado convidado por aquele. 
Art. 38 - Os ocupantes dos cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, n自o 
poder白o participar na vota9白o sobre assuntos que a eles se refiram, de maneira direta 
ou indireta, inclusive de elei96es, mas n白o ficaro privados de tomar parte nos 
respectivos debates. Art. 39 - Nas Assembleias Gerais em que forem discutidas a 
presta9ao de contas e suas pe9as cont自beis, o Presidente, logo ap6s a apresenta9白o 
da mesma solicitar白  do plen白rio que indique um associado para coordenar os debates 
e a vota9ao da mat白ria.§ 10 ・  Transmitida a dire9ao dos trabalhos, o Presidente e os 
demais membros da Diretoria e Conselho Fiscal deixaro a mesa permanecendo, 
contudo, no recinto a disposiao da Assembleia para os esclarecimentos que lhes 
forem solicitados.§ 2。  - O Coordenador indicado escolher, entre os cooperados, um 
Secret白rio "ad-hoc" para auxili白-lo na reda9ao das decisoes a serem incluldas na ata, 
pelo Secret白rio da Assembleia. Art. 40 ・  As delibera96es das Assembleias Gerais 
somente poder白o versar sobre os assuntos constantes do Edital de Convoca9ao e os 
que com eles tiverem direta e imediata rela9白o.§ 1。  - A vota9ao ser nominativa e a 
descoberto ou por aclama9白o, podendo a Assembleia Geral optar pelo voto secreto. 
§2。  - O que ocorrer nas Assembleias Gerais dever自  constar de ata circunstanciada・  
lavrada em livro pr6prio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos pelos 
membros da Diretoria e Fiscal presentes, por associado designado pela Assembleia 
Geral e. ainda, por quantos o queiram fazer.§ 3 ー  As decis6es das Assembleias Gerais 
ser白o tomadas pelo voto pessoal, tendo cada associado, em pleno gozo aos seus 
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direitos sociais, o direito a um voto, n白o sendo Dermitida a reoreseritaco. 64。  - 
riavenao empate na delibera9白o, o Presidente da Assembleia Geral ter direito ao voto 
de minerva, de modo que seu voto ser白  de qualidade e desemoatar a auesto. 66 - O 
associado que for admitido ap6s a convoca9ao da Assembleia Geral n自o Doder votar 
nem ser votado.§ 6。  - O Associado que esteja na condic百o de emoreaado da 
COOPBRASIL n白o poder白  votar nem ser votado.§ 7。・  O Associado que' no estiver 
cumprindo corn os deveres e obriga96es constantes deste Estatuto perde o direito de 
votar e ser votado.§ 8。  - Quando o nロmero de Associados da COOPBFtSSIL for 
superior a 3.000 (trs mil), a Diretoria poder白  estabelecer que sejam representaj'i nas 
Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se' oraFtszern em 
nucieos seccionais e os mandat白rios, al白m de serem associados a COOPBRASIL em 
pieno gozo de seus direitos, nao exer9am cargos eletivos na COOPBRA盛IL二69o - 
Uuando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km tciIlaenta 
quilmetros) da sua sede, a COOPBRASIL poder白  estabelecer qjjw:'seiam 
representados nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os ma&Jth'ros 
aiem ae serem associados 白  CQOPBRASIL em pleno gozo de seus direitos, nao 
exeram cargos eletivos na COOPBRASIL.§ 10。ー  Dever ser eleito 1 (um) delenado 
representante aos grupos seccionais de associados, conforme est definido no 
paragrato anterior para a representatividade na COOPBRASIL, considerando-se oue a 
ama limite para a elei9ao ser白  at白  o dia 31 de janeiro do ano de realizacao da 
Assembleia ueral Ordinaria.§ 11。  - O mandato do delegado ser白  de 01 ano e a Dosse 
sera imediata apos a elei9ao em Assembleia, a qual ser白  convocada Dela Diretoria. 
atraves de Edital encaminhado para todos os associados pertencentes a cada oruDo 
seccionai, sendo o nome do associado eleito consignado em ata,§ 12。  Os associados. 
integrantes de grupos seccionais, que nao sejam delegados, podero comparecer 白  s 
IAssemDleias (,ierars, privados, contudo, de voz e voto.§ 13。・  Prescreve em 04 (auatro) 
anos a a9白o para anular as delibera96es da Assembleia Geral viciadas de erro, dolo. 
trauae ou simula9白o, ou tomadas com viola9ao de lei ou do Estatuto, contado o Drazo 
da data em que a Assembl白ia Geral tiver sido realizada. CAPITULO Vil - DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA - Art. 41 - A Assembleia Geral Ordin白ria ser 
realizada obrigatoriamente uma vez por ano, entre os (tr6s) primeiros meses do ano e 
deliberar sobre os seguintes assuntos constantes na Ordem do Dia: I ・  Presta9白o de 
contas da Diretoria acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) 
Relatrio da gesto; b) Balan9o patrimonial; c) Demonstrativo das sobra e perdas 
(resultados), e Parecer do Conselho Fiscal; d) Plano de atividade da Cooperativa para 
o exercicio seguinte. II ・  Destina9白o das sobras apuradas ou' o rateio das perdas, 
deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigat6rios; Ill ・  Elei9ao e 
posse dos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando for o caso; IV ・  
Fixa9ao do valor dos honor白rios e/ou verba de representa9白o da Diretoria e da c白dula 
de presen9a do Conselho Fiscal pelo comparecimento as reuni6es; V - Quaisquer 
assuntos de interesse social, excludos os de competncia da Assembleia Geral 
Extraordin白ria e Especial, desde que conste explicitamente no Edital de Convoca9ao.§ 
1。  - A aprova9ao da presta9ao de contas da Diretoria desonera seus membros da 
responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou simula"o, bem como 
infra9ao de Lei e do Estatuto.§ 2。- A n含o convoca9白o da Assembleia Geral Ordin自ria no 
prazo descrito no caput deste artigo poder白  implicar em responsabilidade civil dos 
administradores, sem prejuizo de realiza9白o de Assembleia Geral Posterior, de 
natureza, extraordin白ria, p?ra deliberar as mat白rias pr6prias da modalidade Ordin白ria, 
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§3。  - As delibera96es da Assembleia Geral Ordin白ria ser'o tomadas pela maioria 
simples dos votos.§ 4。・  Nas Assembleias Gerais que tratarem de elei96es, o processo 
eleitoral ser白  preparado no ato, de acordo com decisao do Plen白rio, devendo ser 
observada a condiao de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste 
Estatuto. § 5 ・  N白o se efetivando nas 白  pocas devidas a elei9ao de sucessores, por 
motivo de fora maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais em 
exercIcio consideram-se automaticamente prorroqados pelo tempo necess白rio at白  que 
se etetive a sucessao, nunca aiem ae り  u( noventa' aias. art. 4L 1 しU切‘WいさIL 
dever白  deliberar, anualmente, na Assembleia Geral Ordin白ria, sobre a adoCoos nao 
de diferentes taxas de retirada dos sOcios.§ 1". No caso ae tixaCao ae vi"s ae 
retirada, a diterenCa entre as ae maior e as ae menor vaior aevera ser.tjxapa na 
Assembleia. § r. t vedaao a COUPUMASIL thstnbuir veroas ae QuaiQue'aawreza 
entre os sOcios, exceto a retirada aeviaa em razao ao exercicio ae sua attvioaae como 
s6cio ou retribuiC白o por conta de reembolso de despesas cornprovadamente t 加伽das 
em proveito oa しUUP'bNMさIL. しMriiuL.,sJ viii ・  リM Mさ，巳iV1bLtIM しヒIAL 
tAl KAUKUI!'4AKiA - Art. 4i - R Issemoiela uerai txtraorainaria reaiizar-se-a sempre 
aue necess白rio e poder deliberar sobre auakjuer assunto de interesse social, desde 
que mencionado, de torma expiicita, no taitai ae convoca9ao. Art. 44 ーヒ  aa 
compet'ncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordin白ria deliberar sobre os seguintes 
assuntos: I ・  Reforma do Estatuto. II - Fus'o, Incorpora9ao ou desmembramento. Ill - 
Mudanca de obietivo. IV - Dissolucao volunt白ria e nomeac白o de llauidante. V - Contas 
ao iiquiaante. rAtCAUKAI-u urulcu - bao necessarios os votos ae zns( aOlS ter9osJ 
das cooperados presentes corn direito a voto para tornar validas as delibera96es de 
que trata este artigo. CAPITULO IX ・  DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL ・  Art. 45 - 
Alm da realiza9白o da Assembleia Geral Ordin自ria e Extraordin白ria a COOPBRASIL 
dever白  realizar anualmente, no minimo, mais uma Assembleia Geral Especial para 
deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de convoca9ao, sobre a gestao 
da COOPBRASIL, disciplina, direitos e deveres dos s6cios, planejamento e resultado 
econ6mico dos projetos e contratos firmados e organiza9白o da Presta9ao de Servi9o. 
conforme o seu objetivo social.§ 1。. A Assembleia Geral Especial de que trata este 
artigo devera ser realizada no segundo semestre do ano.§ 2.. Os procedimentos para 
a realizac白o da Assembleia Especial obedecero aos mesmos crit白rios observados 
para as Mssemoleias urainarias e txrraoroinariasー  し  AriIULU A ・  UM LflfttiUKiA ・  
Art. 46 - A COOPBRASIL ser白  administrada por uma Diretoria composto de 03 (tr白s) 
membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais, eleitos pela 
Assembleia Geral para mandato de 04 (quatro) anos, sendo obrigat6ria a renova"o 
obrigat6ria de 1/3 (um ter9o) de seus membros ao trmino de cada mandato, 
constituIda de: I) Presidente; II) Diretor Administrativo-Financeiro; Ill) Diretor 
Operacional; § 1。  - N白o poder白o ser eleitos para membros da Diretoria impedidos em 
raz昌o de crimes disposto em Lei, que nao tenham direito de voto, estejam com 
restri9白o na Receita Federal, bancos e 6 rg白os de controle de crdito, ou ainda os 
menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados.§ 2。  - Nao podem compor a 
Diretoria, c6njuges afins e parentes entre si at白  o 2o grau em linha reta ou colateral.§ 
3o ・  O processo eleitoral da COOPBRASIL ser regulamento pelo Regimento Intemo.§ 
4。・  O Presidente da Diretoria ser白  o Presidente da COOPBRASIL.§ 50 ・  Os membros 
da Diretoria sero eleitos pela Assembleia Geral tomando posse automaticamente na 
referida Assembleia. Art. 41 - Os membros da Diretoria da COOFBRASIL devem 
empregar, no exercicio de suas fun96es, o cuidado e diligencia que todo homem ativo e 
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器to costuma empregmbros da Diretoria di器晋 adexe留straoas atrib轟seus prprios res que a Lei, Es器elos:0 e 。篇品Osmento 

器；nodo乍「認禦留ご「alib認昌霊5轟砦麗％品誤馴蕊響、謂 ndo-Iheprevia 
autorizacao da Diretoria, tomar emprestimo recurso ou bens da COOPBRASIL ou 
usar, em proveito pr6prio, de organiza9ao em que tenha interesse ou ce terceiros, os 
seus bens, servios ou cr白ditos; II) Receber de terceiros, sem autoriza9ao aa ulretoria, 
aualauer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razao ao exercicio ae 
seu carao:§ 2o - as importancias recebidas por intra9ao ao aisposto no jFjqo iii, 
Dertencerao 白  COOPBRASIL, sendo dada a destina9ao legai.§Jv ・  A Lflretorlapaaera, 
ouvido o Conselho Fiscal, realizar a pratica dos atos gratuitos razoaveis ergeeqeticio 

dosmeni謂regados ou da oda Diretoria no器
inidade de
essoalment紫器icipesavel背:OOPBRASIL. Ait. 48 - Oas obrigaes qtie tntrair 

em nome da COOPBRASIL e, em virtude de ato regular ae gestao, re叩esienoo, 
porm, pelos prejuizos que causar quando proceder: I) uentro aas atriDcn9ees ou 
poderes, com culpa ou dolo; Iリ  Cam viola9白o da Lei, do Estatuto e do Regimento 
Interno;§ 10 ・  O membro da Diretoria n白o 白  respons自vel por atos ilrcitos de outros 
conselheiros, salvo se com eles for conivente; Art. 49 ・  A renロncia de qualquer 
membro da Diretoria independe de motiva9白o e torna-se eficaz, em rela9ao 白  
COOPBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a comunica9白o escrita do 
renunciante. § 1。ー  a destitui9白o do cargo se materializar na proxima Assembleia 
Geral, quando ser白  eleito nova membro da Diretoria para o cargo vago;§ 2。  - A 
Assembleia para a eleiao do novo membro da Diretoria, dever白  ocorrer em no maximo 

需認讐雛認謁驚認慧轟競黒 stit隠impedimentosp popelo Diretor Opera器騒。ミ  
1。・  Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se substituem entre 
si acumulando as fun96es pertinentes a cada cargo.§ 2。  - Nos impedimentos 
superiores a 90 (noventa) dias, qualquer cargo da Diretoria, dever白  ser convocada 
Assembleia Geral para o devido preenchimento e cumprimento do restante do 
mandato..Art. 51 - A Diretoria rege-se pelas seguintes normas: I - Reロne-se, 
ordinariamente, a cada mes, e, extraordinariamente, sempre que necessario Por 
convocac白o do Presidente ou por solicita9白o do Conselho Fiscal; II ・  Delibera 
validamente com a presenCa da maioria de seus membros, proiDiaa a representa9ao 
sendo as decis6es tomadas pela maioria dos votos dos presentes, reservanao-se ao 
Presidente o voto de desempate; Ill ・  As delibera96es sero consignadas em atas 
circunstanciadas, lavradas, lidas, aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos 
membros presentes, sendo transformadas em resolu96es para constituir o regimento 
interno, quando for o caso. Art. 52 ・  O Diretor Administrativo-Financeiro, que, 
pre1erencilmente, secretariar自  os trabalhos, lavrar ata das reuni6es, que ser lida, 
discutida e votada na reunio seguinte e, uma vez aprovada, ser白  lan9ada no livro 

際rio, ou em folhasAGRAFO UNICO ーavulNa濃 com ancia do読窓tura de todos que deadministrativo Financei器articiparem.Presidente 

escolher白  um agente, seja ele associado ou colaborador, para secretariar os trabalhos. 
Art. 53 - A diretoria podera criar comites especiais para estuaar, planejar, executar eIou 
coordenar a solu9ao de quest6es especificas. PARAGRAFO UNICO - Perder白  
automaticamente o cargo. o membro da Diretoria que, sem justificativa, faltar a 03 (trs) 
reuni6es ordin白rias consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. Art. 54 ー  
Compete a Diretoria, entre outras atribui96es: I - Planejar e acompanhar a 

、  我 
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COOPBRASIL; III ・  Auscultar os interesses e manifesta加es dos cooperados, 
tomadores e beneficirios dos servios quanto ao funcionamento e gest百o 
administrativa; IV - Dar conhecimento a Diretoria e Assembleia Geral das conclus6es 
dos trabalhos, buscando sanar irregularidade; V ・  Convocar Assembleia Geral 
Extraordin白ria para decisao sobre prob'emas graves e urgentes: s 'r - rara 
desempenho de suas funq6es ter o Conselho Fiscal aceso livre a qualquer setor, iivro, 
documento e registro sem, contudo, intervir diretamente na rotina e Tatos encpntraaos. 
6 2. - Poder白  o Conselho Fiscal, para assessor -lo no desempenrio ce suasj eras, 
solicitar a contrataC白o de auditoria independente. Art. b3 ・  A ceauia ce presen'a, peio 
comparecimento do Conselheiro 白  s reuni6es cio Conselho i-iscai, sera'i',xaaa 
anualmente pela Assembleia Geral, considerando as condi9oes eeqnojrncas- 
financeiras previstas para o ano em curso. Art. 64 - O processo eleitoral paR.;teei9ao 
do Conselho Fiscal ser白  regulamentado no Regimento Interno. Art. bb - A renunsia ao 
Conselho Fiscal independe de motiva9白o e torna-se eticaz, em ;eia9ao a 
000PBRASIL. desde o momento em que lhe for entregue a comunica9ao esdtita ao 

~ 	renunciante. しAV1 I IJW 入ii ■ Lfl.JO LiVfltJa 、ノロ『、“’ハ’、ノ『、～ロ  ー  ハ“・  U'’ ー  ハ  
ー 	COOPBRASIL dever白  ter, alm de outros, os seguintes livros e ou tornas e Tlcnas 

digitadas eletronicamente: I - Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo 
Presidente: a) Matricula; b) Presen9a de cooperados nas Assembleias Gerais: c) Atas 
das Assembleias; d) Atas do Conselho de Administra9白o; e) Atas do Conselho Fiscal; II 
- Autenticados pela autoridade competente: a; Livros tiscais; 0) L ivros contapeis. 
PARAGRAFO U NICO - E facultada a ado9ao de livros de tolhas soltas ou ticnas, 
devidamente numeradas. Art. 67 - No Livro/Ficha de Matricula os cooperados serao 
inscritos por ordem cronolgica de admiss自o, dele constando: I ・  O nome, idade, 
estado civil, nacionalidade, profiss白o e residencia dos cooperados. II - A data de sua 
admiss白o e. quando tar o caso, da sua demissao, eiimina9ao ou exciusao. 川  - t\ conta 
corrente das respectivas quotas-partes ao capital sociai. L.srlIuw 入ln -. LILJ 
BALAN9O, RESULTADOS E FUNDOS - Art. 68 - O Balan9o Geral, Demonstrativos 
de Resultados e outras pe9as contabeis serao levantados anualmente, na data de 
encerramento do exercicio social, de acordo as normas do Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC e dispositivos legais dos 6 rg白os oficiais e entidades de 

- 	reoresentacao do cooperativismo. Art. 69 - Dos resultados apurados, ocorrendo 
W 	sobras, primeiramente serao deduzidos, para os Fundos Legais e outros existentes, os 

oercentuais devidos, e o restante das sobras liquidas sera aestinaao conrorme aecisao 
da Assembleia Geral atendendo ao que dispOe o inciso T', ao art. 9U aeste tstatuto. 
PARAGRAFO O NICO - Se os resultados apresentarem perdas ou prejuizos, os 
mesmos serao levados 白  conta do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente sero 
cobertos mediante rateio dos cooperados, de acordo com decisきo da Assembleia 
Geral, atendendo ao que disp6e o inciso 'IV" do artigo 10 deste Estatuto. Art. 70 - Os 
custos e dispendios ser白o cobertos pelos cooperados que tenham participado dos 
servios contratados durante o exercicio. DOS FUNDOS ・  Art. 71 - A COOPBRASIL 白  
obrigada a constituir os seguintes Fundos: I ・  Fundo de Reservas, destinado a reparar 
perdas de qualquer natureza que COOPBRASIL venha a sofrer e atender ao 
desenvolvimento das atividades sociais, constituido de: a) 15% (dez por cento), pelo 
menos, das sobras liquidas apuradas em cada exercIcio: b) AuxIlios e doa96es sem 
destina9ao especial; II - Fundo de Assist白ncia T白cnica, Educacional e Social ・  FATES, 
destinado a presta9ao de assistencia aos seus cooperados e seus familiares e aos 
empregados da COOPBRASIL, constituido: a) De, no mInimo, 10% (cinco por cento), 
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das sobras liquidas apuradas em cada exercicio; b) Do resultado das opera9oes com 
n百o associados; c) Dos valores recebidos a titulo de mora associado;§ 10 - Os Fundos 
Leaais sao indivisiveis entre os cooperados e, somente em caso de dissolu9自o da 
C6OPBRASIL, havendo saldo remanescente ter白  a destina9白o que deliberar a 
Assembleia Geral de extin9白o.§ 2。  - A COOPBRASIL poder criar outros fundos, 
inclusive rotativos, com recursos destinados a fins especificos, fixando o modo de 
formac白o. custeio, aplica9ao e !iquic1a9ao, aevenao ser apr-uvauvb etlu ハや’II Iulヒlロ  
Geral e regulamentados em Regimento Interno. Art. 72- Reverte-se para 'e .t4na,os 
Leaais: I ・  Para o Fundo de Keserva, os aux川os e aoa9oes nau aspeu川uauw."uruロ．  
eventuais e outros valores arrecadados. II - Para o FATES, os resultados de dpera96es 
com n自o cooperados, bem como os decorrentes de participa96es em socieaa,s neo 
cooperativas e outros valores propostos pelos cooperados e aprovaaos em /isseLpDIeia 
Geral. CAPITULO XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS -art 73 -A 
COOPBRASIL poder白  ser dissolvida, de acorco como aispoe soore o男  suiw a 
Leqisla9白o Cooperativista. Art. 74 - A estrutura operacional da COOPBRASIL ser 
ela'borada e proposta pela Diretoria 白  aprova9ao da Assembleia Geral, para sua 
implementa9白o e funcionamento. Art. 75 - Os casos omissos ser白o decididos pela 
Assembleia Geral, com base nos princpios doutrin自rios e na Lei. Art. 76 - Este 
ESTATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordin白ria realizada no dia 16 de 
iunho de 2017. Concluso o item um da Ordem do Dia, o Presidente da Assembleia 
informa que em obedincia ao item 2 da Ordem do Dia, deveriam eleger um novo 
Diretor Presidente ou Diretora Presidente para a Cooperativa e para tanto solicita que 
se apresente o que seja indicado um nome para compor o referido cargo, sendo 
indicado Vinicius Santos de Souza. Colocado em vota9百o, foi aprovado por 
unanimidade, elegendo-se para complemento do mandato que se findar白  em 2021, o 
PRESIDENTE: VINICIUS SANTOS DE SOUZA, brasileiro, solteiro, auxiliar 
administrativo, nascido em 09 de Novembro de 1994, podador da Carteira de 
Identidade de n。  1545464139 expedida pela SSP-BA., com o CPF de n。 047.857.365- 
00, residente e domiciliado na 2a Travessa da Rua da Linha, no 528 - Barra do Itaipe ー  
CEP - 45.658-124 - Ilh白us - Bahia. Conduida a elei9ao, o Presidente da Assembleia 
constatou que todos os membros Diretoria e do Conselho Fiscal eleitos, declaram sob 
as penas da lei, que nao estavam impedidos de exercer a administra9ao e a 
fiscaliza9ao da Cooperativa em virtude de condena9ao criminal, ou por se encontrarem 
sob os efeitos dela, a pena que vide ainda que temporariamente ao acesso a cargos 
oロblicos. ou cor crime falimentar, de prevarica9白o, peita ou suborno, conclusきo 
oeculato ou contra a economia popular, contra o sistema nnanceiro nacionat, contra 
norma de defesa da concorrencia, contra as rela9Oes de consumo, te puDuca ou a 
prioridade (ART. 1.011 par白grafo 1o do CCB/2002), inclusive que n白o existam entre 
eles la9os de parentesco ate 2。  grau, em linha reta ou coiateral, de conformidade como 
disp6e o Art. 51 e 56 da Lei 5.764/71, dando-lhes assim posse imediata. Iniciando o 
terceiro e 自  ltimo item da Ordem do Dia que trata de informa9白o dos associados, o 
Presidente da Assembleia informa que a associada Eliane Souza da Costa - CPF 
955.819.875-72 desligou-se da Cooperativa e que a Cooperativa tem no seu quadro 
societ自rio no presente momento os seguintes associados: 1. Elias Santos Silva, 
brasileiro, nascido em 27/05/1962! solteiro, tcnico agrIcola, RG 02075392-60, SSP- 
BA, CPF: 219.715,365-04, residente e domiciliado na Rua Formosa, 35, Felicia, Vitoria 
da Conquista, CEP: 45.055-275; 2. Tamires da Silva, brasileira, natural de Riacho de 
Santana ー  BA, nascida em 21/11/1990, solteira, assistente administrativa, RG 
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ELIANE SOUJZA DA COSTA 
Presidente da Assemblei 編  

LIAS SANTOS SILVA 
Secret白rio da Assembleia 
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156;Go'認551ado需SP-BA, Cberto San畿 On賛p 49..450’認4, residente e domiciliada203. Esperana1 Ilhus -隠合聖idaEP 
45.658-630. 3. Reis Magno Meio Santos, brasileiro, nascido em 20103/1996, solteiro, 
assistente administrativo, RG n. 1636725716 SSP/BA, CPF 070.456.565-05, residente 
e domiciliado na Rua Gen白sio Santos, 466, Teot6nio vilela, Ilh6us- BA, CEP 45.657- 
190; 4. Erlandia Pereira Brito, brasileira, nascida em 27/09/1977, solteira. Auxiliar 
Administrativa. RG n. 0931207029 SSP/BA, C 963.345PF.415・87, residente e 
domiciliado na Travessa Pau Brasil, bo, centro, i-'otiragua - b/\. UヒV 4D・ f叫tJgyu; り・  
Raauel Trindade do Nascimento Silva, brasileira, nascida em 24/03/1 952, viiva, aux 
Administrativa, RG 0154662305 5SF-BA, C PF 529.90b.b9b-lb, residente e aern'iiaaa 
na Avenida Roberto Santos, 2225, Pedro Gernimo, Itabuna- BA, CEP 45.6QB472; 6. 
Sonhida Santos das Virqens, brasileira, nascida em l2IllFl9ba, soitei ●..aVXlIIar 
Administrativa, RG 0451259546 5SF/BA, UFド  blb.bU1・445・(J4, residente e somieiiiaoa 
na Rua Leblon, 68, 30 andar1 Massaranduba, Salvador ・  BA, CEP 40.42S '0: 7. 
Erltania Santos de Jesus, brasileira, nascida em 10/05/1982, solteira, dUxfliar de 
servi9os gerais, RG 1295128934 SSP/BA, CPF 011・ 153・175-63, residente e 
domiciliada na Avenida Ant6nio Carlos Magalh自es, 462, 2。  andar, Malhado. Ilh白us- BA, 
CEP 45.651-620 e 8. Isaque Correia Santos, brasileiro, nascido em 26/04/1978, 
solteiro, assistente administrativo, CNH n。. 05859605845 DETRAN-BA, CPF 
001.915.065-24, residente e domiciliado na Rua Ladeira do Gameleiro, 84, Trreo, 
Conquista, Ilh白us ・  BA, CEP 45.650-134. Conclulda a Ordem do dia, o Presidente da 
Assembleia solicitou dos presentes se tinham mais alguma observa9ao sobre o 
assunto em pauta e como ninguem se pronunciou, a Presidente da Assembleia 
aaradeceu a presteza e a seriedade com que toi realizada esta Assemoieia, com a 
DarticiDac白o de todos os associados presentes, e deu por encerrada a Assemoieia, e 
eu. Elias Santos Silva, secretario, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, peio 
Presidente da Assembleia e por todos os demais associados presentes, itabuna, lb ae 
junho de 2017. 

Esta AIA 白  copia fiel e autentica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assembleia e peio 
Secret白rio da Assembleia, assinada. Itabuna, 16 de junho de 2017. 
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9O 
CNPJ: 22.331.02010001-88 

NIRE: 29400041221 

ATA DE ASSEMEL血IA GERAL EXTRAORDINARIA 

Aos vinte e trs dias do mes de agosto do ano de dois mil e dezessete, 
reuniram-se na Rua Rui Barbosa n。. 431 - Centro - Itabuna - Bahift - CEP 
45.600-222, em Assembleia Geral Extraordin自ria, os associadd&' da 
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICO, em't;eira 
convocacAo A s dez horas da manh豆  (lOhOOl com a nresenca de seis.(06) 
associaaos contorme registro aos nomes na 」J】  sta oe 上 resen9a. U treiicitnte 
da Cooperativa, VINICIUS SANTOS DE SOUZA, que neste ato6 tajMk4i o 
Presidente da Assembleia, iniciou a reuni自o agradecendo a preseuja,de 
todos os associados presentes na Assembleia, convidando o cooperaao加  iias 
Santos Silva, para secretariar a Assembleia e lavrar a respectiva Ata. Em 
seguida, o Presidente da Assembleia relatou que o Edital de convoca9貢o foi 
entregue pessoalmente a cada cooperado e enviado atravs de informativos, 
efetuando em seguida a leitura do referido edital de Convocaao, o qual vai 
transcrito nesta Ata com o seguinte teor: COOPBRASIL COOPERATIVA DE 

TRABALGERAL ]器器SERVIO - EDITAL DERDINARIA - O Presidente農NV:0器AAO - ASSEMBLEIABRASIL. no uso de suas 
atribui6es que the confere o artigo ri0. 31 do Estatuto Social convoca os 
seus cooperados a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinria, que se 
realizar no dia 23 de agosto de 2017, na sua sede social sita & Rua Rui 
Barbosa n。. 431 - Centro - Itabuna - Batia - CEP 45.600-222, com inicio a s 
08h00, em primeira convoca9ao, com a presen9a de 2/3 (dois teros) dos 
cooperados, a s 09h00, em segunda convoca9o com a presena de % 
(metade) mais um dos cooperados e a s 10h00 em terceira e 立  ltima 
convocacao, com a presen9a de no minimo de 04 (quatro) cooperados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Reforma EstatutAria com 
altera9巨o do objeto social; 2. Analise e Aprova9白o do Regimento rnterno. A 
Cooperativa tem atualmente, 09 (nove) cooperados. Itabuna, 08 de agosto de 
2017. VINICIUS SANTOS DE SOUZA - DIRETOR PRESIDENTE. 
Continuando, o Presidente da Assembleia inicia o primeiro item da Ordem do 
Dia do Edital de Convocacao que trata da Refonna Estatutria com alteraao 
do objeto social, informando que a presente alteraq百o ser feita por 
solicitacao da OCEB - Sindicato e Organiza9ao das Cooperativas do Estado 
da Bahia, conforme OF. OCEB/DJREX- 089/2017. Continuando foi 
explicado que s6 sera necessario proceder com a retirada de um objeto social 
nara atendimento a recomendaCao da OCEB, a saber, SERVICO DE 
PRVPARACAC) DE TERRENO. C ULIIVU E CUL.Fi1!ATA. Lada e cuscuuaa a 
altera9o, destacamos aqui os novos oDjetos sociais na socieaaoe senao eles, 
Servicos combinados para apoio a edificios, exceto condomnios prediais, 
Servico de coleta de reslduos nao pengosos, Atividade tie otn-as tie 
urbanizaCho de ruas, praas e cal9adas, ご  em9o tie prepara9ao ae canteiro e 
limoeza de terreno. ServiCo de instalaCao e manutenCao eletnca, servios tie 
nintura de edificios, Atividade de obras de acabamento da constru9ao, 
Servicos de obras de alvenaria, Atividade de cantinas e servi9os tie 
alimentaao privativos, Atividades de limpeza Ge ruas e nnviaaues 
paisagisticas, objetos estes que foram aprovados pela assembleia por 
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Presidente da Assembleia 
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LIAS SANTOS SILVA 
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もし  
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9O 

CNPJ: 22.331.020/0001-88 
NIRE: 29400041221 

unanimidade, ap6s lido o Estatuto social alterado, foi colocado em vota9豆o, 
sendo aprovado por unanimidade pelos presentes. Passando para o prximo 
item da ordem do dia, 2. Anlise e Aprovacao do Regimento Interno. Sobre 
essa ordem do dia o presidente, Sr. Vinicius Santos de Souza, pediu a 
palavra e convidou a assessona juridica, para apresentai・  a mm も臓・edo 
rcegixnento interno e clinmir duvidas aos associados presentes. cienois.4a 
expxanaao aa assessona lundica e tiradas toaas as duvidas. t~．  os 
presentes aprovaram o novo Icegimento interno Ga じUUkiiNAalL. oueestara 
aisponivel em iocai visivel na seae cia cooperativa para aprec,a"G e 
connecimento Qe toaos os cooperaaos. concluida a uraem do..ia. o 
rresiaente aa itssemoieia solicitou aos presentes se urinam mais -ahuma 
observa9ao sobre o assunto em pauta e como ninguem se pronunciou, o 
Presidente da Assembleia agradeceu a presteza e a seriedade com que foi 
realizada esta Assembleia, com a participac貞o de todos os associados 
presentes, e deu por encerrada a Assembleia, e eu, Elias Santos Silva, 
secretario, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente 
da Assembleia e por todos os demais associados presentes, Itabuna, 23 de 
agosto de 2017. 

Esta ATA 6 c6pia fiel e autntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas 
de Assembl'ias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assembl'ia 
e pelo Secretario da Assembleia, assinada. Itabuna, 23 de agosto de 2017. 
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ESTATUTO SOCIAL APROVADO PElA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2310812017. 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

DA DENOMINAcAO, SEDE, FORO,A REA DE AいO, DURAcAO E AN":・  
SOCIAL 

: ' .. 

Art. 1。ー  A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI6S: 
sociedade cooperativa, sem fins lucrativos; constituida no dia 24 de abril de 2015,白  
regida pela Lei n. 5.764/71, de 16 de dezembro de 1971, e atualizada pela lei 
12.690/12, de 19 de julho de 2012, pelos valores e principios do Cooperativismo e 
pelas disposi"es deste Estatuto, tendo: 

I・  Sede e administra"o no Municipio de Itabuna, no Estado da Bahia, na Rua Rui 
Barbosa, n. 431, Centro, CEP: 45.600-222; 
II - Foro Jurdico na Comarca ltabuna, Estado da Bahia; 
II ・  Area de a弾o para efeito de admissao de cooperados em todo o territrio 
nadonal; 
Ill - Prazo de duraC貢o indeterminado; 
IV - Ano social compreendido no periodo de 1o de Janeiro a 31 de Dezembro de 
cada ano 

CAPITULO II 

DO OBJETIVO E DOS OBJETOS SOCIAIS 

Art. 2o - A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, tem 
por objetivo principal a presta"o de servi9os aos seus associados, visando 白  
estabilidade econ6mica e ao bem-estar social de todos. 

§1o - Para consecu"o do seu objetivo social, a Cooperativa tem como objetos 
sociais as seguintes atividades: Servi9os combinados para apoio a edifcios, exceto 
condomInios prediais; Servi9o de coleta de resIduos n白o-perigosos; Atividade de 
obras de urbaniza"o ー  ruas, pra9as e caladas; Servi9o de prepara 百o de canteiro 
e limpeza de terreno; Servi9o de instala"o e manuten"o eltrica; Servios de 
pintura de edifcios; Atividade de obras de acabamento da constru"o; Servios de 
obras de alvenaria; Atividade de cantinas e Servi9os de alimenta弾o privativos; 
Atividades de limpeza de ruas; Atividades paisagisticas 
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§7。・  Nos contratos, acordos e convenios firmadc, - "OPBRA馴L ........... 
os associados coletivamente, agindo como sua rn 

,；らd
摘ご

。一、  ー“"’、  

Q/Q 

0 . 	 醤  
~‘ 

. a 
1 	 6 2o - Para a consecuco do objetivo e dos objetos sociais, poder a Cooperativa: 

ー 	 a) Adquirir, na medida em que o interesse social o aconseinar, generos e artigos 
a 	 de uso dom白stico e pessoal para fornecimento a seus associados, assim como 
ー 	 utensilios, maquinas e equipamentos, sonware e naraware eIoutros 
a 	 semelhantes para serem aplicados no beneficio de seus associados e na 
ー 	 gesto cooperativista, relacion日aos as atividades aa area ロe presta9aか” 
a 	 servi9o, de acordo com o artigo 2。. - 	 - 	 - ・．ー一．  
ー 	 b) Incentivar a promover o intercam?9entr9as entidades'os protiss卿磐  
. 	 ligados as areas ria atua9ao da UOOPBRASIL; 	 与  ee 
ー 	 c) Gerir unidades de apoio ao desenvolvimento rias atividades d e presta a e 
a 	 servi9o para atender aos seus objetivos sociais, atraves de convnios os 
w 

~ 
W . 	ri) Instalar em qualquer local, de sua area de atua9ao, ピ  scrnonosR egionais ou 
~一’ 	 -~一’ 	 Centrais de Atendimento, concorrera processos lcitatriose abrir flhIais; - 
'. 	 e) contratar proussionais rie outras areas com conflecimentos e experiencias 

a ’ 	 り  Keauzar treinamentos 日  ca p a cita9ao especiairzaoa 日traves ce cursos, 
一 	 semin白rios. conaressos e similares na 白  rea de sua atuac自o: 
W 	 9) Promover a thtusao aa aoutnna cooperativista e seus pnncipios no quaaro 
一 	 social, t白cnico e funcional da cooperativa; 
. 	 li) Prestar, rie acordo com a situa9ao financeira e aecisao aa Assembleia lierai 
- 	 servicos de natureza social a seus associados e familiares: 
． 	 リ  instalar, arrancar ou aiugar cantina para rornecimento ae iancnes e guioseimas 
一 	 aos seus cooperados no desenvolvimento de suas atividades. 

§3。・  A COOPBRASIL promover, ainda, mediante convnio com entidades 
especializadas, p"blicas ou privadas, o aprimoramento tcnico e profissional dos 
seus associados e de seus pr6prios empregados e participar de campanhas de 
expansao do cooperativismo; 

§4' - A critrio do Conselho de Administra9白o, a sociedade poder filiar-se a outras 
sociedades cooperativas 

§6’ ・  A COOPBRASIL poder, na forma da lei, associar-se a outras cooperativas 
singulares e/ou Federa"o, visando o benefrcio aos seus associados e o 
fortalecimento e expans百o do cooperativismo 

§ 60 ・  Para a consecu中o de suas atividades enumeradas nos pargrafos 
anteriores, poder a COOPBRASII. firmar contratos, acordos, ajustes e convnios, 
em nome dos seus associados1 com entidades p自blicas e privadas, do Pals e do 
exterior, de forma a atender a s condi"es e objetos dos ajustes, em conformidade 
com seus objetivos sociais; 
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● ● S S . S CAPITULO Ill 

DA ADMISSAO 
, 

Art. 3。ー  Poder cooperar-se 自  COOPURASIL qualquer pessoa tsica qこets 
dedicue e atue nas atividades e serviCos desenvolvidos pela Cooperativa, deQflWS 
no artico 2. dentro da sua 白  rea de a顧o, seja legalmente capacitado e p?JSW 
livremente dispor de si, e que deseje utilizar os servi9os prestador.PeLa 
COOPBRASIL e que concorde com as disposi96es deste Estatuto. 	, 

Art. 4 輿ao poder ingressar e/ou continuar como cooperado na COOPBRASL-- - 	- -.-. ---- ------.- "---I--- 	 a.. 
sem prejuiza ua impossrロuiioaue iecnuca: 

I ・  Aquele que exer9a e/ou venha a exercer qualquer atividade contrria aos 
objetivos e prop6sitos da COOPBRASIL, ou prejudicial aos seus interesses, ou com 
des colidente. 
II ・  Aquele que seja propriet白rio ou dirigente de pessoa jurdica de qualquer 
natureza (civil, empresarial1 p白blica ou privada), que explore, direta ou 
Indiretamente, com fins econ6micos, as atividades descritas no artigo 2o. 
Ill - O Profissional que foi ehminado da COOPBRASIL. 

Art. 5 ・  A COOPBRASIL dever promover a congrega"o e a integra9'o dos seus 
associados, que devem ser profissionais aut6nomos, que exercem atividades de 
presta"o de servi9os conforme os objetivos sociais descritos no artigo 20, e, 
obrigatoriamente, devem exercer, com qualidade e critrios tcnicos. 

Art. 6 ・  O nロmero de cooperados ser ilimitado quanto ao mximo, n白o podendo, 
no entanto, ser inferior a 07 (sete) pessoas fisicas 

§1。・  O Conselho de Administra"o da COOPERASIL definir白, atravs de normas 
regimentais1 aprovadas em Assembleia Geral, a forma de organiza9百o do seu 
quadro social 

§2o ・  As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho, 
que atua na presta中o de servi9os, nos termos do artigo 4o, Inciso II, da lei 
12.69012012, quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, devero 
ser submetidas a uma coordena"o com mandato nunca superior a 1 um) ano, ou 
ao prazo estipulado para a realiza"o dessas atividades, eleita em reuni白o 
especifica pelos s6cios que se disponham a realiza-las, em que sero expostos os 
requisitos para sua consecu弾o, os valores contratados e a retrIbui9含o pecunlrla 
de cada scio participe. 

I 
	

: 

. 	 Art. 7。 - Para associar-se, o proponente preencher a respectiva proposta de 
で 	 admissaofadesao Fornecida pela GOOPBRASIL, abonada por 2 (dois) associados 
● em pleno gozo ae seus direitos sociais, bem como a declara"o de que optou 
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livremente por associar-se, e apresentar a documenta"o exigida pelo Conselho de 
Administra"o para an白lise e avalia"o 

§1。ー  Na proposta de admiss白o, dever白  ser identificado o nmero de quotas-partes 
e respectivo valor correspondente que o proponente dever Integralizar; 

§2。  - A proposta de admissao ser avaliada pelo Conselho de Administra"8婦e 
pode伯aprova-la ou nao; 

§30 - Na hip6tese de ser aprovada a admiss白o do proponente, ser assinad j&・  
esse. juntamente com o presidente, a ficha de matrcula, bem como.ee 
integralizada as quotas-partes ao capirai sociai na rorma oeste ヒstatuto 5oclaI 
passando ento白  qualidade de cooperado. 

§40 ・  O associado, como pressuposto para incio de suas atMdades atravs da 
COOPBRASIL, dever白  estar inscrito como aut6nomo no INSS. 

§50 . o proponente, para exercer as suas atividades, conforme os objetivos sociais, 
dever participar de um treinamento inicial e/ou de atualiza"o sobre 
cooperativismo, Estatuto Soci&, Regimento Interno, e demais normas e resolu"es 
da COOPBRASIL, bem como participar de cursos sobre Rela"es lnterpessoais e 
conhecimento sobre a rela"o da COOPBRASIL. com  seus clientes e parceiros, 
independentemente e sem prejuizo de outras atividades formativas de que venha a 
participar; 

Art. 8o ・  Cumprido o disposto no artigo anterior, o associado adquire todos os 
direitos e assume as obriga96es da Lei, deste Estatuto e das demais normas e 
delibera"es da COOPBRASIL 

Art. 9- S白o direitos do associado, alm de outros que a Assembleia Geral venha a 
instituir: 

I Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que 
nela sejam tratados; 

II. Propor ao Conselho de Administra"o ou a s Assembleias Gerais medidas de 
interesses da COOPBRASIL; 

IlI.Votar e ser votado para membro do Conselho de Administra"o e Conselho 
Fiscal, ou de outros 6 rg白os da COOPBRASIL; 

IV.Oemitir-se da COOPBRASIL quando lhe convier; 
V.Solicitar quaisquer informa96es sobre os neg6cios da COOPBRASIL e, no 

m白s que anteceder a realiza"o da Assembleia Geral Ordin白ria, consultar, 
na sede da COOPBRASIL, os livros e documentos, que julgar necess自rios; 

Vl.Participar das sobras liquidas anual, proporcionais 白  sua contribui"o para 
os disp白ndios e demais despesas da COOPBRASIL; 

Vll.Corivocar Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social; 
Vlll.Beneficiar-se dos servios de natureza social prestado pela COOPBRASIL. 
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IX.Receber o repasse referente 白  sua participa"o nos servios executados, de 
acordo com a programa"o financeira estabelecida pela administra'o. 

X.Retiradas n白o inferiores ao piso da categoria profissional e, na ausncia 
deste, no inferiores ao sal白rio mrnimo, calculadas de forma proporcional 白  s 
horas 廿ab司hadas ou 白  s atividades desenvoMdas; 

Xl. Dura9ao do trabalho normal no superior a B (oito) horas dirias 'aJd. 
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a ativid日de, popa・  
natureza, demandar a presta"o de trabalho por meio de planterut! 
escalas, facultada a compensac白o de hor自rios: 

A比Repouso semanal remuneraco, preterenciarmente aos comingos; 
Xll1.Repouso anuci remunerado; 	 ee 
XlvRetirada oara o trabalho noturno sunerior 白  do diurno: 
）くV.Adiciona海  obre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas;‘・・’・’ 
XVISeguro de acidente de trabalho. 

§’．一 Nao se aplica o thsposto nos incisos XII e XIII do captA des栂a川加 nos casos 
em que as opera96es entre os cooperados e a COOPBRASIL sejam eventuais, 
salvo decis百o da Assemllbleia Geral em contrrio 
§ 2 ・  A COOPBRASIL buscar alternativas legais, inclusive mediante 
provisionamento de recursos, com base em critrios que devem ser aprovados em 
Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos incisos AX",' Xt," xli", 
"XIII", TMXIV", "XV" e "XVI" do caput deste artigo e outros que a Assembleia Geral 
venha a 泊stituic 
§3 ・  A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas doa 
cooperaclos, referidas i, ciso II do caput deste artigo, devero ser apresentadas a 
Diretoria, para a apreciz19こo, com a antecedencia minima de 30 (trinta) dias. 
§4 ・  As propostas sijbzcritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados 
ser告o obrigatoriamente evadas pelo Conselho de Administra"o' Assembleia 
Gerei, e, n百o o Sendo, 」  rn prazo de 30 (trinta) dias, poder百o ser apresentadas 
diretamente pelos coop .rados proponentes 
§5' - A COOPERASIL dover respeitar as normas de sa"de e de seguran9a do 
trabalho previstas na legisla9ao em vigor e em atos normativos expedidos pelas 
autoridades competentes, para めdas as atividades constantes do seu o切divo 
social 

Art. lo - S白o deveres do cooperado, alm de outros que a Assembleia Geral venha 
a institui「・  

I ・ Subscrever e integr:;zer as quotas-partes do Capiぬ」 Social nos加17n08 desね  
Es柵加to e contrIbuir cりm 、s taxas de servicc, e encaro凸So nsradnnalsm,.fnrnm 
estaDeleclaos para OObE' tora dos dispendios e custos da COOPBRASIL; 
II ・ Cumprir as disposi; :05 deste Estatuto, da Lei, deliberaces das Assembleias 
Uerals e resoluoes tornadas po'o Conselho de Administra9'o; 
III - Satisfazer pontualmente seus compromissos para com a COOPBRASIL. dentre 

articipar dvarnente cia sua vida societria e Institucional;

9 
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● 謡；；器昌認蛮晶農際農濃謬 perado nsno exservios em g詣忠烏謂認1 
a 	 COOPBRASIL como demandada: 

. 	 atividade profissional;
c) do pagamento feito pela COOPERASIL decorrente de beneficio assistencial 

● 訟。竃鵬隠二認二意pendentes, por fora de contrato firmado pela 

I 

I 

I 

O 
● 難Compare- Informaえ爵sseta 農leias Gerais, s reunirente ou conta pou謡器

tar esclareci
instituio器'tos;nceira 

- 一 	designada pelo Conselho de AdministraC百o, para recebimento de seus crditos. 

V 	Mv-I、II anter atuaiizaao booos os seus aaaos cadastrats solicitados na Ficha de 
- 	 Matricula, e comunicar, por escrito, qualquer alterac白o nos dados e informaces 

IV - Participar das perdas do exercIcio, proporcionalmente aos ganhos e oper"es 
que realizou com a COOPBRASIL, se o Fundo de Reserva n負o for suflcienh pam 
cobri-las 
V - Prestar ao Conselho de Administra9ao esclarecimentos relacionados sol 
suas atividades relacionadas com os objetivos sociais; 
VI ・  Levar ao conhecimento do Conselho de Administra9'o e/ou Conselho Fl'e●‘●．  
existencia de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto Soci 
思で竺ar o seu impedimento nas鯉聖ra96es sobre qualquer opera9自o ei 曹  
tenha interesse oposto, ao da COQPBRASIL: III議難麟aesparawe as.hal aV. 

らみ  

Ia 

' 	so"te pei9四tor ae suas 9 uotas panes旦pe呼perdas verificadas nas opera96es 
一 	 saci豊guaroaca a proporao門sua parucipa9ao nas mesmas opera加es. ( l。 do 
e 

I 
I 
I 
I 
I 
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撚3RAFO UNICO -dos pela COOPSdos e excludos, a薦蕪bilidade do associado pelos compromissosace de terceiros, perdura para os demitidos,aprovadas as contas do exercido que se deu 
o desligamento, mas poder ser invocada se for judicialmente exigida da
COOPBRASIL 

麟貰s de sua responsabilidade como associado, em face de terSraSherdeiros e sucessores, no limite do valor do capital sUb4prescrevendo, porm, aps 01 (um) ano do dia de abertuLa 

. . e 
PARAGRAFO O NICO - Os herdeiros do associado falecido tm direito as qt6tSs 
partes integralizadas do Capital Social e demais cr'ditos pertencentes ao" de 
cujus', ap6s dedu9きo de d'bitos hipoteticamente devidos, assegurando-lhes o 
direito de ingresso na COOPBRASIL, desde que preencham as condi9es 
ae+akntarie4ロ． rIロ  cいF叶ロhltn 

CAPITULO IV 

DA DE..1ISSAO, ELIMINACAO E EXCLUSAO 

Art. 13- A demiss百o do ニ  ssociado dar-se-自  unicamente a seu pedido, formalmente 
dirigido ao Conselho de Administra戸o da COOPORASIL, e n'o poder ser 
negado 

PARAGRAFO O NICO - Ap6s a sua aprova"o pela Assembleia Geral da presta o 
de contas do exercicio social em que se deu o seu desligamento, a demisso ser 
averbada na sua ficha de matricula 

霊臨譜晶認fmotifring晋認「：揺綴管畏器dminiespe潔察認er eliminar 

a) vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial COOPBRASIL ou que 
colida com seus objetivos, inclusive encetar atitude difamatria contra cooperad,s, 
membros do Conselho dc Administra"o e Conselho Fiscal sem que haja provas 

器器器ま器ふ念鷲鷲器ipr tica de atos judiciais para obteridas: 
c) depois de advertido vjtar a infringir disposi96es deste Estatuto, das Leis, das 
delibera"es da Assemb コia Geral e do Conselho de Administra"o; 
d) negar-se, sem motivos justificados, a participar na execu"o de contratos de 
presta"o de servi9os fl made pela COOPBRASIL, causando-lhe prejurzo, sem 
justificativa plausivel acatada pelo Conselho; 
e) que faltar, injustificarhmente, por duas vezes consecutivas, as Assembleias
Gerais; 

も  包  
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Ait 16 - A exclus昌o do associado ser feita; 

I~Por dissolu"o da CCOPBRASIL. 
II ・  Por morte da pessoa fisica; 
Ill - Por incapacidade CiVil que o impe9a de exercer sua atividade na CflOPRRASILI', 	- -1-!----- ！ど - Poe--'-製熟乞害 atender aos requisitos estatutrios de ing扇so ou perna証濡 

べ 4 戻“’一v1 ' 

ー 	 じ／  

● ● ● ● 
（う｝A 

, 

f) praticar atos/fatos inquinados de vicio dolo ou culpa, nas modalidades de 
imperIcia, imprudencia ou negligencia, em prejuizo dos demais associados e/ou da 
COOPBRASIL: 

§1o ・  O associado que deixar de prestar servi9o pela COOPBRASIL por mais dD 03 
(trs) meses ininteriuptos, 0006 (seis) meses intercalados num perodo de O争in). 
ano, ser automaticamente eliminado da COOPBRASIL 

a... 
§2 - Os parnrafos anteriores n白o s.o aplicados para os cooperados2it4 
ocuparem ca曳os sociais na しUUP'W(AbiL 

§3。・  Assembleia Geral aprovara1 atravs de Instru"o Normativa, encamIhqiq 
pelo Conselho de Administra"o, as hip6teses que acarretaro penalidaded、ds 
associados diversas da elimina'o, em especial advertncia por escrito, suspenso 
de aprova"o de oramento e aplica9ao de multa pecunl白ria. 

§4’ ・  A n'o elimina"o do associado n'o configura em hip6tese alguma revoga9貢o, 
total ou parcial, da norma geral inaplicada. 

Art. 15. A elimina9ao do associado dever ser decidida pelo Conselho de 
Administra"o, o qual poder nomear Comiss白o de Sindicncia para tal finalidade, 
por voto favorvel de 2/3 こ  dois teros) dos membros presentes, sendo a deciso de 
que trata este caput reme tida por escrito ao infrator, por processo que omprove as 
dates de remessa e do rcCebmento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 

§1o - O associado eliminado poder dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento da notifica"o, interpor recurso com efeito suspensivo, 白  primeira 
Assembleia Geral 

農品器驚認豊晋ぱ器背器」器』器器器こ rdem do dia na primeira 

諜滞需潔器鴛器l que apreciar 。 recurso ser garantida ao associado a 

4 - Se a correspond白ncia, referida no caput retomar mais de 03 vezes A 
COOPBRASIL sem que haja a cincia peld associado eliminado, a referida 

rnunica呼o poder ser feita por publica"o em jornal que abranja a 白  rea de miss邑o de cooneradn只  
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PARAGRAFO O NICO 一  A exclusao do associado ser feita por decis'o do 
Conselho de Administra"o, de acordo com cada caso. 

G 1。  - A resbtuicao de ciue trata este artico somente Doder白  ser exialda dep9h血  
aprovada, pela Assemuに  a ieral, as contas ao exercIdIo em que o assoctaao電eni'ia 
sido desliaado da coor 3RASIL. 	 2'" t. 
,r・ oじonselbo ce Aciministra9ao poaera aeterrninar que a restitu,9ao sejnna 
em parcelas iguais e periうdicas a partir do exercicio financeiro que se seguir ao que 
se deu o desligamento, no minimo id.ntico ao parcetamento da integraliza"o. 
§3o - Ocorrendo demissうes, elimina96es ou exclus6es de cooperados em nOmero 
tal que as restitui9うes das importancias referidas no caput do artigo possam 
amea9ar a estabilidade econ6mico-financeira da COOPBRASIL, esta poder 
restitui-Ias mediante critrios que resguardem a sua continuidade. 
§4 ・  No caso dc morte O ) cooperado, a restitui9百o de que trata o pargrafo anterior 
ser efetuada aos hero .os legais, em uma s6 parcela, mediante a apresenta"o 
do respectivo formal dc partilha ou alvar白  judicial 
§5。  - No caso de readm; 志  o do cooperado, ele dever白  integralizar as quotas-partes 
de capital social de ace:do com as disposi"es previstas no Estatuto vigente 
e p oca, 

Art. 18 ・  Os atos de demiss白o, elimina"o ou exclus百o acarretam o vencimento e 
pronta exigibilidade dr dividas do associado na COOPBRASIL, sobre cuja 
liquida"o caber白  ao C、 .、  setho de Administra"o decidir 

Art. 19 - Nenhum assoo ido, nao importando a sua condi"o de ingresso, total de 
quotas-partes subscrito o qualidade profissional, poder ter qualquer tipo de 
vantagens ou privUgios. cri detrimento dos demais cooperados. 

Art. 20 - Consumada a damiss百o, elimina中o ou exclus自o, devero ser averbados 
na Ficha de MatrcL:!a o 5 motivos que as determinaram e assinada pelo Presidente 
da COOPBRASIL. 

CAPITULO V 

JO CAPITAL SOCIAL 

Art. 21 - O Capital Socio da COOPBRASIL, representado por quotas-partes, n白o 
ter limites qし anto ao m言ximo, variar白  conforme o nロmero de quotas-partes 
subscritas e intoロralizodas, n白o podendo ser inferior a R$ 2.800,00 (dois mil e 
oitocentos reais) 

、、 

 も 
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Art. 17 - Em aualuuer caso de demissao, eliminaC白o ou exclusao, o associado s 
tern aureito a restitui9ao das quotas-partes ao capital soaai que tntegrallzou,eflk 
sobras e de outros crditos que the tiverem sido registrados ap6s a dedu" d" 
d白bitos e obriga9るes, n白o the cabendo nenhum outro direito 

~ 

也  
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● 1 - O Capital Socialcada uma, sendo o as器vididado器器iotas-partes no valor de Ro a subscrever o nmero濡(um real)o de 400 
a 	 (quatrocentas) quotas-partes de Capital Social, totalizando RS 40000 
ー 	 （quatrocentos reais) por associado, podendo integraliz白-las 白  vista, ou em at 10 
a 	 川ez) parce泊s mensais. 	 1ー一一  

a 	 s c - A quota-parte e Inauvisivel,I ntransrerlvel a nao cooperados. n百o oodend6Wt 
ー 	 negocuaaa ae modo algum, nem dada em garantia, e sua subscriC●o, intenralizETc&p 

● 

a 	 , 30 ・  A transferncia de quotas-partes, total ou parcial, poder ser escriturMm 
ー 	 Fcha de Matricりia mediante 竺堅とque Cさ)nter as assinaturas do cedent4' d 

● ．  
ar 	,4" - Para efeito de admiss白o de novos cooperados ou novas subscri96es a 
ーw 	Assemolela uerai !tualizr8 o valor e/ou namero mInimo da quota-parte, consoante 
a ー 	 uesvaioruza9ao aa moeaa, nxaaos pelo org白o governamental competente 

● §5 - Havendo mudan9a no padro monetrio, o capital de cada associado ser 
a 	convertido ao novo paarao, com a correspondente varia 台o do nmero de 
w 	 quotas-panes, Incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva 

’ 	 § 6。 ・  A cess白o de quotas-partes entre cooperados somente se dar em relacao 白  s a 	quotas-panes cio capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o limite de 
w 	 concentra9ao ao quotas-partes do capital social por associado previsto no Artioo 
● seguinte, mediante autoriza"o prvia do Conselho de Administra"o 

S. 篇麟難簾難obriga-se a subscrever, no mnimo, o nmerorminado pelo Estatuto Social, e, no mximo,ilte mximo de concentrao de, no mximo, 

；● PARGRAFOassociado o vde acordo cornttulo de cobrai磐魯A COOPBR.ASIL deduzir de qualquer crdito dorio ao pagamento das quotas partes no integralizadas,ddo no Estatuto Social, e, na falta de crdito, ser emitido 
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e 	 Assemoleua じeral 

● Art. 24 - As subscries d
decorrentes de delibera 認ぐtas-Ass雛麗ocaGer盟sodu atc悲osteriores admisso,'luntrio do associado, 

5 	podero ser integratizadas 
● 
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● ． 	器畿：認設器 ocorreu a demissa integralizao. 百。 elimina"o ou exclus‘。・ na元‘扇  

S 

●． sodo農ite Spital鳴~1！濡quotas-partesitaco hbil eご震l雲，ミS 

S 

' 

5 	sucessores・  realizar-se-白  a qualquer momento. 

● ぐ一二＞  

' 	 n、  v 
● （~ じ  

● に罵留留認濫急麗漂器慧認潟器器器韻烏監 oass"ada 

S 	 A叱25 1 se恒。「ev。市das日。叫pi伯I sociaI，四「 decis白。  d日 Assemb厄伯  Geml. 

As sobms I阿uidas axxddas no exerckio e・s inco中o『a加・sde 

思器議畳謂ど慧烏p器器智鷲農』篇g謡驚需  
estatuto social;bsa

」9 -es -o quotaシpam 

- Na primeira hip tese, natII - Na segunda hip tese, de漂器慧'adrdc潟a Assembleia Geral;e a COOPERASIL e 。 assoo ado. 

Art. 25 1 Sero revertidas ao capital social, por decis白o da Assembleia Geral:. 

I一 As sobras liquidas ocorridas no exerccio e as incorporac6es de reservas.応；;; 
as inaivisiveis, respeitadas a proporcionalidade das opera es de cada assodtitf 
com a COOPBRASIL, assim como a faculdade estabelecida no Artiao 26 'ci S 

lI 一 As novas 9ubsc「」9Oes d● quotas~paIte, 	 eii - AS novas SuDscllOes de quotas-parte. 	 . 

,RAGRAF《）  oN!co・ omon垣nted。敏〕bms e de reseN日s caPitaIにada妬虜吐「aPassamrn o IiIlli把  de conく冷ntra"o de quo加シpaIles .s'beIa二ido “直  「eaIizado e enlregue eIll moeda cormn畑 ao a8sodado. 

鵠孟ご誌農認ご：。器欝s轟慧鏡器認諮票累認minad。  。u 

● 謂認農認認器』器麗忠 causado pelo assoaad。  

Ill. As ret'ndios畿器器器謂業認器 garanpela篇なβ鍛舞em de 器謡 
や  e/ou fato Illcito Praticado pelo as加dadb , doloso o u culooso. nas modalidades 
d9 neg甘g"ncia,irnprudencia e i「1lperIda, at白 ques司ade'n田va m e n 畑soII而“' 

~』鷺 II 

PARAGRAF《）  oNにo,omon垣nte de sobms e d。「eseN日s capitaIにad .0 CaI a'PARAGRAFO UNICO. O montante de sobras e de reservas capitalizadas9ije 
ultrapassarem o limite de concentra"o de quotas-partes estabelecido ser 
reaiizaao e entregue em moeda corrente ao associado. 

鵠孟ご誌農 o de。  have'tas-partes do capi欝sdosocia慧鏡器認諮票累 eliminado ouro: 

線慧潔：才5 sobras liquidas distriburdas do exerccio social 
a) dora垣b das perdas do exercicio sodat 

婆留o e qualquer gnero de danoenes de valores necessrio畿濡瀦器濡ado.plemento de desoesas e 

dispato認陰器siveis de serem suportadascito praticado pelo associad耽誤'op00『認驚需corrnda deTiodalidades 
de neglig"ncia, imprudencia e imperIcia, at que seja deflnitivamente soMdoou 

I"ri 

● 認認1篇器器器器器認器恐農 a‘識臓豊e伯serh晒  

§2。. Quando a restitui"o das quotas-partes integralizadas do capital social afetar a 
estabilidade econ6mico-financeira da CO0!BRASIL, a restitui9貞o poder ser leita 
as maneira a garanur a continuiロaロe aas ativjaacles a日 COOPBRASIL. 

S 
’ 也 
● ルCU 
S 
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● Art. 29- Ocorrenpossam ameaa留esligarresta b iii設誌cooperados em nmero tal que as restituionmlco-flnanceim da COOPBRASIL,綴  
5 	poder restitui-los mediante critrios que resguardem a sua continuidade. 

: 	1 - Os cooperados demitidano, a contar da prestaosolicitar o levantamento das灘綴excluidos tero o prazo de 01.erccio do seu desligamento,as sobras l quidas. 	塁  
: 	 ~2 - Ex

pirado o prazo previsto e n o
quotas

-partes e/ou as sobras liquidas se
Tecnica , Educacional e Social - FATES

. 器

rrendo so
destinada驚需蕊

Ievolu de d

e Assistncia 

い  

： 	燕繊蕪難難驚鷲鷲ia ou Especial,mites da Lei eda entidade ein Les. 

I Art. I 
31n -n垣 

 A Assembleia Geral ser normalmente convocada e dirigida pelo
Presidente. 

. 	1 - PoAdminist慧tambo e do器覆篇vocadaFiscal認la mpor醤a dos membros do Conselho de(um quinto) dos cooperados em 

I 
一 	 §r ・ Convocada a Assernblei日 Geral, de acordo como estabelece a Lei e este 

S 

●●

● 

● 

(dez)tercei認paranvoca認meira convocao e 01 (uma) hora ap6s para a segunda erespectivamente. 

Art. 33 - Nos Editais de Convoca"o das Assembleias Gerais, devero constar: 

a) a express'o "Convoca"o de Assembleia Gerar, Ordin白ria ou Extraordin白ria 

5 conforme o caso;b) dia e hora da reunio, em cada convoca"o, assim como o endere9o do local da 
a sua realizac百o. o aual. salvo motivo Eusto ser sempre o da sede social; 

5 d) a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especiticates dos assuntos; 	、  - I 
S 

S 
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CAPITULO VI 



a 	§lo.Pame伯ib de ve「雨cacao do'Iquorunl"'. o nロmero de coopemdos DI,sente9 §1。  - Pam efeito de verifica弾o do "quorum"', o nロmero de cooperados presentes, 
em cada convoca"o, far-se-白  por suas assinaturas seguidas e apostas na Lista de 
Presen9a 
§2．・  Constatada a existncia de "qu6rum' no horrio estabelecido no Edital de 
Convoca"o, o Presidente instalar a Assembleia, tendo encerrado a Lista de 
Presena mediante termo que contenha a declara"o do n自mero de cooperados 

、  t i 

0 
e 

ー 	 e) o nmero de coonerados existentes na data da expedic●o do Edital, para efeito 

a 	 dever ser assinado, no mrnimo. oelos 04 (quatro) primeiros sianatarlog'tTh 

● ocorrer com anteced'ncia minima de 10 (dez) dias de sua realiza o. 

a 	 多  10 ・  Na Impossibilidade de riotiflcac白o p essoal, a notificac'o dar-seー‘ nor via 

● sero notificadoscirculao na regi農『nte editasede da認命鰍sede eSit. ou ri濃品do em jornal de grao onde ela exera a農 
● atividades , respeitada a antecedencia prevista no caput deste artigo 

． 	 言e3 -急s思胃篇：農隣器窓 seroc afixadospelos cooperado器誘轟指器ぷ 
● comunicados por circulares aos cooperades. 

． 	’轟-Os0/201捺需器器器紫器器嵩龍器 artigo 11, pargrafo 2。  da lei 

O 	 Art. 35- E da compet色ncia das Assembleias Gerais, Ordin白rias ou Extraortlin白rias, 
● a destitui"o dos membros do Conselho de Administra弾o e do Conselho Fiscal. 

- 一 	Art. 36 - O "Quorum" para instalac白o da Assembleia Geral 白  O seauinte: 

e 	 socios matncuIaoos・  
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presentes, da hora do encerramento e da convoca"o correspondente, far 
transcrever estes dados pata a respectiva ata. 

'..,.. 

Art. 37 - Os trabalhos das Assembleias Gerais sero dirigidos pelo Presideqte. de. 
COOPBRASIL. e ser auxiliado por um Secretrio ad hoc, que dever servi,? 
c000erado em pleno gozo de seus direitos, escolfliOo na AssemDleza eni・  
podendo, tamb白m, serem convidados os ocupantes aos cargos sociais para cqq況q' 
amen. 	 ' -' o 

PARAGRAF《ルNIco . Quando a Assomb回a GomI n白。 tiver sid。加nvocad!. p.PARGRAFO NICO - Quando a Assembleia Geral n o tiver sido convocadL"k 
Presidente da COOPBRASIL, os trabalhos sero dirigidos por associado que vier a 
ser indicado pelo plenario, sendo secretariada por outro associado convidado por 
aauele. 

合vt. 38-dero隣器ntn認os cargos sociais,)tao sobre assu認聞uaisquere a eles；農S(I器潔，急案 

帯器凱累reta, inclusive de elei96esos debates. 	 ・ mas n白。 ficaro privados de tomar parte 

M・ 39 ・ Nas恒,,mblei讐G，甲is em que forem discutidas a presta 白o de contas e 
suas peas contapeis・  o rresiaente, logo apos a apresenta9ao da mesma solicitar 
IQ9 enario que inaique um associaao para cooraenar os debates e a vota"o da 

malen日．  

§1o - Transmitida a dire"o dos trabalhos, o Presidente e os demais membros do 
Conselho de Administra"o e Conselho Fiscal deixaro a mesa permanecendo, 
contudo, no recinto a disposi中o da Assembleia para os esclarecimentos que lhes 
加rem solicitados. 
§2 ・  O Coordenador indicado escolher, entre os cooperados, um Secretrio 
"ad-hoc" para auxili白-lo na reda"o das decis6es a serem incluidas na ata, pela 
Secret白rio da Assembleia 

Art. 40- As delibera96es das Assembleias Gerais somente podero versar sobre os 
assuntos constantes do Edital de Convoca弾o e os que com eles tiverem direta e 
imediata rela'o. 

§1。  - A vota"o ser nominativa e a descoberto ou por aclama弾o, podendo a 
Assembleia Geral optar pelo voto secreto 

§2 ・  O que ocorrer nas Assembleias Gerais dever constar de ata circunstanciada, 
lavrada em livro prprio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos pelos 
membros do Conselho de Administra'o e Fiscal presentes, por associado 
designado pela Assembleia Gemi e, ainda, por quantos o queiram fazer. 

§3口・  As decis6es das Assembleias Gerais sero tomadas peio voto pessoal, tendo 
cada associado, em pleno gozo das seus direitos sociais, o direito a um voto, n白o 

sendo permitida a repreて‘fで 	
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4 - Haydireito aoa questo.麗蓄!mpateminerv晶』嵩器co, oiue seu畿idente da Assembleiaser de qualidade e di爵綴 

器謂器潔農，忠旨admitido aps a convoca叫o da Assembleia Geraido. 	 ひや  

，町9A“。ciado que 。6回a na condi“。 de emPregado da c叩PBRAsIt O. .Associado que esteja na condio de empregado da COOPBRASl)tvq pucera vaiar nem ser votaao. 	 ‘・ ● 

§7 ・  O Associado que n白o estiver cumprindo com os deveres e obriga9るes 
constantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser votado 

§8。ー Quando o nGmero de Associados da COOPBRASIL for superior a 3.000 (trs 
mil), o Conselho de Administra9白o poder白  estabelecer que sejam representados 
nas Assembleias Semis por Delegados, desde que os associados se organizem em 
ncleos seccionais e os mandatrios, alm de serem associados a COOPBRASIL 
em pleno gozo de seus direitos, nao exerりam cargos eletivos na COOPERASIL. 

§9o ・  Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km 
(cinquenta quilmetros) da sua sede, a COOPBRASIL poder' estabelecer que 
sejam representados nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os 
mandatrios, al白m de serem associados 自  COOPBRASIL em pleno gozo de seus 
direitos, n自o exeram cargos eletivos na COOPBRASIL. 

§10。ー  Dever ser eleito I (um) delegado representante dos grupos seccionais de 
associados, conforme est definido no pargrafo anterior para a representatividad・  
na COOPBRASIL, considerando-se que a data limite para a elei9'o ser at o dia 
31 de janeiro do ano de realiza"o da Assembleia Geral Ordin白ria 

§11。ー  O mandato do delegado ser de 01 ano e a posse ser imediata ap6s a 
elei"o em Assembleia, a qual ser白  convocada pelo Conselho de Administra"o, 
atravs de Edital encaminhado para todos os associados pertencentes a cada 
grupo seccional, sendo o nome do associado eleita consignado em ata. 

§12 Os associados, integrantes de grupos seccionais, que n白o sejam delegados, 
podero comparecer白  s Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. 

§13。  - Prescreve em 04 (quatro) anos a a9貢o para anular as delibera96es da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simula 白o, ou tomadas corn 
viola"o de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assemblia Geral 
tiver sido realizada 
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CAPITULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

M.41一 A Assembleia Geral Ordin白d日ser realizada obrigatoriamente uma v'zpt，・  
：凱認「器訟窓蕊需誤欝 do ano 。 deliberar sobre os segwflltb% 

: ' .. 

ヒPre,!a9き？ de contas do Conselho de Administra9ao acompanhada do Paree. 
しonsepno ruscau, compreenoenuo 

a) Relatrio da gesto; 
b) Balano patrImonial; 
c) Demonstrativo das sobra e perdas (resultados), e Parecer do Conselho Fiscal; 
cl) Plano de atividade da Cooperativa para o exerccio seguinte. 

II ・  Destina"o das sobras apuradas ou o rateio das perdes, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatrios; 
Ill - Elei"o e posse dos componentes do Conselho de Administra9白o e do 
Conselho Fiscal, quando for o caso; 
IV ・  Fixa"o do valor dos honorrios e/ou verba de representa"o do Conselho de 
Administra戸o e da cdula de presen9a do Conselho Fiscal pelo comparecimento 
as reunies; 
V ・  Quaisquer assuntos de interesse social, excludos os de competncia da 
Assembleia Geral Extraordin白ria e Especial, desde que conste explicitamente no 
Edital de Convoca"o 

§1。 -A aprova"o da presta"o de contas do Conselho de Administra9自o desonera 
seus membros da responsabilidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou 
simula弾o, bem como infra弾o de Lei e do Estatuto 

§2。- A nao convoca"o da Assembleia Geral Ordin白ria no prazo descrito no caput 
deste artigo poder implicar em responsabilidade civil dos administradores, sem 
prejurzo de realiza"o de Assembleia Geral Posterior, de natureza, extraordin白ria, 
para deliberar as mat白rias prprias da modalidade Ordin自ria. 

§3 ・  As delibera"es da Assembleia Geral Ordin白ria sero tomadas pela maioria 
simDles dos votos 

§4 - Nas Assembleias Gerais que tratarem de elei96es, o processo eleitoral ser 
preparado no ato, de acordo com decis白o do Plen白rio, devendo ser observada a 
condi"o de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto. 

5 -fora驚se efetivor, os pr盟；農 pocasmandai慧das a elei o de sulos administradores誉sores, por motifiscais em exe器』：  
識慧器誌皆震器』器 prorrogadose 90 (noventa蹴とmpo necess白rio at que se 
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CAPITULO IX 

’・  

e A叱 45Al白m da reaIiza戸。 da Assemb厨a GeraI 。吋in自d日  

, 	 ／ー  、  
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a 	COOPBRASIL deve伯「ealizar anuaIlllen加‘ no mini「1lo.maI 

● o叩aniza“。  d日 Pres伯“。 des"M9q cmbme o seu画e町vo 

Art 45 ・  Al白m da realiza戸o da Assembleia Geral Ordin自ria e Extraordin白ria a 
COOPBRASIL dever realizar anualmente, no minimo, mais uma Assembleia 
Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de 
convoca 白o1 sobre a gesto da COOPBRASIL, disciplina, direitos e deveres dos 
scios, planejamento e resultado econ凸mico dos projetos e contratos firmados e 
organiza"o da Presta"o de Servi9o, conforme o seu objetivo social. 
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DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

a 
. 
S 
S 
e 
S 
● 鵠轟aな累躍認誌畿edeliberar, ane diferentes fa潔tente, na Assembde retirada dos s&霊月烈  
S 
. 	men。「 vaI。「 deve伯8erh×ada na As8em削eia・ 	

te..,menor valor dever ser fixada na Assembleia. 

S 	§I参  E vedado ・  COOPBRASIL distribuir verbas de qualquer natureza ertfei 

a 
w 	 em proveito as uuuraNAさIL. 

● 

a 	 CAPITULO VIII 

● ， 	 DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

a 	Art. 43 - A Assembleia Geral Extraordin白ria realizar-se-白  semore Que necess白rio e 

● mencionaao, ae torma explicita, no Edital de Convoca 白o 

● Art.「  44- E da competncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordin白ria deliberar5 	sobre os seguintes assuntos: 

5 	I - Reforma do Estatuto 

e 
. 

5 	PARAGRAFO O NICO - S百o necess白rios os votos de 2/3 (dots tercos dos 

'. 	 trata este artigo 
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§10. A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever ser realizada no 
segundo semestre do ano. 
§2。. Os procedimentos para a realtzaao cia AssemDlela. tapecial 
mesmos critrios oDservadoS para as ASSemDIeiaS urainarias e txtraoralnan,st:.. 

',.. 
, 	. 

CAPITULO X 

DO CONSELHO DE ADMINISTRA9AO 

Art. 46 ・  A COOPBRASIL ser administrada por um Conselho de Administra9o 
composto de 03 (trs) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus direitos 
sociais, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 04 (quatro) anos, sendo 
obrigatria a renova"o obrig自tria de 1/3 (um tero) de seus membros ao trmino 
de cada mandato, constiturda de: 

I.  

II. Diretor Administrativo-Financeiro; 
Ill. 	Diretor Operacional; 

§1．・  N白o podero ser eleitos para membros do Conselho de Administra"o 
impedidos em razo de crimes disposto em Lei, que n貢o tenham direito de voto, 
estejam com restri"o na Receita Federal, bancos e 6 rgaos de controle de crdito, 
ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados. 

§2。・  N白o podem compor o Conselho de Administra"o, cnjuges afins e parentes 
entre si at o 2. grau em linha reta ou colateral. 

§3。・  O processo eleitoral da COOPBRASIL ser regulamento pelo Regimento 
Interno 

§ 40 ・  o Presidente do Conselho de Administra"o ser o Presidente da 
COOPBRASIL. 

§5o - Os membros do Conselho de Administra'o sero eleitos pela Assembleia 
Geral tomando posse automaticamente na referida Assembleia 

Art. 47 - Os membros do Conselho de Administra"o da COOPBRASIL deve 
empregar, no exercicio de suas fun叫es, o cuidado e dilig'ncia que todo homem 
ativo e probo costuma empregar na administra"o de seus prprios neg6cios. 

§1o - Os membros do Conselho de Administra戸o devem exercer as atribui9es 
que a Lei, Estatuto e o Regimento Interno lhe conferirem para lograr fins, no 
interesse da COOPBRASIL, sendo-lhe vedado 

O O 
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戸  

II. Sem previa autorizaao do Conselho de Administra"o, tomar emprstimo 
recurso ou bens da COOPBRASIL, ou usar, em proveito prpriq, de 
organiza9自o em que tenha interesse ou de terceiros, os seus bens, setvica 
ou crditos; 

Ill. Receber de terceiros, sem autoriza"o do Conselho de Administrdceで  
aualauer modalidade de vantaqem Dessoal. direta ou indireta, em raatf'tI. 
exercicto ae seu cargo; 

§20 -as importncias recebidas por infra"o ao disposto no incido Ill, pertencerp 
じOOPaRASIL, senao aaaa a aestina9ao I eg日I 

§3。  - O Conselho de Administra弾o poder自, ouvido o Conselho Fiscal, realizar a 
prtica dos atos gratuitos razo白veis em beneficio dos empregados ou da 
comunidade de que participe a COOPBRASIL 

Mt 48 ・  O membros do Conselho de Administra"o n'o' pessoalmente 
respons白vel pelas obriga加es que contrair em nome da COOPBRASIL. e, em 
virtude de ato regular de gesto, respondendo, porm, pelos prejuizos que causar 
quando proceder: 

~. 	Dentro das atribui96es ou poderes, com culpa ou dolo; 
II. 	Com viola"o da Lei, do Estatuto e do Regimento Interno; 

PARAGRAFO O NICO - O membros do Conselho de Administra叫o n白o' 
respons白vel por atos Ilicitos de outros conselheiros, salvo se com eles for conivente; 

Art. 49 - A renロncia de qualquer Conselheiro independe de motiva"o a torna-se 
eficaz, em rela戸o' COOPBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a 
comunica"o escrita do renunciante. 

§1。ーa destitui"o do cargo se materializar na proxima Assembleia Geral, quando 
ser eleito novo membro do Conselho de Administra9白o para o cargo vago; 

§2o ・  A Assembleia para a elei"o do novo membro do Conselho de Administra'o, 
dever ocorrer em at 90 (noventa) dias ap6s a vac自ncia; 

Art. 50 - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o Presidente 
ser substituido pelo Diretor Operacional. 

§1o- Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se substituem 
entre si acumulando as funいes pertinentes a cada cargo. 

§2o ・  Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias, qualquer cargo do 
Conselho de Administra"o, dever ser convocada Assembleia Geral para o devido 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 
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Art. 51 - O Conselho de Administra"o rege-se pelas seguintes normas: 

I- Reロne-se, ordinariamente, a cada m's, e. extraordinariamente, sempit que 
necess白rio Dor convocaco do Presidente OU Dor solicita"o do Conselho Fiseak・・  
II ・  Delibera validamente com a presen9a da maioria de seus memDros, proIuldra 
representa●o1 se叩。 ,sdecis6es tornadas pela maioria aos votos doa presth' 
reservanco-se ao i-'resiaente o voto ae aesempate; 
Ill - As delibera9es sero consignadas em atas circunstanciadas, lavradas; lkIb$ 
aorovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes, senle 
transformadas em resolu加es para constituir o regimento interno, quanao"O ro 
h".h 

謡』2 - O Diretor Administibathos, lavrar ata das需o-Finanies.認ro, que, preferencialrser lida, discutida e豊需ecna窓需  

seguinte e,com a assi課諸識器畿濡器臨no livro prprio, ou em folhas avulsasrem. 

蕪鮮黙鰻
um曳ausncia do Diretor adminente, seja ele associado 腎鵠認nanceiro,a orador, para 

謡諮麗認eIir器驚器驚認踏謡に器：農器留ご para estudar 

PAR GRAFO O NICO ・  Perder automaticamente o cargo, o membro do Conselho 
de Administra"o que, sem justificativa, fel加「 a 03 (tieり reuni6es ordin自ria 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. 

Art. 54- Compete a Conselho de Administra"o, entre outras atribui96es: 

I- Planejar e acompanhar a programa弾o de servios prestados pelos cooperados, 
estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos, taxas, encargos e 
demais condi96es necess自rias a sua efetiva"o; 
li - Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para efeito 
de contratos de servios; 
Ill ・  Controlar a forma de vincula"o, desvincula"o e remunera"o de cada 
cooperado, em rela"o aos contratos firmados; 
IV ・  Fazer cumprir as disposi96es contidas no Regimento Interno; 
V - Verificar constantemente o estado econ6mico-financeiro da COOPBRASIL, 
atrav's de relatrios e balancetes, a fim de melhor conduzir seus neg6cios; 
VI - Deliberar sobre a admiss百o, demiss白o, elimina 百o e exclusao de cooperado ou 
medidas disciplinares; 
VII ・  Fixar normas para admiss白o, disciplina e demiss百o de empregados; 
VIII - Deliberar sobre a convoca9白o de Assembleia Geral; 
IX ・  Indicar bancos nos quais devem ser feitas as movimenta"es financeiras e 
estabelecer regras para essa movimenta弾o inclusive fixando limite a ser mantido 
em caixa; 
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X - Adquirir, alienar ou onerar bens m6veis e im6veis, com expressa autoriza"o da 
Assembleia Geral; 
XI ・  Apresentar 白  Assembleia Geral, as polticas, planos de a 百o, prograFns.e 
oramentos; 
XII - Oroanizar, auando for o caso, da acordo com a lei coocerativista. os ndt1 
S昨ionais ae mperaaos; 
X川  - Zelar pelo cumprimento das leis cooperativistas, e outras aplicveis, amla 
parucipaao aos cooperaaos visanuo o pueno runconamento aa COO?bNA$IL;' 
XIV - Criar N"cleos Operacionais para melhor desenvolvimento dos objetitt:d, 
COOPBRASILI obedecendo ao dispo蚊o ●Il,Lei「  COOPBRASIL, obedecendo ao disposto em Lei; 

Art. 55 - Ao Presidente, compete, dentre outras, as seguintes atribui96es: 

I - Supervisionar as atividades da COOPBRASIL, atrav's de contatos assduos 
com os demais Diretores e Gerentes; 
II - Verificar, frequentemente, a situa9白o financeira e o movimento banc白rio; 
川  ・  Assinar individualmente, ou conjuntamente com o Diretor 
Administrativo-Financeiro, os cheques, contratos e documentos constituintes de 
obriga96es banc白rias; 
IV ・  Assinar individualmente os contratos e demais documentos constitutivos de 
obriga"es da COOPBRASIL; 
V - Convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Administra"o e de Assembleia 
Gerat 
VI ・  Representar a COOPBRASIL ativa e passivamente, em juizo ou fora dele; 
Vil ・  Constituir mandatrio; 
VIII ・  Assinar as Fichas de Matriculas dos cooperados da COOPBRASIL; 
IX 一 Apresentar a presta9百o de contas a Assembleia Gerat 
ルExecutar atividades de retaゆes e intercomunica加es com coope「日.tivas, org昌《冶  
e autoridades cooperativistas, ou pロblicas e privadas, imprensa e pessoas em gemi 
visando os interesses da COOPBRASIL; 
XI - Exercer outras atribui"es designadas pelo Conselho de Administra叫o e 
Assembleia Geral. 

Art. 56 - Ao Diretor Operacional compete, dentre outras, as seguintes atribui9es: 

I ・  Supervisionar e cotflrolar as atividades administrativas e de pessoal da 
COOPBRASIL; 
II - Fiscalizar a qualidade e padres dos servi9os prestados pelos cooperados; 
川・  Promover contatos e viabilizar contratos com empresas para a presta"o de 
servi9os dos cooperados, compatrveis com os objetivos da COOPBRASIL; 

ropor, planejar e executar treinamenて
rados; サ 

XV - Abrir nロcleos de neg6cios em municpios do estado e ou no pais. 

PARAGRAFO O NICO - O Conselho de Administra o convocar ou contratar, 
sempre que necessrio, o assessoramento de profissional especializado, conforme 
o caso, para auxili白-lo no gerenciamento e decis6es que lhe s'o pertinentes. 
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CAPiTULO Xl 

DO CONSELHO FISCAL 

V ・  Propor e ser respons白vel pela efetiva9ao de convnios e contratos com 
emoresas ou entidades, em beneficio social e cultural dos c000erades e 
empregacos as CUUPbPCAaIL; 
VI ・  Elaborar e controlar os planos e programas de beneficlos de bem・estarsottal 
dos c000erados e familiares: 
VII ーヒxercer outras atruouioes uesignaaas peio conseino ae AminIstraao.e 
Assembleia Geral 

' ' e 

Art. 57 1Ao Diretor AdmInistrativo・Financeiro compete, dentre outras, as segaITV 
atribui96es: 

● - SecAssem寄tar『「麗ivrar as Atas das reuni es do Conselho de Adireis, responsabilizando-se pelos documer震strae喫e dasquivos 
a 	 referentes: 

. 	 da COOPBRASIL;
V - Participar na elabora 白o dos oramentos de pre9os e contratos com os demais 

. 	 DiretoresI e Conselheiros;
VI - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados, em substitui"o do Diretor 

● 需児漂器嬬農叢認驚器濃昇器背禁背 Diretor Presidente, os 

． 	詣’ues, contratos e doElaborar o plano o器
entoa consti
ientrlo anu器器detro農gaes bUs exec*.器rias・ 

● IX - Exercer outras atribui6es designadas pelo Conselho de Administra"o e5 	Assembleia Geral, 

5 	 Art. 58 - O Pr-Labore e/ou Verba de Representa"o do Conselho de 
- 一 	AdministraC白o ser fixado, anualmente pela Assembleia Geral, considerando as 

55 	condi96es economicas financeiras previstas para o ano em curso. 
. 	 cAPimLo xI 

I. 	 Do coNsELHo FIscAL 
S 	 Art. 59 ・  Os neg6cios e atividades da COOPBRASIL sero fiscalizados assrdua e 

~ 	 memoros etetivos e ua (tres) suplentes, toaos cooperados, eleitos anualmente oela 
二 	 Assemolela jeraI, senao permltlaa a reeieiCao ae apenas 1/3 (um terco) dos seus 
e 	 componentes. 

§lo ・  N'o podem fazer parte do Conselho Fiscal, al6m dos inelegfveis na forma 
deste Estatuto, os cnjuges e parentes entre si e do Conselho de Administra"o at 
2o nrau. em tinha reta ou colateral 
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I・  Examinar balancetes, relatrios e outros demonstrativos financeiros, cont白beis e 
oramentrios mensais e a presta"o de contas anual do Conselho de 
Administra頭o, emitindo parecer para a Assembleia Geral; 
II - Examinar documentos constitutivos de obriga"es, livros de atas, de 
empregados, fiscais e outros obrigatrios da COOPBRASIL; 
川・  Auscultar os interesses e manifesta"es dos cooperados, tomadores e 
benefici白rios dos servi9os quanto ao funcionamento e gesto administrativa: 
IV - Dar conhecimento a Conselho de Administra"o e Assembleia Gemi das 
conclus6es dos trabalhos, buscando sanar Irregularidade; 
V ・  Convocar Assembleia Geral Extraordin白ria para decis白o sobre problemas 
graves e urgentes; 

④ 

* 	 o5) 

S 
. 
S 
S 
5 	§ 2-O associado n白o pode exercer cumulativamente fun"es no Conselho Fiscal e 

S 
. 	extreorounariamenie sempre que necessano・  com a parucipa9ao ue na minirpo Vt 

S ~ 	 . ' . 

二  
(trs) de seus membros. (lI’司q''eus memロIps‘ 	 ，・・，・，  

’ 	認：器農mincumbicra lavrara瓢農convocar e dirigir as reuni6es, assim comる' dm 

S 	§ 2。  - As reunioes podero ser convocadas tambm por qualquer de seus membros, 
a 	oelo Conselho de Administrac百o ou da Assembleia Geral. 

0 	§ 4 - As delibera9es sero tomadas por maioria simples de votos e constaro de 
. 	ata lavrada em livro proprio que no final dos trabalhos ser lida e assinada pelos

presentes. 

O§ 5 ー  Perder automaticamente a fun"o de Conselheiro o membro que, sem 
● 累器為諮需認さuatro) reuni6es ordin白rias consecutivas ou a 08 (oito) 

5 	Art. 61 - Ocorrendo 03 (trs) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 

● 蕊器鵠謡器需奮sembleia Geral para nova elei"o de preenchimento emandato. 

5 	Art. 62 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assIdua e constante fiscaliza o 

○ ． 	器農器篤語観畿畏農 e servi9os da COOPBRASIL cabendo-lhes entre 
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§10 ・  Para desempenho de suas fun96es ter o Conselho Fiscal aceso livre a 
qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir diretamente na 
rotina e fatos encontrados. 	 ' 

§! Podero Conselho Fiscal, para assessor -lo no desempenho de suas向州‘，  
So!Ic!tar a conirwa"o ae auaiiona inロepenaente. 

Alt. 63 ・  A cdula de presen9a, pelo comparecimento do Conselheiro 白  s retniと& 
do Conselho Fiscal, ser白  fixada anualmente pela Assembleia Geral, consid'tdt, 
as conai9oes economicas-Tinanceiras previstas para o ano em curso. 

Art. 64-O processo eleitoral para a elei"o do Conselho fiscal ser白  regulamentado 
no Regimento Interno. 

Art. 65 - A ren白ncia do Conselho Fiscal independe de motiva'o e toma-se eficaz, 
em rela"o 白  COOPBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a 
comunica"o escrita ao renunciante 

CAPITULO XII 

DOS LIVROS OBRIGATORIOS 

Art. 66 - A COOPBRASIL dever ter, al'm de outros, os seguintes livros e ou 
folhas e fichas digitadas eletronicamente: 

I ・  Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

a) Matrcula; 
b) Presen9a de cooperados nas Assembleias Gerais; 
c) Atas das Assembleias; 
d) Atas do Conselho de Administra"o; 
e) Atas do Conselho Fiscal; 

II ・  Autenticados pela autoridade competente: 

a) Livros fiscais; 
b} Livros contbeis. 

PARAGRAFO ロ  NICO ー  E facultada a ado 白o de livros de folhas soltas ou fichas, 
devidamente numeradas. 

Art. 67 - No Livro/Ficha de Matricula os cooperados sero insciltos por ordem 
cronolgica de admiss白o, dele constando: 

I- O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissao e resid'ncia dos 
cooperados. 
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II - A data de sua admiss o e
, 
quando foro caso, da sua demiss o, elimina o ou

exclus o. 

Ill・  A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 
. 

CAPITULO XIII 
" .e. 
. 	. 
. e 

00 BALANCO, RESULTADOS E FUNDOS 

A比68 一 o BaIanp Ge「副， Denわnstm加。s de Re8山lados e 。吐「as pe9as SArt 68- 0 Balano Geral, Demonstrativos de Resultados e outras peas conf4b4is 
sero levantados anualmente, na data de encerramento do exercido social, de 
acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade ・  CFC e dispositivos legais 
dos6 rg'os oficiais e entidades de representa"o do cooperativismo. 

Art. 69 ・  Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente sero 
deduzidos, para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos, e o 
restante das sobras liquidas ser destinado conforme decis白o da Assembleia Geral 
atendendo ao que disp6e o inciso t. do Art. 9. deste Estatuto. 

i"ri 

PARAGRAFO O NICO - se os resultados apresentarem perdas ou prejuzos, os 
mesmos sero levados 白  conta do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente 
sero cobertos mediante rateio dos cooperados, de acordo com decisao da 
Assembleia Geral, atendendo ao que disp6e o Inciso "lV do artigo 10 deste 
Estatuto 
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DOS FUNDOS 

a. 15% (dez por cento), pelo menos, das sobras liquidas apuradas em cada 
exercido 

b. Aux「lios e doaes sem destina"o especial; 

a. De, no mInimo, 10% (cinco por cento), das sobras liquidas apuradas em 
cada exercido: 
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Art. TO - Os custos e dispendios sero cobertos pelos cooperados que tenham 
participado dos servi9os contratados durante o exerccio. 

Art. 71 - A COOPBRASIL 白  obrigada a constituir os seguintes Fundos: 

I ・  Fundo de Reservas, destinado a reparar perdas de qualquer natureza que 
COOPBRASIL venha a sofrer e atender ao desenvolvimento das atividades sociais, 
constitudo de: 

II ・  Fundo de Assistncia Tcnica. Educacional e Social ・  FATES, destinado a 
presta9o de assistncia aos seus cooperados e seus familiares e aos empregados 
da COOPBRASIL, constitudo: 



" 
S 

, 

b. Do resultado das opera9es com n白o associados; 
c. Dos valores recebidos a titulo de mora associado; 

§jO - Os Fundos Legais s白o indivisveis entre os cooperados e, somente eat&%b 
de dissolu弾o da COO!BRASIL. havendo一  saldo remanescente ter a destid4{45 
qua aeuowar a #ssemDieia uerai ae exun9ao. 

§2。  - A COOPBRASIL, poder criar outros fundos, inclusive rotativos, com reur&c 
a fins especficos, fixando o modo de formacao, custeio. aolicaavk 
aevenco ser aprovados em Assembleia Gemi e reguiamentadく浴 d n, 
Interno 

Art. 72- Reverte-se para os Fundos Legais: 

I ・  Para o Fundo de Reserva, os aux「lios e doa"es nきo especificadas, rendas 
eventuais e outros valores arrecadados 
II - Para o FATES, os resultados de opera るes com n自o cooperados, bem como os 
decorrentes de participa96es em sociedades n白o cooperativas e outros valores 
propostos pelos cooperados e aprovados em Assembleia Geral. 

CAPITULO XIV 

DAS DISPOSI96ES GERMS E TRANSIT RIAS 

Art. 73 ・  A COOPBRASIL poder ser dissolvida, de acordo como disp6e sobre o 
assunto a Legisla 白o Cooperativista 

Art. 74 1A estrutura operacional da COOPBRASIL ser elaborada e proposta pelo 
Conselho de Administra"o a aprova"o da Assembleia Geral, para sua 
implementa"o e funcionamento 

Art. 75 - Os casos omissos ser百o decididos pela Assembleia Geral, com base nos 
principios doutrin白rios e na Lei. 

Art. 7$ - Este ESTATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordin自ria 
realizada no dia 23 de agosto de 2017 

Este Estatuto' cpia fiel do que se encontra lavrado no Livro de Atas de 
Assembleia Geral da cooperativa, e foi devidamente assinado e vai por mim 
Presidente da Assembleia e pelo Secretrio da Assembleia assinado. ltabuna - 
Bahia, 23 de agosto de 2017 
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ESTATUTO SOCIAL APROVADO PELA ASSEMBLIA 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 23108/2017. 

‘脇yもa各級紗  
Presidente da Assembleia 
CPF 047.857.385-00 

％ムー入C 
Ias Santos Silva 

Secretario da Assern bleia 
CPF 219.715.365-04 
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIcO

CNPJ: 22.331,020,000,83
NIRE: 29400041n1 

ATA DE ASSEMBLEIA Gt4L'EKT+O&1INARIA 
S 
a 
w 

a 
w

a 
’ 	器ご黒で言讐」き四,ssoclados conforme registro dos nome' naて「描 ’崩  
a 
w 

a 
w 
a 
’一  
a 	eretuancto em seg.uida a leitura do referido edital de Convocaco.ocu;i 
~ 	transonto nesta Ata com o seguinte teor: COOPBRASIL COOPERAthA flF 
~ 	 irc#、ロハLii V ヒru ‘ヒK VICO ・  EDITAL DE CflNVflCAr,An.ARRF RIロ，  にIA fl=OA' 
w 	 '“、 ’ flfl'ノr%MIflflfliM - ti r-resloente cia COOPBRASIL, no uso de suas atribuices 
． 	聖引’confere9artig9 ro・り doきtatuto Social convoca os a日“coope扇品二  
w 	 reunirem-se em Assembleia Geral Extraordin白ria, que se realizar no dia 16 de 
a 	 aezemDro ciezuiz, na Av. Princesa Isabel, 395 - Edf. Trade Center, Sala 405, 40 
w 	 armar, aao じaetano, Itabuna - BA, CEP: 45607- 291, com inicio 白  s 08h00. em 
~ 	 primeira convoca9ao, com a presen9a de 2/3 (dois teros) dos cooperados, 白  s 
' 	 uりnuu, em seguncia convoca"o com a presen9a de l'2 (metade) mais um dos 
~ 	 cooperaaos e as luriQu em terceira e u ltima convoca9白o, com a presenca de no 
' 	 minimo ae V4 (quatro) cooperados, para deliberarem sobre a sequinte ordem do dia: 
~ 	 1, ReTorma ヒ  statutaria com altera9白o de endereCo da sede e do capital social. A 
' 	 cooperativa tem atualmente, 09 (nove) cooperados. Itabuna, 05 de dezembro de 

~ 	 Convoca9ao que trata da Reforma Estatut白ria, iniciando com a mudanca da sede da 
'.i 	cooperativa, o presiciente explicou aos presentes que o endereCo atua! da 
~ 	 しuurbt'cmbIL. nao oterece conciiCOes para o uso dos equipamentos de inform白tica. 
' 	 senao que a equipe tecnica solicitou ao proprietario do imOvel a reforma na parte 
一一 	el白trica do im6vel e o mesmo se recusou a fomentar o custo com a referida reforma. 
’~ 	senao assim, o Uonselrio de AdministraC白o optou por rescindir o contrato ao6s 
~ 	 parecer juriaico inrormanao que a rescis白o contratual nao aerarla 6 nus oara a 
. 	 cooperativa. senao assim, para atender as necessidades da coonerativa o novo 

endere9o passa a ser Av. Princesa Isabel, 395 - Edt. Trade Center, Sala 405, 4o 
andar, Sao Caetano, Itabuna - BA, CEP; 45607- 291, dessa forma o Art. 1. 
Passaria a ter a seguinte reda9白o: Art. 1。  - A COOPBRASIL COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERw9OS sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, constituIda 
no dia 24 de abri! de 2015 6 regida pela Lei n。  5.764111, de 16 de dezembro de 
1971, e atualizada pela lei 12.690/12, de 19 de julho de 2012, pelos valores e 
princpios do Cooperativismo e pelas disposi6es deste Estatuto, tendo: I - Sede e 
administra"o no Munic加lo de itabuna, no Estado da Bah同 na Avenida Princesa 
Isabel, ri・ 395, Edificio Tra zie Cen把r4。. Andar, sala 405S百o Caetano, CEP: 45.607ー  
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9O 
CNPJ: 22.331.020/0001 -88 

fliRt 29400041221 
t . 't't o'' r e 

291; 0 president慧慧諮  慧a fiece sidaZte 麟認恕器黒鷺 informando que 
a presente altera9きo ser feita por orienta"o da OCEB~ Sindicato e Organiza"o 
das Cooperativas do Estado da Bahia. Continuando foi explicado que s6 ser 
necess'rlo proceder com a aLtera"o do art. 21 do estatuto social para atendimento 
a recomenda9白o da OCEB, que passa a ter a seguinte redac邑o: Art. 21 ・  O Capital 
Social da COOPBRAS!L, representado por quotas-panes, n白o ter limites quanto ao 
m白ximo, variar conforme o nllmero de quotas-partes subscritas e 加tegral/zadas, 
n白o codendo ser 加危dor a R$ 3.600100 (trs mil e seiscentos reais). Neste ato, a 
COOPBRASIL 伯  Dossu/ totalmente ' ntegrallzaくlo o capita' sociai ce tb I・vu《ノ・ u(JU,Uv 
(Um milhdo de Reais)., o presidente pediu que tosse lido o estatuto aiteraco e aoriu 
esoaco para gue os associados pudessem dirimir duvidas. senao que apos nao o 
Estatuto social alterado e n邑o houve questionamentos. toi colocaao em vrna9ao, 
sendo aprovado por unanimidade pelos presentes. Concluida a ordem do diS, o 
Presidente da Assembleia solicitou dos presentes se tinPam mats alguma 
observac百o sobre o assunto em pauta e como ningu白m se pronuncIou, a Presidente 
da Assembleia agradeceu a presteza e a seriedade com que toi realizaaa esta 
Assembleia. com  a participa9邑o de todos os associados presentes, e nau por 
encerrada a Assembleia, e eu, Elias Santos Silva, secretario, lavrei a presente ata, 
aue vai assinada por mim, pelo Presidente da Assembleia e por todos os aemats 
associados presentes, Itabuna, 16 de dezembro ae zul!. 

Esta ATA 白  c6pia fiei e aut"ntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de 
Assemblias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assembl白ia e pelo 
Secretario da Assembl白ia, assinada. Itabuna, 16 dc dezembro de 2017. 

L 醜AM S4- 
Presidente da Assembleia 

無S鳥S SILVA' 

Secretario da Assembleia 
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§1．ー  Para consecu9白o do seu objetivo social, a Cooperativa tem como objetos 
sociais as seguintes atividades: Servios combinados para apoio a edifcios, exceto 
condomrnios prediais; Servio de coleta de resIduos n』o-perigosos; Atividade de 
obras de urbaniza9邑o ・  ruas, pra9as e caladas; Servi9o de prepara"o de canteiro 
e limpeza de terreno; Servi9o de instala9ao e manuten9ao el白trica; Servios de 
pintura de edifIcios; Atividade de obras de acabamento da constru9含o; Servi9os de 
obras de alvenaria; Atividade de cantinas e Servios de alimenta9ao privativos; 
Atividades de limpeza de ruas; Atividades paisagisticas 

（も勺  
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e 
I 
a 	 REFORMA ESTATUTMIA !$RDvMSp PELA ASSEMBL'IA GERAL 
ー 	 EXTRAORQIFt4Rm,"嘱DJIZADA EM 1611212017. 

I 
● ESTATUTO SOCIAL 

I 	 CAPITULO I 

● DA DENOMINA9AO, SEDE, FORO,A REA DE AcAO. DURACAO E ANO 
● SOCIAL 

！ 	揺1-A COOPedade cooperati票謀怨器ERativ鷲VAcon器TRABALIda nodia凱EM SERVIOS,e abril do 2015. 
ーa 	regiaa peia Lei flY b.164111, de 16 de dezembro de 1971. e atualizada Dela lei 
~ 	itosuiiz, ae is oe juino d e 2012, pelos valores e princIpios do Cooperativismo e 
ーw 	petas oisposi9oes deste Estatuto, tendo: 

. 
I 
a 	 II - Foro Juridico na Comarca Itabuna, Estado da Bahia: 
ー 	 ii - area ae a9ao para eteuto ae aamissao de cooperados em todo o territrio 

I 
' 

CAPITULO II 

DO OBJETIVO E DOS OBJETOS SOCIAIS 

● Art 2-ACpor objetivo認BRASIL「  COOPEipal a prestao認AN農TRAaos艦黒EM Ssocia恐腰 temdo 

● O 	estabilidade econ6mica e ao bem-estar social de todos I ● 需 ● 識 ● 駕  I S I . S 
● 也 
● ルCU 
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§2。一 Para a consecu9a。  . e e e e‘話  e2 - Para a consecu o eia ottleedoSsbjetos sociais, poder a Cooperativa 

a) Adquirir, na medida em que o interesse social o aconselhar, g.neros e artigos 
de uso dom白stico e pessoal para fornecimento a seus associados, assim como 
utensilios, m白quinas e equipamentos, software e hardware e/outros 
semelhantes para serem aplicados no beneficio de seus associados e na 
gestao cooperativista, relacionados 自  s atividades da' rea de presta9白o de 
servi9o, de acordo com, o artigo 2. 

b) Incentivar e promover o intercmbio entre as entidades e os profissionais 
ligados 白  s 白  reas de atua9白o da COOPBRASIL; 

c) Gerir unidades de apoio ao desenvolvimento das atividades de presta"o de 
servi9o para atender aos seus objetivos sociais, atravs e conv6nios ou 
contratos celebrados com entidades p"blicas e/ou empresas privadas, ou 
implantados pela COOPBRASIL: 

d) Instalar em qualquer local, de sua 自  rea de atua9ao, Escritrios Regionais ou 
Centrais de Atendimento, concorrer a processes licitat6rios e abrir filiais; 

e) Contratar profissionais de outras 白  reas com conhecimentos e experincias 
t白cnicas para apoiar e participar da gest白o dos neg6cios cooperativos; 

O Realizar treinamentos e capacita9ao especIalizada atravs de cursos, 
semin自rios. conuressos e similares na 白  rea de sua atuaqao; 

g) Promover a difus含o da doutrina cooperativista e seus pnncipos no quaaro 
social, tcnico e funciona) da cooperativa; 

h) Prestar, de acordo com a situa9ao financeira e decisao da Assembleia Geral 
servicos de natureza social a seus associados e familiares; 

I) Instalar, arrendar ou alugar cantina para fornecimento ce lancnes e guioseimas 
aos seus cooperados no desenvolvimento de suas atividades・  

§30 - A COOPBRASIL promover自, ainda, mediante convenio com entidades 
especializadas, pロblicas ou privadas, o aprimoramento t6cnico e profissional dos 
seus associados e de seus proprios empregados e participar de campanhas de 
expansきo do cooperativismo: 

§40 . A crit白rio do Conselho de Administra9白o, a sociedade poder白  filiar-se a outras 
sociedades cooDerativas 

§50 ・  A COOPBRASIL poder自, na forma da lei, associar-se a outras cooperativas 
singulares e/ou Federa9自o, visando o beneficio aos seus associados e o 
fortalecimento e expans白o do cooperativismo 

§ 6。・  Para a consecu9ao de suas atividades enumeradas nos pargrafos 
anteriores, poder a COOPBRASIL firmar contratos, acordos, ajustes e convenios, 
em nome dos seus associados, com entidades p心blicas e privadas, do Pals e do 
exterior, de forma a atender 白  s condi6es e objetos dos ajustes, em conformidade 
com seus objetivos sociais; 

§70 . Nos contratos, acordos e convenios firmados, a COOPBRASIL representar 
os associados coletivamente, agindo como sua mandatria, 
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CAPTULO III 

DA ADMISSAO 

Art. 3。ー  Poder白  cooperar-se a COOPBRASIL qualquer pessoa f「sica que se 
dedique e atue nas atividades e servi9os desenvolvidos pela Cooperativa, definidos 
no artIgo 2,, dentro da sua 白  rea de a"o, seja legalmente capacitado e possa 
livremente dispor de si, e que deseje utilizar os servi9os prestados pela 
COOPBRASIL e que concorde com as disposi96es deste Estatuto. 

Art. 4 ・  N白o poder ingressar e/ou continuar como cooperado na COOPBRASIL, 
sem prejuizo da impossibilidade t白cnica 

' 

誌然瀞
exera e/ou venhas asitos da COOPBRASIL蓄篇 qud請農識idade coniS interesse；鴬器  

li ・  Aquele que seja propriet白rio ou dirigente de pessoa juridica de oualouer 

Art. 50 ー  A COOPBRASIL dever白  promover a congrega9白o e a intenrac自o dos seus 

誤忘oto留器蕊留農胃認慧紫認 uanto ao m白ximo, no podendo 

1 - Cregimequadro鴛seiho daprova篇ministrao da Cem Assembleia閥PBRASIL definira, aral, a forma de org器yes de normasizao do seu 

§2．ー  As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho, 
que atua na presta9自o de servi9os, nos termos do artIgo 4o, inciso li, da lei 
12.690/2012, quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, devero 
ser submetidas a uma coordena9台o com mandato nunca superior a 1 um) ano, ou 
ao prazo estipulado para a realiza叫o dessas atividades, eleita em reunio 
especifica pelos s6cios que se disponham a realiza-las, em que sero expostos os 
requisitos para sua consecu9ao, os valores contratados e a retribui9百o pecuni白ria 
de cada s6cio participe. 

Art. 7。・  Para associar-se, o proponente preencher自  a respectiva proposta de 
admissao/adesao fornecida pela COOPBRASIL, abonada por 2 (dois) associados 
em pleno gozo de seus direitos sociais, bem como a declara9きo de que optou 
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livremente por associar-se. 4Administrao para anlise,e話舞う難umenta9ao exigida pelo Conselho de 

ミ畠Na praectivo胃：「臨留：蕊認謡農 ificado o nmero de quotas-partesnte dever integralizar; 

2 - A proposta de admiss自o ser自  avaliada pelo Conselho de Administra"o, que
poder aprova-la ou n o; 

§3。・  Na hip6tese de ser aprovada a admiss巨o do proponente, ser assinada por 
esse, juntamente com o presidente, a ficha de matrIcula, bem como ser 
integralizada as quotas-partes do capital social na forma deste Estatuto Social, 
passando ent含o a qualidade de cooperado. 

§4' - O associado, como pressuposto para inicio de suas atividades atrav白s da 
COOPBRASIL, dever白  estar inscrito como aut6nomo no INSS. 

§5- 0 proponente, para exercer as suas atividades, conforme os objetivos sociais, 
dever participar de um treinamento inicial e/ou de atualiza9台o sobre 
cooperatMsmo, Estatub Social, Regimen加  Interno, e demais normas e resolu"es 
da COOPBRASIL, bem como participar de cursos sobre Rela96es lnterpessoais e 
conhecimento sobre a rela9'o da COOPBRASIL com seus clientes e parceiros, 
independentemente e sem prejurzo de outras atividades formativas de que venha a 
participar: 

舞議鍵器灘e器留ニ認or, oEstat諮背農器霊謂蕊麗  

Art. 9- Sao direitos do associado, alm de outros que a Assembleia Geral venha a
instituir: 

l.Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que
nela sejam tratados; 

lI.Propor ao Conselho de Administra9ao ou 自  s Assembleias Gerais medidas de
interesses da COOPBRASIL: 

lIlVotar e ser votado para membro do Conselho de Administra9自o e Conselho 
Fiscal, ou de outros 6 rg含os da COOPBRASIL; 

IV.Demitlrーse da COOPBRASIL quando lhe convier; 
V.Solicitar quaisquer informa"es sobre os neg6cios da COOPBRASIL e. no 

m.s que anteceder a realiza9ao da Assembleia Geral Ordin自ria, consultar, 
na sede da COOPBRASIL, os livros e documentos, que luloar necess白rios 

Vl・Participar das sobras liquidas anual, proporcionais ' su'a contribui9自o para 
os disp6ndios e demais despesas da COOPBRASIL; 

ど！！月onv9門「  Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social; 
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. 	 IX.Receber o repasse reト  , . . 'se S SIX.Receber o repasse rejeteine a sm gSrticipa9白o nos servicos executados, de 
acoruo com a prograsflaJo1kTaieei.estabeiecida pela administrac白o. 

	

a 	 A・Netlraaas nao interiores ao piso da categoria profissional e. na aus.ncia 

	

- 	 oeste, nao interiores ao salrio minima, calculadas de forma proporcional白  s 

	

a 	 noras traoaiflacas ou as atividades desenvolvidas: 

	

a 	 ( quarenta e quatro) horas semanals, exceto quando a atividade, cor sua 

	

- 	 Ai. uura9ao ao trabalho normal nao superior a 8 (oito) haras di'rias e 44 

	

ー 	 natu!eza, demandar a presta9白o de trabalho por meio de plant6es ou 

	

a 	 escalas, tacultada a compensaC白o de horrios: 

	

ー 	 All.nepouso semanal remunerado, prelerericialmente aos domincos: 

	

a 	 入川.MepOusO anual remunerado 

	

ー 	 Alv ・ Ketlraaa para o trabalho noturno superior 自  do diurno: 

	

a 	 ?Y:191C10na1 sobre a retirada para as atividades insalubres ou perinosas: 

	

ー 	 Avl.beguro ae acIdente de trabalho 

● a 	

§ 10. N旨o se aplica o disposto nos incisos XII e XIII do ceput deste artiqo nos casos 

	

w 	em que as opera9凸es entre os cooperados e a COOPBRASIL selam eventuais, 
ー~ 	sawo decis白o da Assembleia Gera! em contr白rio 

	

． 	§ 2 ． ・  A COOPURASIL buscar alternativas legais, Inclusive mediante 

	

二 	 ？「《〕vIs児照nl叩to ae recursos, com base em crit6rios que devem ser aprovados em 

' 

. 

	

二 	s.' t um 9e serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos 

	

. 	cooperaaos, rereriaas inciso II do caput deste artigo, dever白o ser apresentadas a 

	

- 	 jiretoria, para a apreciaao, com a antecedencia mInima de 30 (trinta) dias. 

	

. 	9 て “ P\S propostas suoscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos c000erados 

	

二 	ser-ao oDrigatorlamente levadas pelo Conselho de Administra"o 白  Assembleia 

	

e 	竺ぎ熱 e' nao 9 sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, poder百o ser apresentadas 

	

' 	2Iretaco 叩票烈盟恕恕e卿os proponentes 

	

． 	’ど  ニ  n、～ー‘コ～、りIL・  aevera respeitar as normas de saロde e de sequranca do 

	

二 	traoaino previstas na legisla弾o em vigor e em atos normativos expedidos pelas 

	

e. 	!??「！aaaes competentes, para todas as atividades constantes do seu obletivo 

	

~ 	さociai. 

	

, 	 Aけ‘ 1o saodeveresdoc。。perado a厄m de out「。s que a Assembleia Ge「訓 venha 
tIO Sao deveres do cooperado, alm de outros que a Assembleia Geral venha 

	

e. 	a Instituir: 

I ・ Subscrever e integralizar as quotas-partes do Capital Social nos termos deste 
Estatuto e contribuir com as taxas de servi9o e encargos operacionais que forem 
estabelecidos para cobertura dos dispendios e custos da COOPBRASIL; 
II ・  Cumprir as disposi96es deste Estatuto, da Lei, delibera96es das Assembleias 
Gerais e resolu96es tomadas pelo Conselho de Administra9ao; 
川・  Satisfazer pontualmente seus compromissos para com a COOPBRASIL, dentre 
os quais o de participar ativamente da sua vida societ自ria e Institucional; 
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S 	 IV - Participar das perdas起  ejcecic,, pjo'orcionaImente aos ganhos e opera6es 
que realizou com a COOPBRASIL?, Ce.oEando de Reserva n百o for suficiente para 

	

~ 	 cobri-Ias: 

	

ー 	 V - Prestar ao Conselho de Administrac●o esclarecimentos relacionados sobre as 

	

a 	 suas atividades relacionadas com os obietivos sociais: 

	

ー 	 VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administra"o e/ou Conselho Fiscal a 

	

a 	 existncia de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto Social: 
viu ・  Acusar o seu impedimento nas aeliberacoes sobre Qualquer operaCao em que 

	

a 	 tenna interesse oposto, ao aa COOPURASIL 

	

ー 	 vui ・  Ressarcir O montante: 

	

a 	 a) da condena"o ou acordo em JuIzo, em raz自o do ressarcimento de danos em 
aecorrencia ae atoncto perpetrado pelo cooperado no exercido da atividade 

	

a 	 prolissionat, proposta peuos contratantes d os serviCos em geral em que tiaure a 
しVUVUKAbIL como ロemanaaaa; 

	

S 	 b) do reembolso ou indenizacao paga pela COOPBRASIL aos contratantes dos 

	

~ 	 servi9os prestaoos, visando a evitar litlgia, desde que comprovada a ocorrncia 

	

-- 	 ae cuipa ou dolo em ato/tato perpetrado pelo associado no exercIcio da 

	

w 	 atividade protissional; 
● c) do pagamento feito pela COOPBRASIL decorrente de beneficio assistencial 

	

一 	 aos cooperados e seus dependentes, por for9a de contrato firmado pela 

	

. 	 COO!BRASIL com terceiros; 

	

- 	 a)ダ  os thspendios elou despesas realizadas pela COOPBRASIL junto a s pessoas 

	

' 	 juridicas. de direito poblico, quando a COOPBRASIL adimplir debito do 

	

一 	 !s?!!u2R!!ante essas instutui9oes, inclusive, mas n'o apenas, quando a 

	

' 	 CQQPSRASJL . sofrer o risco, direto ou indireto, de ser prejudicada em 

	

一 	， ” aecorrencia. da irregularidade documental de seu associado;a 	 .. -. . 	.. 	 -- 

	

e 	 ！きー  estar inscrito no iNbb ou Inscrever-se como autOnomo no INSS; 

	

- 	 A - Abster-se da pr自tica de atividade que colida com os interesses e objetivos da 

	

e 	 COOPBRASIL, no a mbito de sua 白  rea de atua9白o; 

	

一 	Aiー  comparecer as Assembleias Gerais, 白  s reunies e prestar esclarecimentos;a 	 'a,. 	. -- - 	 . 	- 

	

' 	 '".- inrormar a conta corrente ou conta poupan9a em institui9昏o financeira 

	

a 	aesignaca pelo じonselho deAdmUlistra9百o, para recebimento de seus crditos. 

	

'. 	AiiU-Reaiizar com a COUPURASIL as opera96es econ6micas que constituam sua 

一ー  

	

e 	 Mv- Manter atualizado todos os seus dados cadastrais solicitados na Ficha de 

	

一 	Matricula, e comunicar, por escrito, qualquer alterac白o nos dados e Informacるes 

	

.. 	prestadas de natureza pessoal e/ou profissional e/ou na execuc百o dos contratos 

	

一W 	firmados pela COOPBRASIL; 

	

． 	 入v'z.eiar pero patrimonjo material, moral e profissional da COOPBRASIL 

	

一 	colocando os interesses da co!e!MdSe acima das interesses individuais. 
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I 
I ● It I ● PARAGRAFo oNlco ,. e議‘み  'CePARGRAFO NICO - z:rJsob4bilisdde do associado Delos comoromissos 

assumucos peta caoPattAwt,'vn:taaae terceIros, peraura para os demitidos, 
eliminados e excluIdos, at白  que sejam aprovadas as contas do exercrcio que se deu 
o desligamento, mas poder白  ser invocada se for judicialmente exigida da 
COOPBRASIL. 

Art. 12 ・  As obriga96es dos cooperados falecidos contraIdas com a COOPBRASIL 
e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, 
passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor do capital social 
integralizado, prescrevendo, porm, ap6s 01 (um) ano do dia de abertura da 
sucess百o 

PARGRpartes mt禦I Lliz盟O -do急heipiげirosSoei寄associado falecido tm direito as que demais crditos pertencentes ao驚 

鷺
aps deduo de dbitos hipotede ingresso na COOPBRASIL,ecidas neste Estatuto. 	 喫

mente devidos, ass
sde que preencharぎ豊需lhes odies 

CAPITULO IV 

I I 0 I I I S. . I S I I I . I. I I. 0 
S 
I 	d)n' 
一  

． 	 いera I I I I S ● IUCEB I ● 

DA DEMISSAO, ELIMINACAO E EXCLUSAO 

Art 13 - A demissao do associado dar-se-白  unicamente a seu pedido. formalmente 
dirigido ao Conselho de Administra9'o da COOPSRASIL, e n自o poder ser 
negado 

PARAGRAFO o NICO ・  Ap6s a sua aprova9昏o pela Assembleia Geral da presta"o 
de contas do exercIcio social em que se deu o seu desligamento, a demissao ser 
av日「bada na sua ficha tie matrici 112 

Art. 141 Alm dos motivos de direito, o Conselho de Administra"o dever eliminar 
o associado que infringir a lei ou este Estatuto, ou que especificamente 

a) vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial 白  COOPBRASIL ou que 
colida com seus objetivos, inclusive encetar atitude difamatria contra cooperados, 
membros do Conselho de Administra9白o e Conselho Fiscal sem que haja provas 
suficientes; 
b) houver levado a COOPERASIL a pr白tica de atos judiciais para obter 
cumprimento de obriga96es por ele contrardas; 
c) depois de advertido voltar a infringir disposi96es deste Estatuto, das Leis, das 
delibera96es da Assembleia Geral e do Conselho de Administra9ao; 
d) negar-se, sem motivos justificados, a participar na execu9ao de contratos de 
presta9白o de servi9os firmado pela COOPBRASIL, causando-lhe prejuIzo, sem 
justificativa plausIvel acatada pelo Conselho; 
e) que faltar, injustificadamente, por duas vezes consecutivas, as Assembleias 
Gerais; 
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駕藤r atosifaimprudeASIL: 急inqiJIrcjo ilfvijict「  dolo ou。  culpa, ngflgntiA,ait,frejuizo dos demais農農daildades delados e/ou da 

1 - O associado que dei(trs) meses ininterruptos,ano, ser automaticament熊灘議繊OPBRASIL por mais de 03os num perodo de 01 (um) 

2a -
are Os par grafos anteriores n o s o aplicados para os cooperados que

ocuparem cargos sociais na COOPBRASIL, 

,3 -Assembleia Geral aprovar, atrav白s de Instru"o Normativa. encaminhada 
peto conselho de Administra9ao, as hip6teses que acarretaro venalidades an; 
associados diversas da elimina9百o, em especial advertncia por escrito, suspenso ロe aprova9白o de oramento e aplica9白o de multa pecuni白ria. 

器認票鴇農麓篇器器器：轟Pnfigura em hipotese 日Iguma revoga9ao 

Art.. 15. A elimina"o do associado dever自  ser decidida pelo Conselho de 

aatas ae remessa e do recebimento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 

鴬鰭欝。認驚認器dentro de 30 (trecurso com器‘祭認需詔総需  

2.Asse品gごま器留鷺票麗背器罷器認器 ordem do dia na primeirao. 

3 - Na Assembleia Geral que apreciar o recurso ser白  garantida ao associado a
defesa plena, escrita e oral. 

乞4 - Se a correspondencia, referida no caput retornar mais de 03 vezesa 
COOPBRASIL sem que haja a ciencia peld associado eliminado, a referida 
comunica9白o poder ser feita por publica9きo em jornal que abranja a area de 
aamissao de cooperados. 

Art. 16 - A exclusao do associado ser白  feita: 

I- Por dissolu9ao da COOPBRASIL 
II ・  Por morte da pessoa f[sica; 
Ill - Por incapacidade civil que o impe9a de exercer sua atividade naRI 	- 	-1- 
！と - Po-e'-思繁二き atender aos requigitos estatut自rios de ingresso ou perma証諾‘ 
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a ． 	 しanseino ae #karnlnlstra9ao, de acordo com cada caso. 

. 	,些竺:Em qualquer caso de demiss白o, elimina9ao ou exclus.o, o associado s6 
teta uireuo a restutuiCao aas quotas-partes do CaDital Social ntis intpnrali7nI, dっe ' 

0a 
● aprovada, pela Assembleia Geral, ascoriis而exerccio葛'tlぷ還i品誌温篇  

e 	9 C - LIし  OflS5lflO ae Administra9ao poder determinar que a restituicao sela feita 

e 
- ．一 	9J" - ucorrenao aemissoes, elimina96es ou exclus6es de cooperados em nロmero 
-- 	tat que as restitui9oes das import含ncias referidas no ceout do artiao Dossam 
ー 	amea9ar a estaDlllaaae economico-tinanceira da COOPBRASIL. esta noder 
- 	restitui-ias meauante critenos que resquardem a sua continuidade. 

. 

． 	§ 5。・  tsio caso de readmlらsao do cooperad, ele dever白  inteqrallzar as auotas-partes 
一 	oe capitat sociai ae acordo com as disposiC6es previstas no Estatuto viqente 自  
e 	epoca. 

● Art. 18 ・  Os atos de demiss白o, elimina9白o ou exclus白o acarretam o vencimento e 

0 
5 	Art. 19 ・  Nenhum associado, n白o importando a sua condi"o de Ingresso, total de 
．一 	quotas-partes subscritas e qualidade profissional, poder白  ter aualouer tioo de 
-一， 	vantagens ou privilegios, em detrimento dos demais c000erados 

. 	Art.z u - Lonsumada a demissao, eliminaCao ou exclus昌o, deverao ser averbados 
a 	na トicna ae Matricula os motivos que as determinaram e assinada pelo Presidente 
'. 	aa CUUPbRASIL 

CAPrTULO V 

DO CAPITAL SOCIAL 

Art. 21 - O Capital Social da COOPBRASIL, representado por quotas-partes, n自o 
ter白  limites quanto ao m白ximo, variar自  conforme o n自mero de quotas-partes 
subscritas e integralizadas, n白o podendo ser inferior a R$ 3.600,00 (trs mil e 
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seiscentos reais)Neste .o . o .，ぷ‘ .seiscentos reais). Neste a%o 4 cYOlB4Al1. j白  possui totalmente Inteciralizado o 
capital social tie R革  'I 	準」mmgflo tie R eais). 

§j0 ・  O Capital Social' dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, sendo o associado obrigado a subscrever o nロmero mrnimo de 400 
(quatrocentas) quotas-partes de Capital Social, totalizando R$ 400.00 
(quatrocentos reals) por associado, podendo integraliz白-las 自  vista, ou em at白  lo 
(dez) parcelas mensais. 

2 - A quota-partenegociada de modotransferncia ou res縦isvel, intransfervel a no cocnem dada em garantia, e suadevero ser averbadas na Fl鰯s, no podendo sero, integralizao,Matrcula. 

競ansferencia de quotaMatricula medianteo e do PresIdente da欝S. tweBR繊parcial,s poder ser escriturada na
as assinaturas do cedente, do 

蕪難難鷺議薫驚iovas stota-partos oscompete響e 

50.converquotas鴛鴛na no padro monet rio, o capita!padro, com a correspondente vrando-se eventual fracionamento ao鴛a associado serdo nmero dede Reserva. 

謙鷲篇鷺纂鷲鰯鷲瀞 relao aso limite de) no Artigo 

難難鷲難-se a subscrever, no minimo, o nmero
o pelo Estatuto Social, e, no mximo,ximo de concentrao de, no mximo, 

灘響
ICO - A COOPURASIL deduzir.ecessrio ao pagamento das quotastabelecido no Estatuto Social, e, na fa競鴛騰難 

競纂響pagos juros de at l2% (doze por cento) ao ano sobre aszadas do capital social, quando apuradas sobras no final doe que a remunerao seja expressamente aprovada pela 
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Art. 24 - As subscricoes deh tofag-rjad山  Elo caoital social posteriores 自  admisso. 
aecorrentes ae aelIDeraao'Qe rssewI】“a uerai ou ato voluntario dO associado, 
poder含o ser Integralizadas: 

I ・  Na primeira hip6tese, na forma deliberada pela Assembleia Geral; 
II - Na segunda hip6tese, de comum acordo entre a COOPBRASIL e o associado. 

Art. 261 Serao revertidas ao capital social, por decisao da Assembleia Geral: 

~- As sobras liquidas ocorridas no exercrcio e as incorpora96es de reservas, exceto 
as indivisiveis, respeitadas a proporcionalidade das opera96es de cada associado 
com a COOPBRASIL, assim como a faculdade estabelecida no Artigo 26 deste 
estatuto social; 
II ・  As novas subscri"es de quotas-parte. 

PARAGRAFO o NICO. O montante de sobras e de reservas capitalizadas que 
ultrapassarem o limite de concentra9昏o de quotas-partes estabelecido ser 
realizado e entregue em moeda corrente ao associado. 

Art. 26 - Na apura9昌o de haveres do associado demission自rio, eliminado ou 
excluido, as quotas-partes do capital social a serem devolvidas sofrero: 

I. O acr白scimo das sobras lrquidas distribuidas do exercIcio social; 
II. As dedu96es: 
a) do rateio das perdas do exercicio social; 
b) de todo e aualauer cienero de dano causado pelo associado 
Ill. As retenc6es de valores necess白rios 白  garantia de adimpiemento ce aespesas e 
disDendios oassiveis de serem suportadas pela COOPERASIL, em decorrencla ae 
ato e/ou fato ilcito praticado pelo associado, doloso ou culposo, nas moaaiiaaaes 
de negligencia, imprudencia e impericia, at白  que seja definitivamente solvido ou 
afastado o risco 

Art. 27 ・  A devolu9白o do capital social ao associado se iniciar白  no prazo de 30 
(trinta) dias ap6s a realiza9ao da Assembleia Geral que aprovar as contas do 
exercicio social em que ocorreu a demiss含o, elimina9ao ou exclus●o, na mesma 
condi9白o em que se deu a integraliza9首o. 

§1。・  Em caso de exclus白o por morte, dissolu9ao ou incapacidade civil n白o suprida, 
somente ser白  devolvido o montante correspondente a s quotas-partes intecralizadas 
ao capitai social, apos a apresenta9ao da documenta9白o h自bil do recebedor, 
comprovando a qualidade de, respectivamente, associado, inventariante, herdeiro, 
liouidante ou curador. 

§2。. Quando a restitui9ao das quotas-partes integralizadas do capital social aretar a 
estabilidade econ6mico-firanceira da COOPBRASIL, a restitui9百o poder ser feita 
de maneira a garantir a continuidade das atividades da COOPBRASII 



' 	 a) a expressao "Convoca"o de Assembleia Geral", Ordin白ria ou Extraordin白ria, 

conrorme o caso; e S 
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I 	An.33 1 Nos Ed比ais de convoca9白。 das Assem bIeias Gerais,deve「自o constar Art. 33 - Nos Editais de Convoca9白o das Assembleias Gerais, dever自o constar: 
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: 	 Art. 28 - A cobrana departes integralizadas dCsucessores, realizar-se- a論鷲,sobredirigiento. ご聖「 correspondenteassociado ou 溜畿：  

: 	 Art. 29 - Ocorrendo desligamento de cooperados em n mero tal que as restitui es
possam ameaar a estabilidade econ mico-financeira da COOPBRASIL, esta
poder restitui-los mediante critrios que resguardem a sua continuidade

. 

: 	 1 - Os cooperados demitidos, eliminados ou excludos tero o prazo de 01 (um)
ano, a contar da presta o de contas do exerccio do seu desligamento

, 
para

solicitar o levantamento das quotas
-partes e/ou as sobras liquidas. 

: 	 2 -: Expirado o prazo previsto e noquotas-partes e/ou as sobras liquidas seTcnica, Educacional e Social- FATES. 器rrendo soDdestinadas空需de devoluodo de Assiste需  e. S 
o I 

CAPITULO VI 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

: 	 Art. I 
31n -n加 

 A Assembleia Geral ser白  normalmente convocada e dirigida pelo

5 

	 Presidente. 

S 	 § 1。  - Poder tamb白m ser convocada oela maioria dos membros do Conselho de 

: 	Art. 32- As Assembleias Gerais serc(dez) dias para a primeira convocaterceira convocaes, respectivamen詳cadas com1 (uma) ho繁cedncia mInimps para a seg：需oe 
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§1。・  Para efeito de verifica9ao do "quorum", o n自mero de cooperados presentes, 
em cada convoca9ao, far-se-a por suas assinaturas seguidas e apostas na Lista de 
Presenca 
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. 二 	sua reauiza9ao, o quai, swv『rouyo Jntsしr sempre o da sede social; 
. 	c; a sequencia ordinal das convoca96es; 
ニ 	d) a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especifica96es dos assuntos; 
. 	e; o numero ae cooperaaos existentes na data da expedi"o do Edital, para efeito 
- 	ae caicuio de "quorum" da instala9自o; 
5 	り  a data assinatura do respons白vel pela convoca9自o 

. 	!AR6I.GIAFO o NICO - No caso da convoca9ao ser feita por cooperados, o Edital 
~ e 	uocumenlo que a solicitou, e no caso de ser feita pelo Conselho Fiscal, por, no 

. 	 maioria que a convocou 

5 	Art. 34 . A notifica9白o dos s6cios para participa9ao das Assemb!&as ser pessoal e 
一一 	ocorrera com anteceaencpa minima ce lo (aez) dias tia alia raaIi ,ae.et 

: 	12烏-OI Os0/201麗器louidos潔鵠』踏罷需 a rtigo 11, pargrafo 2 da lei 

：● 揺濡製慧認需器農認認麗濡畿需留ご蕊臨器盟溜 as 
●● 	Art. 36 - O ' quorum

" para instala9ao da Assembleia Geral 白  o seguinte

I ',i J.J., :.. s 	 - 

Sシ鷺嚢鷺」  
「篇舞薫 

:e 	濡嵩蕊＝蕪島』：蕪器器 a notificao dar-sedeste artigo. 	・白 por via 

；  難羅篇鷲羅難鷺薄灘嚢  

a w 	aepenoencias comuns e l requentaaas pelos cooperados, publicados em jornal e 
一 	cornunrcaaos por circuiares aos cooperaaos. 

●● 
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§r ・ constatada a e×isぬnda‘三‘ふふ‘ni・nd倫rrio estabelecido no Edital de 
しonvoca9ao, o Presidente insMIal-* aA si&nb4la, tendo encerrado a Lista de 
Presen9a mediante termo que contenha a declara9ao do n"mero de cooperados 
presentes, da hora do encerramento e da convoca9ao correspondente, far 
transcrever estes dados para a respectiva ata 

Art. 37 ・  Os trabalhos das Assembleias Gerais ser合o dirigidos pelo Presidente da 
COOPBRASIL, e ser auxiliado por um Secret白rio ad hoc, que dever白  ser um 
cooperado em pleno gozo de seus direitos, escolhido na Assembleia Geral. 
podendo, tamb白m, serem convidados os ocupantes dos cargos sociais para compor 
a mesa 

PAR GRAFO O NICO - Quando a Assembleia Geral n●o tiver sido convocada pelo 
Presidente da COOPBRASIL, os trabalhos ser自o dirigidos por associado que vier a 
ser indicado pelo plen白rio, sendo secretariada por outro associado convidado por 
aquele. 

Art. 38 - Os ocupantes dos cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, n自o 
poderao participar na vota9白o sobre assuntos que a eles se refiram, de maneira 
direta ou indireta, inclusive de elei6es, mas nao ficarao privados de tomar parte 
nos resoectivos debates 

Art. 39- Nas Assembleias Gerais em que forem discutidas a presta"o de contas e 
suas peas contaoeis・  o Presidente, logo ap6s a apresenta9'o da mesma solicitar 
uo p月nario que inaique um associado para coordenar os debates e a vota"o da 
materia. 

薫nsmitida a direo dos trabalhos o Presidente e os demais membros dode Administrao e Conselho Fiscal deixaro a mesa permanecendo,o recinto a disposio da Assembleia para os esclarecimentos que lhescitados. 

滋覇繊I鰯
icadoreda 器驚島諜器篇器’需誠msena agetriopelo 

ミ燕As deliberaconstantesrelao. 驚das Assembleias CEdital de Convoca認is somene os que留窯roes認sar sobrerem direta篇 

悲e孟晶麗osral轟器認va eto se品忠scoberto ou por aclama"o, podendo a 

2。・  O que ocorrer nas Assembleias Gerais dever白  constar de ata circunstanciada. 
iavraaa em. livro pr6prio, lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos oelos 
membros do' Conselho de Administra9ao e Fiscal presentes, por assobjado 
oesignaao pela Assembleia Geral e, ainda, por quantos o queiram fzer. 
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, 	 sendo permitida a representa9自o. 

5 	 § 4 ・  Havendo empate na delibera9白o, o Presidente da Assembleia Geral ter 
- 	 atreito ao voto de minerva, de modo que seu voto ser de qualidade e desemoatar 
, 	a questao. 

． 	§5 ・  0 associado que for admitido ap6s a convoca9ao da Assembleia Geral n百o 

e 
- 	 9O二 ’ LI .Rssoctaao que esteja na condi9ao de empregado da COOPBRASIL n自o 
. 	poaera votar nem ser votado. 
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7。・  O Associado que n自o estiver cumprindo com os deveres e obriga96es 
constantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser votado. 

§8 - Quando o n"mero de Associados da COOPBRASIL for superior a 3.000 (trs 
mil), o Conselho de Administra9ao poder estabelecer que sejam representados 
nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem em 
nロcleos seccionais e os mandat白rios, al白m de serem associados 白  COOPBRASIL 
em pleno gozo de seus direitos, n白o exeram cargos eletivos na COOPBRASIL. 

§9・・  Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km 
⑩nquenta quil6metros) da sua sede, a COOPBRASIL pode伯 estabelecer que 
sejam representados nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os 
mandat白rios, al白m de serem associados 白  COOPBRASIL em pleno gozo de seus 
direitos, nao exeram cargos eletivos na COOP8RAS!L 

§10。  - Dever白  ser eleito 1 (um) delegado representante das grupos seccionais de 
associados, conforme est白  definido no pargrafo anterior para a representatividade 
na COOPBRASIL, considerando-se que a data %imite para a elei9ao ser白  at6 o dia 
31 de janeiro do ano de realiza9ao da Assembleia Geral Ordin自ria 

§11。ー  O mandato do delegado ser白  de 01 ano e a posse ser imediata ap6s a 
elei9ao em Assembleia, a qual ser白  convocada pelo Conselho de Administra9ao, 
atrav白s de Edital encaminhado para todos os associados pertencentes a cada 
grupo seccional, sendo o nome do associado eleito consignado em ata. 

§12。  Os associados, integrantes de grupos seccionais, que n自o sejam delegados 
podero comparecer 白  s Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. 

§13。・  Prescreve em 04 (quatro) anos a a9白o para anular as delibera9oes da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simula9白o, ou tomadas com 
viola9自o de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembl白ia Geral 
tiver sido realizada. 
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CAPITULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Art. 41 TA Assembleia Geral Ordin自ria ser自  realizada obrigatoriamente uma vez cor 
ano, entre os (trs) primeiros meses do ano e deliberar sobre os seouintes 
assuntos constantes na Ordem do Dia: 	 - 

I・  Presta9ao de contas do Conselho de Administra9ao acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo 

a) Relat6rio da gest自o: 
b) Balan9o patrimonial; 
c) Demonstrativo das sobra e perdas (resultados), e Parecer do Conselho Fiscal; 
d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercIcio seguinte 

II - Destina"o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigat6rios; 
Ill - Elei9白o e posse dcs componentes do Conselho de Administra9ao e do 
Conselho Fiscal, quando for ocaso; 
IV ・  Fixa9昏o do valor dos honor白rios e/ou verba de representa9含o do Conselho de 
Administra9白o e da c白dula de presen9a do Conselho Fiscal pelo comparecimento 
as reuni6es: 
V ・  Quaisquer assuntos de interesse social, exclu「dos os de compet6ncia da 
Assembleia Geral Extraordin白ria e Especial, desde que conste explicitamente no 
Edital de Convoca9ao. 

1。 -A aprova9白o da presta9白o de contas do Conselho de AdmInistra9自o desonera 
seus membros da responsabiiidade, ressalvados os casos de erro, dolo, fraude ou 
simula9きo, bem como infra"o de Lei e do Estatuto 

620- A nao convocacao da Assembleia Geral Ordin自ria no prazo descrito no caput 
deste artioo poder白  implicar em responsabilidade civil dos aarnintstraaores, sem 
prejuzo de realiza9白o de Assembleia Geral Posterior, dO natureza, extraorainana, 
para deliberar as mat6rias prprias da modalidade Ordin白ria. 

§3。・  As delibera96es da Assembleia Geral Ordin白ria ser自o tomadas pela maioria 
simples dos votos 

§40 ・  Nas Assembleias Gerais que tratarem de elei96es, o processo eleitoral ser 
preparado no ato, de acordo com decisao do Plen白rio, devendo ser observada a 
condi9百o de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto 
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§50 ・  Nao se efetivando nas 白  poaa c idafl e6kao de sucessores, por motivo de 
rora maior, os prazos aos mandatosd os、admiriistradores e fiscais em exercIcio 
consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necess白rio at● que se 
efetive a sucess白o, nunca al白m de 90 (noventa) dias. 

Art. 42. A COOPBRASIL dever deliberar, anualmente, na Assembleia Geral 
Ordin'ria, sobre a ado9百o ou n白o de diferentes faixas de retirada dos s6cios 

§1. No caso de fixa9ao de faixas de retirada, a diferen9a entre as de maior e as de 
menor valor dever ser fixada na Assembleia 

§2。. E vedado a COOPPRASIL distribuir verbas de qualquer natureza entre os 
s6cios, exceto a retirada devida em raz●o do exercIcio de sua atividade como s6cio 
ou retribui9昏o por conta de reembolso de despesas comprovadamente realizadas 
em proveito da 000PBRASIL. 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art, 43 - A Assembleia Geral Extraordin白ria realizar-se-自  semDre que necessrio e 
poaera ceuoerar soore qualquer assunto de interesse social, desde que 
menclonaao, as yorma explicita, no Edital de Convoca9百o. 

Art. 44 - E da competencia exclusiva da Assembleia Geral Extraordin白ria deliberar 
sobre os seguintes assuntos: 

I・  Reforma do Estatuto. 
II - Fus自o, incorpora9白o ou desmembramento. 
Iii - Mudan9a de objetivo 
IV - DissoluC昌o volunt白ria e nomeaC自o de liquidante. 
V - Contas do liquidante 

PAR GRAFO O NICO ・  S白o necess白rios os votos de 2/3 (dois tercos) dos 
cooperaclos presentes com mreito a voto para tornar validas as delibera96es de que 
trata este ョけipoー  

CAPITULO IX 

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Art. 45 ・ Al白m da realizac目o dn Anmn'.hle,io flar.,I ハーー-t一一  ー一  nfl,' nflロ．mI “一．．ーA 一一ご， ,一 	ーニー ’’ーーー  ー'fl". 'flJllIaI(d ' =xtraoraunarl日  日  vvvrロF'MOIL cevera realizar anLJnIm~nta nfl 	一  ー一一  
Geral Especial para deliberar, ent'out ms ’応こ, , n；器’に二ごa'i4t二IAm d.1-. - 費ssernolela 
convoca9a。’ sobre a ge訊ao da cooPBRAsI‘『ai' -Ii r-' ' 誌器  I 

iIJv VJItdiconvoca o, sobre a gesto da COOPBRASIL disciplina, direitos e deveres d 
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sodas, planejamento e resultadO ● cbrtmitb dth. proletos e contratos firmados e 
organtza9ao aa vresta9ao ae servie, centemiet seu objetivo social. 

§10. A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever ser realizada no 
segundo semestre do ano. 
§2. Os procedimentos para a realiza9ao da Assembleia Especial obedecer●o aos 
mesmos critrios observados para as Assembleias Ordin自rias e Extraordin白rias. 
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CAPiTULO X 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAいO 

Art. 46 - A COOPBRASIL ser白  administrada por um Consetho de Administraao 
composto de 03 (trs) membros, todos cooperados. em pleno gozo de seus direitos 
sociais, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 04 (quatro) anos, sendo 
obrigat6ria a renova9ao obrigat6ria de 1/3 (um ter9o) de seus membros ao trmino 
de cada mandato. constituIda de: 

I.  

II.  

川．  

Presidente: 
Diretor Administrativo-Financeiro; 
Diretor Operacional; 

§1。 - N白o poder白o ser eleitas para membros do Conselho de Administra弾o 
Impedidos em razao de crimes disposto em Lei, que nao tenham direito de voto, 
estejam com restri9自o na Receita Federal, bancos e 6 rg白os de controle de crdito, 
ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancipados 

§2。 - N昏o podem compor o Conselho de Administra"o, conjuges afins e parentes 
entre si ate o 20 grau em linha reta ou colateral. 

,3- 0 processo eleitoral da COOPBRASIL ser regulamento pelo Regimento 
interno 

g 4 P - O Presidente do Conselho de Administra9ao ser白  o Presidente daCOOPBRASIL, 

§5。・  Os membros do Conselho de Administra9ao sero eleitos pela Assembleia 
Gera! tomando posse automaticamente na referida Assembleia. 

Art. 47 - Os membros do Conselho de Administra9自o da COOPBRASIL deve 
empregar, no exercIcio de suas fun96es, o cuidado e dilig白ncia que todo homem 
ativo e probo costuma empregar na administra9白o de seus prprios neg6cios. 
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§1。一 os membros do conselh鍋el,i.』霞  e.e e e e e e10 - Os membros do Conselho deflJmiPstrao devem exercer as atribui。6es 
que a hei, tstatuto e o Negten'tci Ifllerne・  lhe conferirem para lograr fins, no 
Interesse da COOPBRASIL. sendo-lhe vedado 

I. Praticar ato de liberalidade a custa da COOPBRASIL,; 
II. Sem previa autoriza"o do Conselho de Administra"o, tomar emprstimo 

recurso ou bens da COOPBRASIL, ou usar, em proveito pr6prio, de 
organiza9巨o em que tenha interesse ou de terceiros, os seus bens, servios 
ou cr白ditos: 

Ill. 	Receber de terceiros, sem autoriza9白o do Conselho de Administra9●o, 
qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em raza6 do 
exercicio de seu cargo; 

,2 - as importancias recebidas por infra9白o ao disposto no incido Ill, pertenceroa 
COOPBRASIL, sendo dada a destina9百o legal 

§30 - o Conselho de Administra9白o poder白, ouvido o Conselho FIscal, realizar a 
prtica dos atos gratuitos razo白veis em benefrcio dos empregados ou da 
comunidade de Que particine a COOPBRASII 

Art. 48 - O membros do Conseiho de AdIllinistra" o nao e pessoalmente 
respons自vel pelas obriga"es que contrair eIll no「1le d a COOPBRASIL e, em 
~rejuzos nue causar 鰻鷲欝灘i熊Io de Adm flistraaontrair em nome dondendo, porm, pe羅縛ミ  

quando proceder: 

li 	8：農das atribuolao da際二誰poderestatuto話omoR器pame器農o;erno 

農票贈器君黒 -如 Oitos de認農器h緩課轟Admincom eil潔窓n窓te: 

Art. 49驚enncia de qeficaz, em relao a COOcomunicao escrita do re灘uer【  Conselheiro independe de motivaASIL, desde o momento em que lheiante. 	 智
e

en溜a-seue a 

難誌濃界器芸溜認轟驚潟器器器需：闘背器 quando 

言誌捺器器謂鼠窓 aen誌器農器窯nselho de AdmInistra9 o 

An. so - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o Presidente
ser substitudo pelo Diretor Operacional. 

ミ需揺 impedimeumulando蕊農崇』認農驚濃s, os diretores se substituemrgo. 
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W 	Conselho de Administra"o, dev&a ser oonwec*tg Assembleia tieral para o aeviao 
● preenchimento e cumprimento do restante do mandato 

5 	Art. 51 - O Conselho de Admi nistra9白o rege-se pelas seguintes normas: 
● I - Rene-se,「  ordinarian

necess rio por oonvoca烈e, a「  cada ms,to Presidente ou品農農rdin:a 認nente, sempConselho Fl；慧ue 

I 

' 

S 

a 
●‘ 	謡52 - O Diretor Admabalhos. lavrar ata農鴇o Financei ro, que,nies, que ser lid措畿nelalnientida e vot需：cretariara reunio 

S 

● PARAGRAFO o NICO - Na ausGncia do Oiretor administrativo Financeiro, o 

. 	Presidente escolherな  um agente, seja ele associado ou colaborador, parasecretariar os trabalhos. 

● Art. 53 - O Conselho de Administra9ao poder白  criar comites especiais para estudar 

a
planejar, executar e/ou coordenar a solu9白o de quest6es especificas. 

S 

5 	consecutivas ou a 06 (seis) alternadas duran te o ano 

’● 

I 

’● 	認際胃欝器器漂寵蘭器ミ l器豊mpresas e cooperativas para efeito 

● 

a 	cロ  operado. em relacao aos contratos firmados; 

. 	VII“ トixar normas para aomlssao・  thsclpflna e oemissao ce empregaaos: 
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e . ● I 0 a 
ー 	 IA ・  inaicar oancos nos quaide2en ーser'~tas=as movimentaC6es financeiras e 
- 	 estaoeiecor regras para essa movimentaC目o inclusive fixando limite a ser mantido 

~ 	 a - Maquirir, alienar ou onerar bens mOveis e im◇veis, com expressa autorizaco da 
AssembleIa uerai; 

S 	 XI ・  Apresentar 白  Assembleia Geral, as polticas, planos de ac自o. programas e 

. 	All - organizar, quanao tor o caso, de acordo com a lei cooperativista, os n自cleos 
seccionais ae cooperaaos: 

. 	 Ali! - 乙  eiar peio cumprimento das leis cooperativistas, e outras aplic白veis, e Dela 
parucupa9ao aos cooperaaos visando o pleno funcionamento da COOPSRAStL・  

． 	 入IV ・  criar rlucleos operacionais para melhor desenvolvimento dos objetivos da 
しi.JUVbKRblL, obeaecenao ao aisposto em Lei; 

． 	 入V - #wrur nucieos ae negocios em municlpios do estado e ou no paIs. 

5* 	PARAGRAFO o NICO - O Conselho de Administracao convocar台  ou contratar自  
-ー 	sempre que necessaruo, o assessoramento de profissional especializado, conforme 
. 	 ocaso, para auxilia-lo no gerenclamento e decis6es que lhe sao pertinentes. 

● Art. 55 - Ao Presidente, compete, dentre outras, as seguintes atribui96es 

5 	 I ・  Supervisionar as atividades da COOPBRASIL, atravs de contatos assIduos 
com os Cemais L)iretores e Gerentes: 

. 	 ii - vernucar, Trequentemente, a situaCao financeira e o movimento bancrio: 
一一 	 UI - Assinar inaiviclualmente, ou conjuntamente com o Diretor 
. 	 ekomlnlstrativoート inanceiro, OS Cheques, contratos e documentos constituintes de 

oDrigacoes bancarias: 
. 	 iv - Assinar Inalvlauaimente os contratos e demais documentos constitutivos de 

oorIgacoes aa GOQPBRASIL: 
. 	 V - convocar e presidir as reunies do Conselho de AdministraC百o e de Assembleia 

-一 	VI ・ H epresentar a COOPSRASIL ativa e passivamente, em juzo ou fora dele 
一  S 	VII ・  constituir mandatarlo: 
. 	 VIII - Assinar as トicnas ce Matriculas dos cooperados da COOPBRASIL: 
一  -一 	IA ・ A presentar a prestaCao de contas a Assembleia Geral: 
’~ 	A - executar ativlaaaes de rela9oes e intercomunicaC6es com cooperativas.6 raきos 
__ー 	e autoriaaaes cooperativistas, ou pUblicas e privadas, imprensa e pessoas em aeral 
w 	 vlsanao os interesses da COOPERASIL; 
一 	XI - Exercer outras atribuiq6es designadas pelo Conselho de Administraco e 
. 	Assembleia uerai 
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Art. 56 - Ao Diretor Operacional compete, dentre outras, as seguintes atribui6es; 

I- Supervisionar e controlar as atividades administrativas e de pessoal da 
COOPBRASIL; 
II ・  Fiscalizar a qualidade e padr6es dos servi9os prestados pelos cooperados; 
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● 
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● 
, 	擾器農器'flatoserado認緩繰1鷲甑TIPos冨認o品a presta9自o deRASIL: 
. 	 Iv - rropor, puanejar e executar treinamento para os cooperados; 

' 

a 

S 	 VIIs - txercer outras atrioul9。es designadas pelo Conselho de Administra9ao eAssembleia Geral, 

● Art. 57 1 Ao Diretor Administrativo-Financeiro compete, dentre outras, as seguintes 

a 	 atribui96es: 

・  

●I 	referentes;II - Preparar ou mandar preparar as correspondencias e expedientes da ・  
● 
' 
● 
● 
a 	cheaues, contratos e documentos constituintes de obriga96es banc白rias; 

Art. 58 - O Pr6-Labore e/ou Verba de Representa9百o do Conselho de 
Administra9白o ser白  fixado, anualmente pela Assembleia Geral, considerando as 
condi96es econ6micas financeiras previstas para o ano em curso. 

CAPiTULO Xl 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 59 - Os neg6cios e atividades da COOPBRASIL ser●o fiscalizados assidua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituido por no mInimo 03 (trs) 
membros efetivos e 03 (trs) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reelei9ao de apenas 1/3 (um tero) dos seus 
componentes. 

S . 
● 
’ 也  
．  ルCEB 
S 
I 

’ 	 ，  

．● 
. 
’，  
0 
S S 
0 
S 
● 



知  J 
Certifico o Registro sob on0 97740762 em 07/03/2016 
Protocolo 189785500 de 06/03/2018 
Nome da emoresa COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS NIRE 29400041221 

Este documento pode ser verificado err http://regin.juceb.bagov,br/AUTENTICACAODOCUMENT0S/AUTENTICACAO'aSPX 

Chancela 219435497981593 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/03/2018 
por Hlio Portela Ramos 一  Secret自rio Geral 

e 
. 

. 

● 
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0 
oeste ヒ  staiuto, os conjuges e parentsa itre'su evoし  onseino aeハ  aministra9ao ate 

. 	 20 grau, em linha reta ou colateral 

5 	§ 2-Oassociado no pode exercer cumulativamente fun96es no Conselho Fiscal e 

S 
' 	 t...00raenaaor・  incumoiao. ae convocar e aingir as reunuoes, assim como um 
二 	 隻10 - Em sua primeira reuniao escolher dentre seus membros efetivos uma 	 . 	. 	. 	... 

S 
一~ 	9ぐブs reり円oes eo9e只o. ser convoca叩$ tamoem叩rq9aiquer ae seus membros, 
', 	peuoしonselno ae tccminustra9ao ou ca Assembleia uerai. 

5 	, 3。・  Na aus邑ncia do Coordenador, os trabalhos poder昏o ser dirigidos por qualquer 

' 	 ata iavraaa em tivro proprio que no Irnai aos trabalhos sera lida e assinada pelos 

O

a 

一 	aos memoros presentes, escoiniao na ocasiao. 

一 	presentes 

S 
§ 50 ・  Perder白  automaticamente a fun9自o de Conselheiro o membro que, sem 
justificativa, faltar a 04 (quatro) reuni6es ordin自rias consecutivas ou a 08 (oito) 

S 
一 	’や，1了Ocorrendo 03. (tres) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 
w 	 tominisira9ao convocara mssemoieia tierai para nova elei9ao de preenchimento e 
一 	cumprimento do restante do mandato. 

,● 	嘉に気義。誌蕊cal exercer竺廻照 e constante fiscaliza"o 

●ー 	二- Examinar balancetes,s relat riosoramentrios mensais e a pr器tros demo de器rati'tas讐』認ceirdo。誠ontselh誉罷 

・  
S 

S 

S ● S S . 
:eJUCEB 
. S 

w 	 soore as opera9oes, auviaaaes e servi9os aa CUQPBRASIL cabendo-lhes entre 

●．  。讐竺讐讐竺bui es: ‘ 」  
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猛農器二畿embIeia G月 . . . . ... ..V - Convocar Assembleia Ger4l jtjSrcjnarapara decisao sobre problemasgraves e urgentes; 	. . . .. 

l姿蕪sempenho de slivro, documenticontrados. 認
funes ter
registro sem器器elho Fiso. intervi議aceso iiretamen器ニ 
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瓢霊認緩；潔Fiscal, para assessauditoria independ：驚no desempenho de suas tarefas 

鰻競ula de presena, pelo compascal, ser fixada anualmenteonniicas-financejras previst灘to do Conselheiro s reunies
sembleia Geral, consIderando
o ano em curso. Art. 64 - O processo eleitoral para a elei9o do Conselho fiscal ser regulamentado

no Regimento Interno. 

Art. 65 - A renロncia do Conselho Fiscal independe de motiva9白o e torna-se eficaz, 
em rela9含o 白  COOPBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a 
comunicaCao escrita ao renunciante 

CAPITULO XII 

DOS LIVROS OBRIGATORIOS 

Art. 66 - A COOPBRASIL dever白  ter, al白m de outros, os seguintes livros e ou 
folhas e fichas digitadas eletronicamente 

I ・  Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

a) Matricula; 
b) Presen9a de cooperadc,s nas Assembleias Gerais; 
c) Atas das Assembleias: 
d) Atas do Conselho de Administra9白o; 
e) Atas do Conselho Fiscal; 

li-Autenticados pela autoridade competente: 

a) Livros fiscais; 
b) Livros cont白beis 

PAR GRAFO o NICO - E facultada a ado9邑o de livros de folhas soltas ou fichas, 
devidamente numeradas 

Art. 67 - No Livro/Ficha de Matricula os cooperados sero Inscritos por ordem 
cronol6gica de admissao, dele constando 
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お。品g豊e idade eslad。．’f.~博  oSSr tI - O nome, idade, estado qv :flpCIopeIi,ave, profissao e residoncia dos. 	e e 	ecooperados. 	 , 

I給  dab de sua admissao e, quando for a caso, da sua demiss百o, elimina9ao ouexcluso. 
Ill ー  A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

S 

S 

S 

S5 桝， 69 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente sero 
a 	uauuzjaos, para os トuriaos Legais e outros existentes, os percentuais devidos, e o 
w 	 restante cas soDras liqwaas ser白  destinado conforme decis昌o da Assembleia Geral 

~ 	 rn,ntnartJ Uni.,tJ - oe os resuiiaaos apresentarem peraas ou prejurzos, os 
' 	 mesmos serao levados S conta do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente 
~ 	 serao cooenos mealante rateio dos cooperados, de acordo com decis白o da 
' 	 rnssarnoieia cierai, atenaenao ao que dIsp6e o inciso 1V" do artigo 10 deste 
ー 	 ヒstatuto. 

Art. 70 - Os custos e dispendios serao cobertos pelos cooperados que tenham 
participado dos servios contratados durante o exercicio. 

● S . S I 
● CAPTULO XIII 

一 	 DO BALANCO, RESULTADOS E FUNDOS 

● . 
I S S S 

DOS FUNDOS 

Art. 71 - A COOPBRASIL 白  obrigada a constituir os seguintes Fundos: 

I- Fundo de Reservas, destinado a reparar perdas de qualquer natureza que 
COOPBRASIL venha a sofrer e atender ao desenvolvimento das atividades sociais, 
constituido de: 

a. 15% (dez por cento
), p

elo menos, das sobras lIquidas apuradas em cada
exerccio. 

b. Auxilios e doa96es sem destina9白o especial; 

II - Fundo de Assistncia T白cnica, Educacional e Social - FATES, destinado a 
presta叩o de assistncia aos seus cooperados e seus laminares e aos emorsoados 
aa COOPBRASIL, constituIdo: 

g ら  β 
S 
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燕難0, 10% (ac'as operacebidos a鱗鱗蕪ras lquidas apuradas em 

1 - Os Fundos Legais so indivisveisde dissoluo da COOPBRASIL, havenque deliberar a Assembleia Geral de exti繊―os cooperadcIdo remanesc器somter盗em casostinao 

蕪難
IL1 poder criar outros fundos, inclusive rotativos,pecificos, fixando o modo de formao, custekser aprovados em Assembleia Geral e regula繍曇聾  

Art. 72 - Reverte-se para os Fundos Legais: 

~- Para o Fundo de Reserva, os auxrlios e doa9es n自o especificadas, rendas 
eventuais e outros valores arrecadados. 
II ・  Para o FATES, os resultados de opera96es corn nao cooperados, bem como os 
decorrentes de participa96es em sociedades nao cooperativas e outros valores 
propostos pelos cooperados e aprovados em Assembleia Geral 
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勾  

e 	 CAPiTULO XIV 

5 	 DAS DISPOSI6ES GERAIS E TRANSIT6RIAS 

: Art. 73 - A COOPBRASIL poder ser dissolvida, de acordo como disp6e sobre o
assunto a Legisla o Cooperativista . 

：● 	論鷲trutura operacionatAdministrao ao e funcionamento.鷲OOPBova 鷲I喫er elaborada e pssembleia Geral躍sta peloira sua 

● ． 	 nit.c ra - tis casos omissos serao decididos pela Assembleia Geral
, com base nos

princpios doutrin rios e na Lei. 

Art. 76 - Este ESTATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordin白ria 
realizada no dia 16 de dezembro de 2017. 

Este Estatuto ' c6pia fiel do que se encontra lavrado no Livro de Atas de 
Assembleia Geral da cooperativa, e foi devidamente assinado e vai por mim 
Presidente da Assembleia e pelo Secret白rio da Assembleia assinado. Itabuna - 
Bahia, 16 de dezembro de 2017 
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

CPIPJ: 22.331.020(000148 
NIRE: 294O004'"' 

ATA DE ASこ蓋；蕊 , C.,ERAL ES誌誹胃滴’ . o o 	. S 
. o.. ’. 

' 

● 

S 
S 
a 	 Aos 20 (vinte ) dias do ms de dezembro do ano de dois mil e dezessete reuniram-se na 

~ 	 au且 sede situada na iSv. Princesa Isabel, 39”ーtar. Iradaしenter, saia 41.0, 4" ailロar,, ao 

S 
5 	convocao a s dez horas da manh' (10h00) com a presen9a de doze (12) associados 

S 
a 	 iniciou a reuni'o aaradecendo a presenca de todos os associados presentes na Assembleia. 

ー~ 	convinanco o cooDeraclo tulas“日nios silva, para secretanar 且 itsscmOieia e iavrar a 

a a 	resnectiva Ata. tm seguida. o k'resiciente ca Assembleia relatou aue o noitai cc 

- - 	 convocaCao foi entregue pessoalmentc a caca cooperaco e - enviado awavcs cc 

' 	 intormativos, efetuando em seguida a leitura dO relendo edital de (,onvoca9ao, o quai vai 

a 	 transcrito nesta Ata com o seguinte teor: O Sr. Diretor Presidente da COOPBRASIL 
~ 	 しUIJl'tKAi IVA lit I ItAliALtIU 上,tW StItVIしus. no uso I ass suas atnoutcoes 

~ 	 estatutanas. convoca os ors．しCoflerauos a rcumrem-se em Assembleia uerat tspeciaz 

ー 	 conforme determina a 11.091)112, que sera realizada no proxiino aia ill Ut (iCZCIflDrO Ge 

5 	2017, na sua sede situada na Av. Princesa Isabel, 395 - Edf. Trade Center, Sala 405, 4。  
- 	 andar. S'o Caetano, Itabuna - BA. CEP: 45607- 291. obedecendo aos seguintes horrios 

W 	 e qurum: 日  s IJS:UU lis, em I" convoca9ao, com a presen9a cc zia(aois ter9os) aos 

a 	 associados. 自  s 09:00 lis, em T convoca 言o com presenca dc metade mais um dos 

ー 	 associados, e as iU:UU lis, em terceira e ultima convoca9ao como numero minima cc 1)4 

S 
一一 	uestao, disciplina, direito e deveres aos socios, planejamento e resuitacos economicosat 	 - 	- 	 - 	- 	. 	 .. 	- 

es 

a 
w 

.． 	門uclioR讐associao.os presentes para que raam as suas consiaeraocs e. suge'tocs‘讐 
二’ 	竺叩叩sacas ao讐to desta a町eiativ円ao凹icザ讐叩警tante竺orue円 ao aia ao 
' 	 Edital de (Sonvoca9ao:' 1) Deliberar sobre !Jesta。・ discipima,l nrcito e ceveres aos 
a 	 s6cios, planejamento e resultados econ'micos aos projetos e F onwatas firmados 一  e 
' 	 organiza9o dos trabalhos. Enと seguida, 。 Sr. - Presidente aptesenton 。 pia三lo de 
. 	 desenvolvimento da COOPBRASIL para 20th, ten四em vista que.a 三ooperativa Mo tem 
ー 	 contrato firmado com nennum tomacor neste ano・ u presiaente ainca consicerou que a 

a 	 Coonerativa est se aualificando documentalrnentc para poder tdr condic'o de firmar 

a1gwn contrato. Segundo a diretora operacional iainires silva, 3 assessona juncica e 

~ 	 cont自bil da Coonerativa ia demitiram parecer em retaCao a auas propostas at presta9ao 

- 	 de serviCo one esto na eminencia Ce serem tedfla1as lunto a duas cirnicas, senao unta na 

' 	 cidade de I1II'US e outra naいCade de nabulia. Continuando, o presidente informou que 
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ser' necessrio efetuar a contrata戸o de um respons'vel tcnico em engenharia para a 
血ea de projetos da cooperativa, bem como um ルncion'rio para atuar no setor 
administrativo. O presidente ainda apresentou o oramento mensal de despesas a serem 
pagas relacionadas aos gastos pr-operacionais. De uni modo geral, os associados 
consideraram que a pauta do Edital foi satisfatoriamente apresentada, estando de acordo 
com as 血forma6es apresentadas na reuni加,Continuando, o Sr. Presidente da 
Assembleia agradeceu a presteza e a seriedade com que foi realizada esta Assembleia, 
com a participa戸o de todos os associados presentes, e deu por encerrada a Assembleia, 
e eu, P.liac Santos Silva, secretario, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo 
Presidente da Assembleia e por todos os demais associados presentes, Itabuna, 20 dc 
dezembro de 2017. 

Esta ATA' c6pia fiel e autntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assembl6ia e pelo 
Secretario da Assembl'ia, assinada. 
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Aos vinte e seis dias do m's de maro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na 
Avenida Princesa Isabel n.. 395 - Edificio Trade Center~SaIa 405 - 4o. AndarーSo 
Caetano - Itabuna - Bahia ・  CEP 45.607-291, em Assembleia Geral 
Ordinria/Extraordinria, os associados da COOPBRASIL COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVICOS, em terceira convoca9百o a s dez horas da manhA 
(10h00) com a presena de doze (12) associados confonne registro dos nomes na Lista 
dc Presen9a. O Presidente da Cooperativa, Sr. VINICJtJS SANTOS DE SOUZA, que 
neste ato' tamb'm o Presidente da Assembleia, iniciou a reunio agradecendo a 
presen9a de todos os associados presentes na Assembleia, convidando o cooperado 
Elias Santos Silva, para secretariar a Assembleia e lavrar a respectiva Ata. Em seguida, 
o Presidente da Assembleia relatou que o Edital de convoca9百o foi entregue 
pessoalmcnte a cada cooperado e enviado atrav6s dc infoniativos, efetuando em 
seguida a leitura do referido edital de Convoca9o, o qual vai transcrito nesta Ata com o 
seguinte teor: O Sr. Diretor Presidente da COOPERASIL COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVICOS, no uso das suas atribui,aes estatutrias, convoca os Srs. 
Cooperados a reunirem-se, simultaneamente, em Assembleia Geral Ordinria e 
Assembleia Geral Extraordinria conforme determina as leis 5.764/71 e 12.690/12, no 
prximo dia 26 dc maro de 2018, na sua sede situada lia Av. Princesa Isabel, 395 - 
Edf. Trade Center, Sala 405, 40 andar, S'o Caetano, Itabuna ・  BA, CEP: 45607- 291, 
obedecendo os seguintes horrios e qu6rum:A s 08;00 hs, em 1' convoca o, com a 
presen9a de 2/3(dois ter9os) dos associados,' s 09:00 hs, em r convoca o com 
presen9a de metade mais um dos associados, c s 10:00 hs, em terceira e ltima 
convoca9喜o com o nlユmero minimo de 04 (quatro) associados, para deliberar sobre a 
seguinte Ordem do Dia: Em AssembleIa Geral Ordin'ria; I - Presta o de Contas do 
exercicio de 2017 da Diretoria acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, 

compreendendo: a) relat6rio da gesto; b) balan9o patrimonial; c) demonstrativo das 
sobras e perdas (resultados); d) demonstrativos da avalia9巨o da eficiencia econmico! 
tin an cci丁a e social. Ii~Destina恒o das sobras apuradas p日m os fuiュdos legais e outros e 
do restante das sobras liquidas ou rateio das perdas, se houver. LU - Elei'o e Posse do 
Conselho Fiscal. LV - Fixa戸o do valor dos honorrios e/ou verba de representa弾o da 
Diretoria e da c6dula de presen9a do Conselho Fiscal pelo comparecimento as reuni6es. 
V - Deliberar sobre a ado叫o de diferentes faixas de rendas dos s6cios ー  cooperados, 
atendendo ao artigo 14 da Lei 12.690/12. Em Assembleia Geral Extraordin'ria: I ・  
Reforma estatutria para inclusao de objetos sociais. A cooperativa atualmente possui 
em seu quadro social 20 (vinte) associados. Itabuna, 05 dc maro de 2018. Vinicius 
Santos de Sou2a - Diretor Presidente. O Presidente da Assembleia iniciou a pauta do 
dia da Assembleia Geral Ordin'ria, referente ao Item I: Presta 且o de Contas do ano de 
2017 da Diretoria acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, eompreendendo: a) 
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relat6rio da gesto; b) balango patrimonial; の demonstrativo das sobras e perdas 
(resultados); d) demonst丁ativos da avalia'o da eficiencia econ6mico-tin・nceira e 
social, sendo assim, o Sr. Presidente da Assembldia convidou o Sr. Elias Santos SHva, 
cooperado e secretario da Assembl6ia, para iniciar a leitura do Relatrio de Gesto e 
apresentar as Demonstra96es Contbeis e Notas Explicativas, e o secretaria da 
Assemblia por sua vez, convidou a Consultora Cont'bil, Sr. Eliane Soun da Costa, 
para realizar os esclarecimentos contbeis. Continuando a Sn. Eliane Costa aplanou 
acerca das Demonstra るcs contbeis que estoa disposi9io de todos os associados. 
Explicou ainda, que a Cooperativa n巨o teve movimenta9o econ6mica, sendo todos os 
desembolsos e entradas relativos a movimenta'o de Capital. Todas as despesas pagas 
foraslュ classificadas no Ativo Jntangivel no Balan9o da Cooperativa na conta gastos prか  
operacionais, sendo amortizadas ao passo que a Entidade venha a obter receitas. O Sr. 
Presidente da assembleia, cumprindo o que dctennina a legisla9'o cooperativista, 
desconstitulu a mesa e solicitou que a Assembleia escolhesse um cooperado para 
coordenar os trabalhos e para fazer a leitura do parecer do conselho fiscal para a 
posterior aprova9'o ou n三o do Relatrio de Gesto e Presta9言o de Contas do exercicio 
de 2017. Escolhido por aclama9ao, o Cooperado Sr. Isaque Correia Santos, que fez a 
leitura do parecer do Conselho Fiscal. Logo ap6s, foi solicitado pelo mesmo que a 
assembleia se manifestasse sobre as Demonstra96es cont'beis e o presente relatrio de 
gest'o e presta9io de contas do exercicio social findo em 31/12/2017. Foi aberto um 
espao para perguntas e debates, onde todas as dvidas pertinentes 加 questes 
abordadas foram sanadas podendo assim dar continuidade aos trabalhos. Todos os 
presentes concordarem com os termos apresentados no relatrio e as respectivas peas 
contibeis e o cooperado Sr. Lsaque Correia solicitou que a Assembleia se manifestasse 
sobre o relat6rio de gesto e presta戸o de contas, e, como nio houve nenhuma obje 言o, 
foi colocado em vota9百o e aprovado por unanimidade as contas da Diretoria, confonne 
Relat6rio de Gest巨o e presta恒o dc Contas, bem como as Demonstra6es Financeiras e 
Econ6micas desta Cooperativa referente ao Exercicio Social encerrado em 31 dc 
dezembro de 2017, abstendo-se de votar os impedidos por lei. Retomando a dire9o 
dos trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia passou para o segundo item da pauta para 
discusso, a saber: ii一Destina9百o das sobras apuradas p日ra os fundos legais e outros e 
do restante das sobras liquidas ou rateio das perdas, se houver, O Conselho de 
Administraio, atrav's do Sr. Presidente da assembleia, explicou que no ano de 2017 a 
Cooperativa nao possuiu faturaniento, pois a institui9豆o nao firmou nenhum contrato 
nesse periodo. As despesas ocorridas foram pagas utilizando recursos investidos pelos 
associados fundadores e contabilizadas como ativo diferido, como explicou a Contadora 
da Cooperativa Eliane Costa, sendo assim, n云o houve sobras nem perdas' disposi9o da 
AGO - Assembleia Geral Ordinria. O Sr. Presidente da Assembleia prop6s dar por 
conclulda a discussao dessa pauta, tendo em vista que n巨o houve valores a fizer rateio. 
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Todos os associados presentes aprovaram a proposta do presidente. Passando para a 
prxima ordem do dia, o item ill - Elei9百o e Posse do Conselho Fiscal. O Sr. Presidente 
da Assembleia solicitou do plenrio, que conforme determina a legisla o 
cooperativista, o Conselho Fiscal, cujo mandato de um ano encerra-se nesta assembleia 
deve ser renovado no m」nimo 2/3 (dois ter9os), dessa forma, solicitou que viesscm a 
frente para iniciar a elei9まo. Continuando o Sr. Presidente apresentou o nome 山)S SeiS 
associados que compunham a chapa 自  nica para a elei9'o corn mandato a vencer na 
prxima assembleia geral ordinria em 2019, todos em dia com as suas obi加9るes 
estatutrias, para serem votados para Conselheiros Fiscais Titulares e Suplentes. Os 
presentes se reuniram e elegeram por unanimidade para CONSELHEIROS 
TITULARES os Srs.: ISAQUE CORBEIA SANTOS, brasileiro, natural do municpio 
de flh6us no estado da Bahia, nascido em 26/04/1978, solteiro, assistente administrativo, 
CNH n。 05859605845 DETRAN/BA, CPF ri0 001.915.065・24, residente e domiciliado 
na Rua Ladeira do Gamelciro, n。  84, Bairro Conquista, na cidade de Ilhus - BA, CE? 
45.650・134. CARLOS ALEXANDRE SILVA SEIXAS SOUZA, brasileiro, natural 
de Salvador no estado da Bahia, nascido em 04/12/1987, solteiro, assistente 
administrativo, CNH ii. 05329184887 DETRAN/BA, CPF 034.564.025-03, residente e 
domiciliado na Avenida Jos6 Luis da Fonseca, 318, Jardim Sav6ia, Ilh'us- BA, CEP 
45.658-260. JERFERSON ALCANTARA MOREIRA DO NASCIMENTO, 
braileiro, natural do municpio de Itabuna no estado da Bahia, nascido cm 05/09/1992, 
solteiro, Auxiliar administrativo, CNH n' 06913992781 DETRAN/BA, CPF if 
058.730.235・65, residente e domiciliado na Avenida Itajuipe n。: 268, Bairro Santo 
Antnio, Itabuna - BA, CE? 45.602-010. Para CONSELHEIROS FISCAIS 
SUPLENTES, os Srs.: ERLANDIA PEREIRA BRITO, brasileira, natural do 
municpio de Potiragn, Estado da Bahia, nascida em 27/09/1977, solteira, auxiliar 
administrativa, RG ti0 0931207029 SSP/BA, CPF n 963.345.415-87, residente e 
domiciliada na travessa Pau Brasil, n。: 50, Bairro centro, na cidade de Potiragithー  BA, 
CE? 45.790-000. MAIANA SILVA SANTOS, brasileira, natural do municpio de 
Ilh6us, Estado da Bahia, nascida em 18/07/1993, solteira, freritista, RG n 14.921.564・  
93 SSP/BA, CPF ri0 040.902.635-22, residente e domiciliado na Av. Governador 
Roberto Santos, n' 998, Bairro Esperan9a, na cidade de Ilhとus - BA. MATEUS DE 
SOUZA SILVA, brasileiro, natural do municipio de Ilhus, Estado da Bahia, nascido 
em 01/12/1994, solteiro, porteiro, RO if 14.666.862・60 SSP/BA, CPF n。  060.538.635・  
80, residente e domiciliado na Ladeira Humberto Sampaio, no. si, Bairro Conquista, na 
cidade de Ilh'us - BA. Todos os eleitos do Conselho de Administra'o e do Conselho 
Fiscal s三o empossados neste ato e declaram dc viva voz, sob as penas da lei, de que n五o 

estこo impedidos dc exercer a administra9'o da sociedade, por lei especial, ou em virtude 
de condena9百o criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela a pena que vedem, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos pjblicos, ou por crime falimentar, de 
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prevarica"o, pita ou suborno, concuss豆o, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema 丘nanceiro nacional, normas de defesa da concontcia, as rela るes de 
consumo, f pblica ou a propriedade (artigo 1011, pargrafo 1o do c6digo civil de 
2002), que no exercem cargos cumulativamente nos 6 rg&os de administra'o e 
fiscaliza'o (confonne § 2。, do art. 56 da Lei 5764/71) e que no existe parentesco at' o 
segundo grau em linha reta ou colateral entre os membros da Diretoria e do Conselho 
Fiscal. Prosseguindo, a Presidente da Assembleia colocou em pauta o item IV 一Fixa o 
do valor dos honorrios e/ou verba de representa9'o da Diretoria e da cdula de 
presena 山〕 Conselho Fiscal pelo comparecimento as reunies. O Sr Presidente da 
Assembleia sugeriu ao plenrio a seguinte remunera戸o para os Conse止e血）sde 
Administra o: Presidente ー P.S 4.000,00 (quatro mii reaiり de pr6-laborc mensal; 
Diretor Administrativo-Financeiro - RS 1.500,00 (Um mii e quinhentos reais) mensais e 
Diretor Operacional - RS 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais) mensais. Para os 
Conselheiros Fiscais Titulares, ou para os Suplentes, quando em substitui9ao dos 
titulares, pelo comparecimento as reuniるes mensais do Conselho Fiscal, a cdula de 
presena no valor de RS 400,00 (quatrocentos reais). Colocada em vota 三o a 
Assembleia, eni unanimidade, aprovou a proposta dos valores que foram propostos. 
Continuando, o Presidente da Assembleia colocou em pauta o item V- Deliberar sobre a 
ado9io de diferentes faixas de rendas dos s6cios - cooperados, atendendo ao artigo 14 
da Lei 12.690/12. 0 Presidente da Assembl'ia apresenta ao plenrio a seguinte proposta 
para atender as condi96es estabelecidas no item V do Edital: A ado9'o de diferentes 
faixas de retiradas dos s6cios ser de acordo com o estabelecido em cada contrato de 
presta"o de servi9o, assinado pela cooperativa, devendo esta decis巨o ser validada a 
partir do ano de 2019. Depois de avaliarem as faixas praticadas em cada grupo de 
contratos e analisada esta proposta, todos os presentes concordaram e aprovaram por 
unanimidade a referida proposta. Continuando, o Sr. Presidente deu por encerrada a 
Assembleia Geral Ordinria e passou para a pauta da Assembleia Geral 
Extraordin'ria, referente ao item I~Reforma estatutria para inclus喜o de objetos 
sociais. O presidente explicou a necessidade de inclus豆o de alguns objetos sociais, 
informando que a presente altera 五o est sendo feita por orienta戸o da assessoria 
Jurdica da Coopbrasil. Continuando foi explicado que s6 ser' necessrio proceder com 
a altera o do art 2。 §J0 do estatuto social que passa a ter a seguinte reda o: イriなoJ。  
ー A COOPREASIL COOPERATIVA DE lスAli肌EO EM SERnCOS, tern por 
oりetivo princ4,al a prestacdo de servios aos seus associados, visando d estabilidade 
econ6mica e ao bem-es:ロr social de lodos.§I。・ Pam con secucdo do seu objetivo 
social, a Co町,erativa tern como oりetos sociais as seguintes atividades: servios 
comb加ados para apoio a edficios, exceto condom加los prediais; servio山 cok'ade 
resduos ndo perigosos; atividade de obras de urbanixα戸ode ruas, praas e calcadas; 
ser,'なo de Pr曜フaraぐdo de canteiro e unipera de terreno; servio de Instalagdo e , 
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manutencdo eltrica,・  servios de pintura de edificios; atividade de obras de 

acabamento da construcdo; servicos de obras de alvenaガα」,atividade de cantinas e 

servios de alimentacdo privativos; atividades de limpeza de ruas; atividades 

paisagsticas; fornecimento e gesto de recursos 加manos para terceiros; servios 

combinados de escritrio e apoio administrativo; senなo de preparacdo山 terreno, 

cultivo e colheita; servio de obras de terraplanagem; servico de instalac6es 

加irulicas. sani雌r*zs e de gs; servios de manutenダoe reparacdo mecnica de 

veculosa“切mo加res,・ servios de borrachm・ib pam ve「culos automo切res了 senico山  
carga e descarga de mercadorias. Prosseguindo, o presidente pediu que fosse lido o 
estatuto alterado e abriu espa9o para que os associados pudessem dirimir as dvidas, 

sendo ciue denois de lido o Estatuto social alterado e no houve questionamcntos, foi 

colocado em vota9』o, sendo aprovado por unanimidade pelos presentes. uonciuiaa a 

Ordem do dia, o Presidente da Assembleia solicitou dos presentes se tinham mais 

alguma observa戸o sobre o assunto em pauta e como ningum se pronunciou, o 

Presidente da Assembleia agradeceu a presteza e a seriedade coin que foi realizada esta 

Assembleia, com a participa9o de todos os associados presentes, e deu por encenada a 
Assembleia, e eu, Elias Santos Silva, secretario, lavrei a presente ata, que vai assinada 

por mim, pelo Presidente da Assembleia e por todos os demais associados presentes, 

Itabima, 26 de maro de 2018. 

Esta ATA' cpia fiel e autntica da que se encontra lavrada no Uvro de Atas de 

Assembleias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assemblia e pelo 

Secretario da Assembl'ia, assinada. Itabuna, 26 de mar9o de 2018 
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ORDINARINEXTRAORDINARIA, REALI;ID?x Elci 28,0裡018・  
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ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

DA DENOMINAいO, SEDE, FORO, AREA DE A9AO, DURA AO E ANO 
SOCIAL 

Art. 1’ ・  A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, 
sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, constitulda no dia 24 de abril de 2015,6 
regida pela Lei n。  5.764/71, de 16 de dezembro de 1971, e atualizada pela lei 
12.690112, de 19 de julho de 2012, pelos valores e princpios do Cooperativismo e 
pelas disposi96es deste Estatuto, tendo 

I・  Sede e administra9自o no Municipio de Itabuna, no Estado da Bahia, na Avenida 
Princesa Isabel, n. 395, Edifcio Trade Center, 4。. Andar, sala 405, S白o Caetano 
CEP: 45.607-291 
II ・  Foro JurIdico na Comarca Itabuna, Estado da Bahia; 
II ・  Area de a9白o para efeito de admissao de cooperados em todo o territ6rio 
nacional; 
Ill ・  Prazo de dura9白o indeterminado; 
IV ・  Ano social compreendido no per「odo de 1o de Janeiro a 31 de Dezembro de 
cada ano 

CAPITULO II 

DO OBJETIVO E DOS OBJETOS SOCIAIS 

Art. 20 ・  A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, tem 
por objetivo principal a presta9白o de servi9os aos seus associados, visando 白  
estabilidade econ6mica e ao bem-estar social de todos. 

§1。・  Para consecu9白o do seu objetivo social, a Cooperativa tem como objetos 
sociais as seguintes atividades: servi9os combinados para apoio a edifcios, exceto 
condominios prediais; servio de coleta de residuos n白o perigosos; atividade de 
obras de urbaniza9白o de ruas, pra9as e calcadas; servi9o de prepara9白o de 
canteiro e limpeza de terreno; servio de instala9白o e manuten"o el白trica; servios 
de pintura deedificios; atividade de obras de acabamento da constru9白o; servi9os 
de obras de alvenaria; atividade de cantinas e servios de alimenta9白o privativos; 
atividades de limpeza de ruas; atividades paisagisticas; fornecimento e gest白o de 
recursos humanos para terceiros; servios combinados de escritrio e apoio 
administrativo; servio de prepara9含o de terreno, cultivo e colheita; servio de obras 

乞  
シ  
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a 	 6 6..Para a consecuc白o de suas a廿vidades enum日「adas nos p8「白gra句s 
w 	 an地dores, pode「白 a COOPBRAS比 fi「「1lar contratos,acomos, 司ust日s e convenIosI 

§5。・  A COOPBRASIL poderd, na forma da lei, associar-se a outras cooperativas 
singulares e/ou Federa9o, visando o beneficio aos seus associados e o 
fortalecimento e expans百o do cooperativismo 

§ 6 ・  Para a consecu9白o de suas atividades enumeradas nos par白grafos 
interiores, poder白  a COOPBRASIL firmar contratos, acordos, ajustes e conv"nios, 
em nome dos seus associados, com entidades pロblicas e privadas, do Pais e do 

昏  

● . ● ● 1 	、ザ  
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W 	 de manuten"o e repara9白o mecanica de velculos automotores; servi9os ae 

. 

● §2。  - Para a consec的白o do objetivo e dos objetos sociais, poder白  a Cooperativa 

● a) Adquirir, na medida em que o interesse social o aconselhar, g6neros e artigos 

● 
● 

	

- 	 servico. de acordo com o artiqo 2o. 

	

S 	 e) Contratar orofissionais de outras' reas com conhecimentos e experi'ncias 

semin白rios, congressos e similares na area ae sua atua9ao; 

● 
● 

	

S 	 i) Instalar, arrendar ou aluqar cantina para fornecimento de lanches e guloseimas 

S. 
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ORDINARINEXTRAORDINARIA, REALIZ4LjIEM .6I9fOl 8. 

ex垣ho「， de 加「nla 日 atende「  白s condi96es e o可e6s d esふst 'Ce e.exterior, de forma a atender s condi es e obletos dos ajustes, em conformidade 
com seus objetivas sociais; 

§7。・  Nos contratos, acordos e conv6nios firmados, a COOPBRASIL representar 
os associados coletivamente, agindo como sua mandat自ria 

CAPITULO川  

DA ADMISSAO 

Art, 30 ・  Poder白  cooperar-se 白  COOPBRASIL qualquer pessoa fIsica que se 
dedique e atue nas atividades e servios desenvolvidos pela Cooperativa, definidos 
no artigo 2。, dentro da sua 白  rea de a9自o, seja legalmente capacitado e possa 
livremente dispor de si, e que deseje utilizar os servios prestados pela 
COOPBRASIL e que concorde com as disposi加es deste Estatuto. 

Art. 4' - N巨o poder白  ingressar e/ou continuar como cooperado na COOPBRASIL, 
sem prejuizo da impossibilidade t白cnica 

I ・  Aquele que exer9a e/ou venha a exercer qualquer atividade contrria aos 
objetivos e prop6sitos da COOPBRASIL, ou prejudicial aos seus interesses, ou com 
eles colidente. 
II ・  Aquele que seja propriet白rio ou dirigente de pessoa jurdica de qualquer 
natureza (civil, empresarial, p"blica ou privada), que explore, direta ou 
indiretamente, com fins econ6micos, as atividades descritas no artigo 2o 
川・  O Profissional que foi eliminado da COOPORASIL. 

Art. 5o ・ A COOPBRASIL dever白  promover a congrega9白o e a integra9白o dos seus 
associados, que devem ser profissionais aut6nomos, que exercem atividades de 
presta"o de servios conforme os objetivos sociais descritos no artigo 2。, e, 
obrigatoriamente, devem exercer, com qualidade e crit白rios tcnicos. 

Art. 6. - O nロmero de cooperados ser白  ilimitado quanto ao m白ximo, n自o podendo, 
no entanto, ser inferior a 07 (sete) pessoas f「sicas 

6 1o -O Conselho de Administrac白o da COOPBRASIL definir白, atrav白s de normas 
regimentais, aprovadas em Assembleia Geral, a torma de organiza9ao ao seu 
quadro social. 

6 2。ー  As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho, 
aue atua na prestaC白o de servi9os, nos termos do artigo 4", inciso ii, oa lei 
12.69012012. auando prestadas fora do estabelecimento aa cooperativa, aeverao 
ser submetidas a uma coordena9否o com mandato nunca superior a 1 uml ano, ou 
ao prazo estipulado para a realiza9白o dessas atividades, eleita em reunio 
especifica pelos s6cias que se disponham a realiza-las, em que serao expostos os 
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i.Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que 
nela selam tratados; 

li,Propor ao Conse'o de Administra9ao ou 白  s Assembleas ieraus meaiaas ao 
interesses da CQOPBRASIL; 

ill.Votar e ser votado parJ membro do Conselho de Administra9aO e uonseino 
Fiscal, ou de outros 6 rgos da COOPBRASIL; 

IV.Demitir-se da COOPBRASIL quando lhe convier; 

多  
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de cada s6cio participe 

Art. 7。  - Para associar-se, o proponente preencher白  a respectiva proposta de 
admiss白o/adesao fornecida pela COOPBRASIL, abonada por 2 (dols) assOclaaOs 
em pleno qozo de seus direitos sociais, bem como a declara9eo ae que optou 
livremente por associar-se! e apresentar a documenta9白o exigda pelo conselno ae 
Administra9白o para an白lise e avalia戸o 

6 1。ー  Na Droposta de admissao, dever白  ser identificado o n自mero de quotas-partes 
erespectivo valor correspondente que o proponente devera Integralizar; 

§2。  - A proposta do admiss白o ser白  avaliada pelo Conselho de Administra9巨o, que 

poder白  aprova-la ou n邑o; 

6 3。  - Na hip6tese de ser aprovada a admiss白o do proponente, ser白  assinada por 
esse. iuntamente com o presidente, a ficha de matricula, b!m corno sera 
inteciralizada as quotas-partes do capital social na forma deste tstatuto tocIal・  
passando en伯o 白  qualidade Ce cooperaao. 

6 4 - O associado, como pressuposto para inicio de suas atividades atrav6s da 
COOPBRASILI devera estar inscrito como autonomo no IINつo 

6 5-Q or000nente, para exercer as suas atividades, conforme os objetivos sociais, 
dever participar de um treinamento inicial e/ou de atualza9aO soore 
c000erativismo, Estatuto Social, Ragftnento Interno, e demais normas e resolu9oes 
da と  OOPBRASIL, bem como participar de cursos sobre Rela96es lnterpessOals e 
conhecimento sobro o rela9こo da COOPBRASIL com seus clientes e parceiros, 
independentemente e sem prejuizo de outras atividades formativas de que venfla a 
participar; 

Art. 8。  - Cumprido o disposto no artigo anterior, o associado adquire todos os 
direitos e assumo as obriga96es da Lei, deste Estatuto e das demais normas e 
delibera96es da COOPBRASIL 

Art. 90. S白o direitos do associado, aldm de outros que a Assembleia Geral venha a 
instituir 

、  
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V.Solicitar ouaisouer informa es sobre os neq cios da COOPBRASIL e, no 
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- 	 XI. Durac百o do trabalho normal n白o superior a B (oito) horas dirias e 44 
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~ 	 venha a instit山「・ 
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I.subscmver e Inte9「ab'ar as qUotas~paけesd。 e a山a】  e 。  e. CeI - Subscrever e integralizat as quotas-partes do Capita) Social nos termos deste 
Estatuto e contribuir com as taxas de servi9o e encargos operacionais que forem 
estabelecidos para cobertura dos dispndios e custos da COOPSRASIL; 
li ・  Cumprir as disposi96es deste Estatuto, da Lei, delibera96es das Assembleias 
Gerais e resolu加es tomadas pelo Conselho de Administra"o; 
Ill ・  Satisfazer pontualmente seus compromissos para com a COOPSRASIL dentre 
os quais o de participar ativaritonte da sua vida societ白ria e institucional; 
IV - Participar das perdas do exaroicio, proporcionalmente aos ganhos e opera96es 
que realizou com a COOPBRASIL, se o Fundo de Reserva nao for suficiente para 
cobri-las; 
V ・  Prestar ao Conselho de Administra9白o esclarecimentos relacionados sobre as 
suas atividades relacionadas com os objetivos sociais; 
VI ・  Levar ao conhecimento do Conselho de Administra9ao e/ou Conselho Fiscal a 
existncia de qua.oar irregulandade que atente contra a Lei e Estatuto Social; 
VII ・  Acusar o seu impedimenta nas delibera96es sobre qualquer opera9百o em que 
tenha interesse oposio, ao da COOPRRASIL; 
VIII ・  Ressarcir o montante 
a) da condena9白o ou acordo ciii juizo, em razo de ressarcimento de danos em 

decorrencia de atoノfato perpetrado pelo cooperado no exercIcio da atividade 
profissional, proposta polos contratantes dos servios em geral em que figure a 
COOPBRASIL como Jornal doda 

b) do reembolso ou inま」  .ま」1za;iio piンo pela COOPBRASIL aos contratantes dos 
servi9os prestados, visnnd.J a uvitar litigio, desde que comprovada a ocorr'ncia 
de culpa ou dolo eta ak/Iotり  perpetrado pelo associado no exercrcio da 
atividade profissional; 

c) do pagamento leitつ  pela COOPBR.ASIL decorrente de beneficio assistencial 
aos cooperados e soas copendentes, por fora de contrato firmado pela 
COOPBRASIL com torceiros; 

d)dos disp6ndios e/ou dospoocs; realizadas pela COOPBRASIL junto' s pessoas 
jurIdicas de direito Iこ  tl co, cuando a COOPBRASIL adlrnplir d白bito do 
associado peranto cosas H ぶ  k9うos, inclusive, mas nきo apenas, quando a 
COOPBRASIL sofrしr o いcJ, Jr 、,、u ou indireto, de ser prejudicada em 
decorr白ncia da cregu;ridnー o :Jjconontal de seu associado; 

IXー  Estar inscrito no )NSS ou tscrcver-se como aut6nomo no INSS; 
X~ Abster-se da pr"usa do aし . J:Je que colida com os interesses e objetivos da 
COOPBRASIL, no a mbito Ho soa Jcea dc atua9白o; 
Xl~ Comparecer 白  s Assori ユ btcJos Gerais, 白  s reunies e prestar esclarecimentos; 
XII ・  Informar a conta c:orrotito ou conta poupan9a em institui9百o financeira 
designada pelo Conselho do A:l:iiHHstra9うo, para recebimento de seus crditos 
XIII ・  Realizar com a CCC r: 'i: .9にー  as opera96es econ6micas que constituam sua 
finalidade; 
XIV- Manter atualizodo t.. Hoc 、 o coos dados cadastrais solicitados na Ficha de 
Matricula, e comunicar, pつr cc:‘つ 	.‘つ 	:]quer altera9白o nos dados e Informa9es 
prestadas de natureza ;c :c.. H a profissional e/ou na execu9貢o dos contratos 
firmados pela COOPDIASJ.; 
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三猟c REFORMA ESTATUTRIA APROVADA PORDINRIA/EXTRAORDIP1ARIA, REAXV - Zelar pelo patrimnio material, moral ecolocando os interesses da coletividade acima dc鷺驚難SIL,duals. 

i

Art. ii - E limitada a responsabilidade na COOPBRASIL, respondendo o associado
somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas verificadas nas opera es
sociais

, g
uardada a propor o de sua participa o nas mesmas opera es

. ( 1 doArt. 1.095 do Cdigo Civil Brasfleiro, complementando os arts. 11 e 89 da Lei n
5.764/71). 

i。 薫I鰍難締燕薫鷺簾  

r Art. 12 - As obrigaes dos cooperados falecidos contradas com a COOPBRASIL,e as oriundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros,passam aos herdeiros e sucessores, no limite do valor do capital socialintegralizado, prescrevendo, porm, aps 01 (um) ano do dia de abertura dasucesso. 

ミ  鷺鷲羅灘簿難鷺議  

S 
● 一  r Art. 13 - A demiss白o白h do cssoAoAoAcjdirigido ao Conselho de Acin.i:negado. 	 裁MV t tACLUSACicamente a seu pedido, formalmenteCOOPBRASIL, e no poder ser 

：● 	PARAGRAFO NICOde contas do exerccioaverbada na sua ficha鴛藻
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memREFORMA ESTATUTRIAORDINARIAIEXTRAORmembros do Conselho de Adrair讐誉鷺鷲鷺鷺誌  
suficientes; 
b) houver levado a COOPBRASIL 白  prtica de atos judiciais para ob er 
cumprimento de obriga96es por ele contraidas; 
c) depois de advertido voltar a infringir disposi96es deste Estatuto, das Leis, das 
delibera加es da Assembleia Geral e do Conselho de Administra9自o; 
d) negar-se, sem motivos ius、 Nca!os, a participar na execu9白o de contratos de 
presra9ao ce servi9os 1r;l:l lJ、 J 戸 lUUUPURASFL causando-lhe pr切uzo, sem 
justificativa plausivel acatada pelo Conselho; 
e) que faltar, injusUficacI3rnc,cte,i ;ur duas vezes consecutivas, as Assembleias 
Gerais; 
1) praticar atos/fatos inqunaUos de vicio dolo ou culpa, nas modalidades de 
ImperIcia, Imprudencia ou neり gcnct, em prejurzo dos demais associados e/ou da 
COOP8RASIL; 

§1.-O associado que duixor dJ nroc1tar servio pela COOPBRASIL por mais de 03 
(tresj meses lnlnterrup;os, 」、り 、  J ; moses intercalados num perIodo de 01 (um) 
ano. ser白 automatcano ヒ二、．に HばlaIつ da COOPBRASIL. 

§2 ・  Os pargrafos anteriores n白o s白o aplicados para os cooperados que 
ocuparem cargos sociai;r CSTfl:'RASIL 

§3。  - Assembleia Geral npro、 ar!i, atrav白s de Instru9吾o Normativa, encaminhada 
pelo Conselho de AdminLtra悼o, as hipdteses que acarretaro penalidades aos 
associados diversas da E n. 」  T」  ・ 	n especial advert6ncia por escrito, suspensきo 
de aprova9白o de or事了nー 	 Th de mults pecuniria 

§4-An百o eliminagdo do cosociado nうo configura em hip6tese alguma revoga9ao, 
加ねleu parcial, da norma 三  rc 一  nonIicada 

Art. 15. A eliminaりDo do assocado dever白  ser decidida pelo Conselho de 
Administra9白o, o quot pod m ro::ncr Comissao de Sindicncia para tat fbialldade, 
por voto favorvel dc 二お【  -二お【  H H:; n) dos membros presentes, sendo a decis百o de 
que trata este caput run 竺つ ‘ .竺つ ‘ 	-竺つ ‘ 	、 -- 'to ao infrator, por processo que comprove as 
datas de remessa o C ノ 	 .ノ 	 ‘ sntro do prazo de 30 (trinta) dias. 

§1。・  O associado c 「：:uH,: s 「 .「 :d 	dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
recebimento da notJcuぎ 	、にc :ぎ 	、にc 	r r-s ーurso corn efeito suspensivo, 自  primeira 
Assembleia Geral 

農器器驚畿雲 J ' I-.. 農器器認器rdem do dia na primeira 

3 - Na Assembic:o o- 「  I’ 	 一 
 or o recurso ser白  garantida ao associado adefesa plena, escrita e cru: 

g 	I 

也  
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三 § REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA nSflILPIAPrRAL
ORDINARINEXTRAORDIPIRIA, REALIZADA 7 26/DS/Y18.

. e e e S e
e e 	 .5 

e,Se a correspondncia, referida no caput retomar mais de 03 vezes 

	

~ 	 IJ'JrbtUkbiL sem que flaja a ciencia pelo associado elImInado, a referida 

	

a 	 comurflca9ao poaera ser leita por publica9ao em jornal que abranja a 白  rea de 

	

w 	 aamissao de cooperaclos. 

● Art. 16-A exclus白o do associado ser feita: 

	

S 	 Iー  Por dissolucao da COOPBRASIL 

	

一 	 ii - ror mono aa pessoa lisca: 

	

. 	 ii. - ror incapacivaco civil quo o impe9a de exercer sua atividade na COOPBRASIL 

	

一 	 iv' ror deixar de atender aos requisitas estatutrios de ingresso ou perman.ncia 

	

. 	 na cUVrUNASIL, 

. a 	PARAGRAFO o NICO~ A exclusao do associado ser feita por decis白o do 一  e 	uonseuno ae fkdministra9io, dc acordo com cada caso, 

一ー 	nrt. it - tm qualquer caso dc demisso, elimina9白o ou exclus白o, o associado s6 

	

. 	 tera ロpreito a restitui9ao dos quotas-partes do Capital Social que inteqralizou. das 
sooras e ce outros crcci11os que lhe t'verem sido registrados ap6s a deduc白o dos 

	

. 	 aeoicos e ooriga9oes, nciつ  fluo cober.いe nenhum outro direito. 

	

5 	 § 10 ・  A restitui9白o de que trata este artigo somente poder ser exigida depois de 
aprovaoa, peIa /kssernoieia (ieral・  as contas cio exercrcio em que o associado tenha 

	

． 	 三I聖α費四ado 9a CO9PEflASIL 
S‘ー ’U Yonseino oe ハominlsva9ao poder白 determinar que a 「日$靴ui9含o seja柵陥  

	

e 	 em parcelas iguais o poraccooc ci 十  crtir do exercicio financeiro que se seguir ao que 
三昭門．さコa9siig9m9elo ・  「30 rclm:mo ゴ(3りtico ao parcelanl日nto da integ「日“za9白o 

	

. 	 s.r - JcorrenaQ ロorn cc c,e;urn;c' cos ou exclus6es de cooperados em n自mero 

	

二 	 同 que as restに然しCs し、・こ impこ ‘し・こ as referidas cio caput do artigo possam 

	

. 	 ameaar a estaoiiiaace economico4inanceira da COOPBRASIL, esta poder自 
二  ~ 	restitui-ias meaiante critc'rios que resguardem a sua continuidade.a 	asa 
. . 	S.,7I里was9 ロemりrio ao coopornm・コ「りsttui9ao de que trata o par白grafo anterior 

	

ー 	 甲「日 eretu aロa一  aos r り「d、ニー’り h ーais しm uma s6 parcela, mediante a apresenta"o 
S 

	

二 	 ’コー  - no caso ae. ler一一～  o: " ci cc 	rodo, ele dever白  integralizar as quotas-pales S. I 

	

a 	 pronta exigibilidade dEs uivに」as ci) associado na COOPBRASIL. sobre cuja 

	

ー 	 iiquiaa9ao cabera ac 'cns〔日 “cc cio 了  'Fflinstra9昌o dec司ir 

' 

	

a 	 quotas-panes subs:r: 、 	:、 	、 :: 	profissional, poder白  ter quakiuer tipo de 

	

ー 	 vantagens ou prlv に j:, c H，【一 	、  das demais cooperados. 

ぐーべ  
l 
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Art. 20 - Consumada a demissao, e'irnina9白o ou exclusao, devero ser averbados 
na Ficha de Matr「cula os motivos que as determinaram e assinada pelo Presidente 
gin CflOPRRASIL 

CAPITULO V 

r コ ’ 	'TAL SOCIAL 

Art. 21 - O Capital flocH' 'e CJCT"7ASIL, representado por quotas-partes, nao 
ter limites quanto ac' 	" o, 、 	r conforme o nロmero de quotas-partes 
subscritas e integraUzadas, ndo podendo ser inferior a R$ 3.600,00 (trs mil $ 
seiscentos reais). Neste ato, a COOFBRASIL j白  possui totalmente Integralizado o 
capital social de R$ 1.000.000,00 (Um milhao de Reais). 

§1。・  O Capital Social 白  divdHo e' quotas-partes no valor de R$ 1.00 (um real) 
cada urna, sendo o aとジ、‘eJ 	' o a subscrever o nロmero rnlnlmo de 400 
(quatrocentas) quotas-p:'・  tes dり  Capital Social, totalizando R$ 400,00 
(quatrocentos reais〕  pr、一 	.r、一 	』 v 	Jo integraliz白-las 白  vista, ou em at 10 
(dez) parcelas menレr ー  

§2.-A quota-parte. i.r;dH sivuL lo ' r"ferivel a n百o cooperados, n白o podendo ser 
negociada de modo u,t 	: i 、’ .、’.、’ 	・ n garantia, e sua subscri9白o, integraliza9白o, 
transferncia ou restitui9うo devero‘ 」  r averbadas na Ficha de Matr「cula. 

§30 - A transferenc 【1 U 	」 	total ou parcial, poder ser escriturada na 
Ficha de Matricula rn' 	er 	! e conter」  as assinaturas do cedente, do 
cession白rio e do Pr 、  】 	コ 	RA引L 

§4。  - Para efeito de( Hssro U 'e evos cooperados ou novas subscri96es, a 
Assembleia Geral ate a'. 	o 」 	n こ！mero minimo da quota-parte, consoante 
proposi 白o do Cf. 
desvaloriza声o da noeL 、  ,、  fixadosl .l 	'or33o governamental competente. 

、 onet自rio, o capital de cada associado ser 
correspotidente varia9白o do n自mero de 
】 f:oconamento ao Fundo de Reserva. 

r 2erados somente Se dar em rela"o 白  s 
ocJas pelo cedente, respeItado o limite de 

social por associado previsto no Artigo 
o Conseflio de Administra戸o. 

§5。  - Havendo mu 3「一、  
convertido ao novo 「  
quotas-partes, inco: c 

§6・・ A cess白o demo1 
quotas-partes do cot 
concentra9ao de q 
seguinte, mediante ,,.,i,' 
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tantas quantas quiser, observado o limite m白ximo de concentra9ao de, no m白ximo, 
1/3 (um tero) do total do capital social. 

PAR GRAFO O NICO ・  A COOPBRASIL deduzira de qualquer cr'dito do 
associado o valor necessario ao pagamento das quotas partes n白o Integralizadas, 
de acordo com o estabelecido no Estatuto Social, e, na falta de crdito, ser emitido 
tItulo de cobran9a. 

Art. 23 ・  Podero ser parjos juros de at白  12% (doze por cento) ao ano sobre as 
quotas partes integraliz 	二  il j c二！  ! social, quando apuradas sobras no final do 
exercIcio social, cJsdc 	3 3 rL . era9白o seja expressarnente aprovada pela 
Assembleia Geral 

A『1 

「I・  

Art. 24 - As subscrl75es' L qc Itnn-rlrtos do capital social posteriores 白  admiss白o, 
decorrentes de dcLec ・ 	1d、 Aい「、 nb!oia Geral ou ato voluntrIo do associado, 
podero ser integrahzaC 

I.Na orimeira hipと 2se 「 lfつ一1、コ月  'erada pela Assembleia Geral; 
li ・  Na segunda hi; 二一 	r二一 	‘ 	2TdO entre a CQQPBRASIL e o associaao・  

Art. 25 1Sero revertidas ao capital social, por decisao da Assembleia Geral: 

I - As sobras Iiquidrnr…～ー：d~ nn'v ・ :Ioio e as incorpora96es de reservas, exceto 
as indivis「veis, rec 	a :; 	'c 	:.Jade das opera9bes ae caaa associaao 
com a COOPBRI. IL, 	si incam, a faculdade estabelecida no Artigo 26 deste 
estatuto social; 
II- As novas subs a 

P, PARAGRAFO o LIC . :i・ ::.nt. 	」  e sobras e de reservas capitalizadas que 
ultrapassarem o Nmit Cc? Lc'r 	: ;ao de quotas-partes estabelecido ser白  
realizado e entregue em moeda corista ao associado 

Art. 26 - Na apt' 
excluido, as quot: 

I. O acrscimo dc' 
II. As dedu96es 
a) do rateio dasF 
b) de todo e quaq 、 er 『  
川． As reten96es (Ja vs 
disp6ndios passiva:e( 
ato efou fato ilicir 
de negligencia, C! 
afastado o risco. 
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こり  
asado oelo associado. 
う garantia de adimplemento de despesas e 

P.is pela COOPBRASIL, em decorr'ncia de 
ado, doloso ou culposo, nas modalidades 

:1, at qaC seja definitivamente solvido ou 

o ausodado demission白rio, eliminado ou 
at a serem devolvidas sofrero: 

'auidas do exercrcio social; 

'2018 

、  

q 

、6。  



§1。・  Poder tamb白m ser convocada pela maioria dos membros do Conserho de 
Administra"o e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos cooperados em 

中  
包  
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Art. 27 ・  A devolu9白o do capital social ao associado se iniciar no prazo dc 30 
(trinta) dias ap6s a realiza"o da Assembleia Geral que aprovar as contas do 
exerccio social em que ocorreu a demiss白o, elimina9ao ou exclus負o, na mesma 
condi'o em que se deu a integraliza"o. 

§1。・  Em caso de exclus白o por morte, dissolu"o ou Incapacidade civil nao suprida, 
somente ser devolvido o montante correspondente a s quotas-partes integralizadas 
do capital social, ap6s a apresenta9ao da documenta9ao h白bil do recebedor, 
comprovando a qualidade de, raspactivamente, associado, inventariante, herdeiro, 
liauidante ou curador. 

「  ● 
● 
● 
● 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

い2. Quando a restituio das quotas-partes Integralizadas do capital social afetar astabilidade econmico_financeira da COOPBRASIL a restituicn nnr1Ar ear fait ~ 一  . a 	uw rilaneira a garantir a continuidade das aUvidades da coop顧破“ー…ー’'v’田  

’． 	器  o - # cobrana de dbito excedente sobre o varor correspondente as QuotasflH,ae intanr.I a,-.... -i- - - - . 
一ー  ． 	 。uuessQres・  reallzar-sea a qualquer momento: 

. 
S 
S 
S 
S 
● T白cnica, Educacional e Social - FATES 

S. 	 cAPITULo vI 
● DA ASSEMBLEIA GERAL 

●● 	鍵rg oC.a鏡embleia Geral, qemo da cooe綜poder ser ExtSlL, tendo po認宵 riaden胃rdinria ou Especial,dos limites da Lei e 

● ー  

. 
● PresidenteS 
S 
S 
S 
● 伊I a 
. 	 （一／ 
● 

● 也  S IIUCEB 
. 
S 
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Art. 34 - A notifica9きo dos s6cios para participa9白o das Assembleias ser pessoal e 
ocorrer白  com antecedencia mrnima de 10 (dez) dias de sua realiza叫o. 

§10 - Na impossibilidade de notifica9言o pessoal, a notifica9白o dar-se-白  por via 
postal, respeitada a anteced6ncia prevista no caput deste artigo 

§2。・  Na impossibilidade de realiza9白o das notifica96es pessoal e postal, os s6cios 
ser白o notificados mediante edital afixado na sede e publicado em jornal de grande 
circula9百o na regi白o da sede da COOPBRASIL ou na regi白o onde ela exer9a suas 
atividades, respeitada a anteced6ncia prevista no caput deste artigo. 

§ 30 ・  Os Editais de Convoca"o ser白o afixados em locais vis「veis nas 
depend色ncias comuns e frequentadas pelos cooperados, publicados em jornal e 
comunicados por circulares aos cooperados. 

、  

包  
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a 	 pleno gozo Ce seu! direitos sociais, ap6s solicita9白o ao Presidente' nk atendida. 

	

w 	 no prazo maximo de 10 (dez) dias 

	

a 	 a': ーし  onvocaaa a Assembleia Geral, de acordo como estabelece a Lei e este 

	

w 	 tstatuto, nao pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo de forca maior 

	

~ 	 aevicamente comorovado 

	

w 	 s r - rNao poaera votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido 
● apos a convoca9ao 

	

a 	Art. 32-As Assembleias Gerais sero convocadas corn anteced'ncia mrnima de 10 

	

w 	 ( aez) aias para a primeira convoca9白o e 01 (uma) hora ap6s para a seounda e 

I 

● ． 	Art. 33 - Nos Editais de Convoca9白o das Assembleias Gerais, devero constar:Ia 

	

~ 	w~ー’ 	a, a expressao ' uonvoca9ao de Assembleia Geral", Ordin白ria ou Extraordin白ria, 
es 

	

一-一 	 uj aia e. nora ロa reuniao, em cada convoca9白o, assim como o endere9o do local daa 	 - 	 - 

	

e 	 sua reaiiza9ao, o qual, saivo motivo Justo ser sempre o da sede social; 

	

一 	 りa se9uen9a 9「ロmalロ琴叩nvoca9うes; 

	

e 	 円  a orcem co aia aos tracalnos, corn as devidas especifica96es dos assuntos; 

	

ー 	 e o numero us cooperaaos existentes ria data da expedi9巨o do Edital, para efeito 
e 

I 
rflnnunMrtj UNhI.0 - NO caso ca convoca9ao ser Teta por cooperados, o Edital 

	

. 	 aevera ser assinaao, ' no mInimo, pelos 04 (quatro) primeiros signatrios do 
cocumento que a soiicmtou, e no caso de ser te比a pelo Conselho Fiscal, por, no 

	

. 	 minima, uz( aois co seus memDros e no caso do Conselho de Administra9白o, pela 

	

ー 	 mamona que a convocou. 

I 

I 	Aけ  I. 	。 cc  ● I. ● 認  I I I I I I I I I 
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§ 4誉讐i讐鷲讐讐響讐鷺 ie 
12.690(2012 ser白o definidos em Regimento Interno. 

Art. 35 - E da competncia das Assembleias Gerais, Ordln白rias ou Extraordin白rias, 
a destitui9百o dos membros do Conselho de Administra9白o e do Conselho Fiscal. 

Art. 36 - O "quorum" para instala9白o da Assembleia Geral' o seguinte: 

I・  2/3 (dois teros) do nロmero de cooperados, em primeira convoca9百o; 
II -Metade mais um dos cooperados, em segunda convoca9首o; 
III -50 (cinquenta) sodas ou, no mrnimo, 20% (vinte por cento) do total de sclos, 
prevalecendo o menor n"mero, em terceira convoca9白o, exigida a presen9a de, no 
mrnimo, 4 (quatro) s6cios para as cooperativas que possuam at白  19 (dezenove) 
s6cios matriculados. 

§1．・  Para efeito de verifica9白o do "quorum", o nロmero de cooperados presentes, 
em cada convoca9白o, farーse・白  por suas assinaturas seguidas e apostas na Lista de 
Presen9a 
§2o ・  Constatada a existncia de "qu6rum" no hor白rio estabelecido no Edital de 
Convoca9白o, o Presidente instalar白  a Assembleia, tendo encerrado a Lista de 
Presen9a mediante termo que contenha a declara9白o do nmero de cooperados 
presentes, da hora do encerramento e da convoca9白o correspondente, far 
transcrever estes dados para a respectiva ata 

Art. 37 ・  Os trabalhos das Assembleias Gerais ser白o dirigidos pelo Presidente da 
COOPBRASIL e ser auxiliado por um Secret白rio ad hoc, que dever ser um 
cooperado em pleno gozo de seus direitos, escolhido na Assembleia Geral, 
podendo, tamb白m, serem convidados os ocupantes dos cargos sociais para compor 
a mesa 

PAR GRAFO o NICO - Quando a Assembleia Geral n白o tiver sido convocada pelo 
Presidente da COOPBRASIL, os trabalhos serきo dirigidos por associado que vier a 
ser indicado pelo plen白rio, sendo secretariada por outro associado convidado por 
aquele. 

Art. 38 ・  Os ocupantes dos cargos sociais, como quaisquer outros cooperados, n白o 
poder白o participar na vota"o sobre assuntos que a eles se refiram, de maneira 
direta ou indireta, inclusive de elei96es, mas n白o ficaro privados de tomar parte 
nos respectivos debates. 

Art. 39- Nas Assembleias Gerais em que forem discutidas e presta9各o de contas e 
suas pe9as cont自beis, o Presidente, logo ap6s a apresenta9白o da mesma solicitar白  
do plen白do que indique um associado para coordenar os debates e a vota"o da 
matria. 

イ や 

. ● I I I I S I I I I I 
い  I I I I I S 

S. . I S I I I I I I 
歯  

S S S I 
也  
ルCEB 

certifico o Registro sob o n.97765737 em 08/06/2016 
Protocolo 189123010 de 30/05/2018 
Nome da empresa c00PBRASIL cooPERATIvA DE TRABALHO EM sERvicos NIRE 29400041221 
Este documento pode ser verificado em http:ffre9in.jucebbagov.br/AUTENTIcACA0D0cuMENT0S/AuTENTIcACA0.aspx 
chancela 195669409648039 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada en, 11/06/2016 
por Hlio Portela Ramos - Secretdo Geral 



I 

、い  
REFORMA ESTATUTRIA APROVADA PELA A $SEMSL'LA QERAL 

ORDINARIAIEXTRAORDINARIA, REALIZAWfl PJF26IQ8I24
, . . , . . . .4 4_a 

§lo -Transmitida a dire"o dos trabalhos, o Presidente e os demais membros do 
Conselho de Administra9ao e Conselho Fiscal deixar百o a mesa permanecendo, 
contudo, no recinto a disposi9白o da Assembleia para os esclarecimentos que lhes 
forem solicitados 
§2。  - O Coordenador indicado escolher, entre os cooperados, um Secretrio 
"ad-hoc" para auxili白-lo na reda"o das decisるes a serem incluldas na ata, pelo 
Secretrio da Assembleia, 

Art. 40 ・  As delibera加es das Assembleias Gerais somente podero versar sobre os 
assuntos constantes do Edital de Convoca9白o e os que com eles tiverem direta e 
imediata rela"o 

§1。・  A vota9ao ser白  nominativa e a descoberto ou por aclama弾o, podendo a 
Assembleia Geral optar pelo voto secreto. 

§2。・  O que ocorrer nas Assembleias Gerais dever良  constar de ata circunstanciada, 
lavrada em livro prprio, ilda, aprovada e assinada no final dos trabalhos pelos 
membros do Conselho de Administra9白o e Fiscal presentes, por associado 
designado pela Assembleia Geral e, ainda, por quantos o queiram fazer. 

§3。・  As decis6es das Assembleias Gerais ser白o tomadas pelo voto pessoal, tendo 
cada associado, em pleno gozo dos seus direitos sociais, o direito a um voto, n百o 
sendo permitida a representa9ao. 

§4。  - Havendo empate na delibera9白o, o Presidente da Assembleia Geral ter 
direito ao voto de minerva, de modo que seu voto ser de qualidade e desempatar 
a quest百o 

§5。・  O associado que for admitido ap6s a convoca9'o da Assembleia Geral nきo 
poder白  votar nem ser votado. 

§6。・  O Associado que esteja na condi 白o de empregado da COOPBRASIL no 
poder白  votar nem ser votado. 

§7。・  O Associado que n白o estiver cumprindo com os deveres e obriga96es 
constantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser votado. 

§6' ・  Quando o nロmero de Associados da COOPBRASIL for superior a 3.000 (trs 
mil), o Conselho de Administra"o poder estabelecer que sejam representados 
nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem em 
ncleos seccionais e os mandat白rios, al6m de serem associados 白  COOPBRASIL 
em pleno gozo de seus direitos, nao exer9am cargos eletivos na COOPBRASIL. 

§9。ー  Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km 
(cinquenta quil6metros) da sua sede, a COOPBRASIL poder estabelecer que 
sejam representados nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os 
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器鷲需 alm de seremexer am cargos議農留さ COOPBRASIL em pleno gozo de seusCOOPBRASIL. 

§100 ー  Dever ser eleito 1 (um) delegado representante das grupos seccionais de 
associados, conforme est白  definido no pargrafo anterior para a representatividade 
na COOPBRASIL. considerando-se que a data limite para a elei o ser自  at a dia 
31 de janeiro do ano de realiza9邑o da Assembleia Geral Ordin白ria 

§11。ー  O mandato do delegado ser de 01 ano e a posse ser imediata ap6s a 
elei9白o em Assembleia, a qual ser convocada pelo Conselho de Administra"o, 
atrav白s de Edital encaminhado para todos os associados pertencentes a cada 
grupo seccional, sendo o nome do associado eleito consignado em ata. 

§12。 Os associados, integrantes de grupos seccionais, que n白o sejam delegados, 
poder百o comparecer 白s Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto 

§13。 - Prescreve em 04 (quatro) anos a a"o para anular as delibera96es da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simula9ao, ou tomadas corn 
viola9ao de lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assemblia Geral 
tiver sido realizada. 

CAPITULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Art. 41 - A Assembleia Geral Ordin白ria ser自  realizada obrigatoriamente uma vez por 
ano, entre os (tres) primeiros meses do ano e deliberar sobro os seguintes 
assuntos constantes na Ordem do Dia 

I・  Presta9白o de contas do Conselho de Administra9ao acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relat6rio da gesto; 
b) Balan9o patrimonial; 
c) Demonstrativo das sobra e perdas (resultados), e Parecer do Conselho Fiscal; 
d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercicio seguinte 

II - Destina9巨o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no 
primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatrios; 
川・  Elei"o e posse dos componentes do Conselho de Administra9ao e do 
Conselho Fiscal, quando for o caso; 
IV - Fixa9ao do valor dos honor白rios e/ou verba de representa叫o do Conselho de 
Administra9白o e da c白dula de presen9a do Conselho Fiscal pelo comparecimento 
as reuni6es: 
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V - Quaisquer assuntos de interesse social, exclufdos os de compet'ncia da 
Assembleia Geral Extraordin白ria e Especial, desde que conste explicitarnente no 
Edital de Convoca9'o. 

§10 ・  A aprova9白o da presta"o de contas do Conselho de Administra9ao desonera 
seus membros da responsabilidade, ressalvados os casos de erro, doto, fraude ou 
simula9自o, bem como infra9昌o de Lei e do Estatuto. 

§2- A nao convoca"o da Assembleia Geral Ordinaria no prazo descrito no caput 
deste artigo poder白  implicar em responsabilidade civil dos administradores, sem 
prejuzo de realiza9ao de Assembleia Geral Posterior, de natureza, extraordin白riaI 
para deliberar as matrias prprias da modalidade Ordin白ria 

§3。・  As delibera96es da Assembleia Geral Ordin自ria sero tomadas pela maioria 
simples dos votos 

Iらb 

4 -prepcondi灘鴛bleias Cde accbilldade熊騰rem de eleies, o processo eleitoral sero do Plenrio, devendo ser observada a;, na forma da Lei e deste Estatuto. 

5 -fora驚se efetivaor, os pra票農 pocasmandat農das a elei o delos administrado誉欝ores, por motiscals em exe器：  

considerefetive e習農 asu to m atso. nunc謂：需 pe器認急潔さmpo necess白rio at6 que se 

鵠蕊篇怨驚1誌認識需器5器a I mente,as de re協揺慧震 Geral 

含器g』認ま』旨鷺篇ご響』器臨 a diferen9a entre as de maior e as de 

騒. E ved;los. exce農篇00ada響ASH,. distribuide em razo震rbas de qualquer naxercicio de sua ativid需器窓oscio 
ou retribui o por conta de reembolso de despesas comprovadamente realizadas
em proveito da COOPBRASIL. 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art. 43 - A Assembleia Geral Extraordin白ria realizar-se-白  sempre que necess白rio e 
poder白  deliberar sobre qualquer assunto de interesse social, desde que 
mencionado, de forma explicita, no EditaS de Convoca o 
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Art. 44 - E da competencia exclusiva da AssembIia deralExWor'&naria delib'rar 
sobre os seguintes assuntos: 

I・  Reforma do Estatuto. 
II ・  Fus白o, incorpora9白o ou desmembramento. 
川・Mudan9a de o切etivo. 
IV ・  Dissolu9昏o volunt白ria e nomea9百o de liquidante 
V ・  Contas do liquidante. 

PAR GRAFO ロ  NICO ・  S百o necess白rios os votos de 2/3 (dois tercos) das 
cooperados presentes com direito a voto para tomar validas as dlibera9る‘s d'e que 

、い  

CAPITULO IX 

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Art. 45 ・  Al白m da realiza9目o da Assembleia Geral Ordin白ria e Extraordin白ria a 
COOPBRASIL dever realizar anualmente, no minimo, mais uma Assembleia 
Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de 
convoca"o, sobre a gesto da COOPBRASIL, disciplina, direitos e deveres das 
s6clos, planejamento e resultado econ6mico dos projetos e contratos firmados e 
organiza9白o da Presta"o de Servio, conforme o seu objetivo social. 

§1。. A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever自  ser realizada no 
segundo semestre do ano 
§2。. Os procedimentos para a realiza9ao da Assembleia Especial obedecero aos 
mesmos crit白rios observados para as Assembleias Ordinarias e Extraordin白rias. 

CAPITULO X 

DO CONSELHO DE ADMINISTRAAO 

Art. 46 - A COOPBRASIL ser白  administrada por um Conselho de Administra o 
composto de 03 (tr白s) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus direitos 
sociais, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 04 (quatro) anos, sendo 
obrigatria a renova"o obrigat6ria de 1/3 (um ter9o) de seus membros ao t白rmino 
de cada mandato, constituda de: 

Presidente: 
Diretor Administrativo-Financeiro; 
Diretor Operacional; 
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,1、二N白o pode,o ser eIeibs para membros .o p..on .el品.d ..No podero ser eleitos para membros do onselho do Administra9白o 
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§30 ・  o processo eleitoral da COOPBRASJL ser白  regulamento pelo Regimento 
Intnrnn 

§ 40 ・  O Presidente do Conselho de Administra9白o ser白  o Presidente da 
COOPBRASIL. 

§5 ・  Os membros do Conselho de Administra9白o sero eleitos pela Assembleia 
Geral tomando posse automaticamente na referida Assembleia. 

Art. 47 - Os membros do Conselho de Administra"o da COOPBRASIL deve 
empregar, no exercrcio de suas fun96es, o cuidado e diligencia que todo homem 
ativo e probo costuma empregar na administra9白o de seus pr6prios neg6cios 

§1。ー  Os membros do Conselho de Administra"o devem exercer as atribui96es 
que a Lei, Estatuto e o Regimento Interno lhe conferirem para lograr fins, no 
interesse da COOPBRASIL, sendo-lhe vedado 

I. Praticar ato de liberalidade 白  custa da COOPBRASIL; 
II. Sem previa autoriza9白o do Conselho de Administra9白o, tomar emprstimo 

recurso ou bens da COOPBRASIL, ou usar, em proveito prprio, de 
organiza"o em que tenha Interesse ou de terceiros, os seus bens, servios 
ou cr白ditos; 

III. Receber de terceiros, sem autoriza9白o do Conselho de Administra9'o, 
qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razo do 
exerccio de seu cargo; 

§20 ・  as importncias recebidas por infra"o ao disposto no Incido Ill, pertencero 白  
COOPBRASIL, sendo dada a destina"o legal. 

§3 - O Conselho de Administra9昏o poder, ouvido 一  o Conselho Fiscal1 realizar 'a 
pratica aos atos gratuitos razoaveis em oenencio aos empregaoos ou oa 
comunidade de que participe a COOPBRASIL. 

Art. 48 ・  O membros do Conselho de Administra9自o nきo 白  pessoalmente 
respons白vel pelas obriga96es que contrair em nome da COOPBRASIL e, em 
virtude de ato regular de gesto, respondendo, porm, pelos prejuzos que causar 
quando proceder: 

くべ  
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Dentro das atribui96es ou poderes, com culpa ou dolo; 
Com viola9百o da Lei, do Estatuto e do Regimento Interno; 

PARAGRAFO O NICO - O membros do Conselho de Administra"o naoe 
respons白vel por atos ilcitos de outros conselheiros, salvo se com eles for conivente; 
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Art. 49 - A renロncia de qualquer Conselheiro independe de motivac白o e torna-se 
eficaz, em rela戸o 白  COOPBRASIL., desde o momento em que lhe for entregue a 
comunica9白o escrita do renunciante. 

§loー  a destitui9ao do cargo se materializar na proxima Assembleia Geral, quando 
ser eleito novo membro do Conselho de Administra9ao para o carga vago; 

§2 ・  A Assembleia para a elei9自o do novo membro do Conselho de Administra"o, 
dever ocorrer em at 90 (noventa) dias aps a vacancia; 

Art. 50 - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o Presidente 
ser substitudo pelo Diretor Operacional. 

§lo ・  Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se substituem 
entre si acumulando as fun96es pertinentes a cada cargo 
,2' ・  Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias, qualquer cargo do 
Conselho de Administra"o, dever ser convocada Assembleia Geral para o devido 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 51 - O Conselho de Administra9白o rege-se pelas seguintes normas: 

I ・  ReUne-se, ordinariamente, a cada m6s, e, extraordinariamente, sempre que 
necess白rio por convoca9白o do Presidente ou por solicita9ao do Conselho Fiscal; 
II ・  Delibera validamente com a presen9a da maioria de seus membros, proibida a 
representa9巨o, sendo as decis6es tomadas pela maioria dos votos dos presentes, 
reservando-se ao Presidente o voto de desempate; 
ill - As delibera96es sero consignadas em atas circunstanciadas, lavradas, lidas, 
aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes, sendo 
transformadas em resolu96es para constituir o regimento interno, quando for o 
caso. 

Art. 52 ・  O Diretor Administrativo-Financeiro, que, preferencialmente, secretariar 
os trabalhos, lavrara ata das reunies, que ser自  lida, discutida e votada na reunio 
seguinte e, uma vez aprovada, ser lan9ada no livro prprio, ou em folhas avulsas, 
com a assinatura de todos que dela participarem. 

PARAGRAFO O NICO - Na ausencia do Diretor administrativo Financeiro, o 
Presidente escolher um agente, seja ele associado ou colaborador, para 
secretariar os trabalhos. 
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planejar, executar e/ou coordenar a solu"o de quest6es especificas. 

PARAGRAFO O NiCO ・  Perder automaticamente o cargo, o membro do Conselho 
de Administra"o que, sem justificativa, ねMr a OS (trs) reuni6es ordin'rias 
consecutivas ou a 06 (seis) alternadas durante o ano. 

Art. 54-Compete a Conselho de Administra9白o, entre outras atribui6es: 

I・ Planejar e acompanhar a programa戸o de servios prestados pelos cooperados, 
estabelecendo qualidade e fixando quantidade, valores, prazos, taxas, encargos e 
demais condi9るes necess白rias 白  sua efetiva9百o; 
II ・  Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para efeito 
de contratos de servi9os; 
Ill - Controlar a forma de vincula9白o, desvincula9白o e remunera9自o de cada 
cooperado, em rela9ao aos contratos firmados; 
IV ・  Fazer cumprir as disposi96es contidas no Regimento Interno; 
V - Verificar constantemente o estado econ6mico-financeiro da COOPBRASIL, 
atravs de relat6rios e balancetes, a fim de melhor conduzir seus neg6cios; 
VI ・  Deliberar sobre a admiss自o, demiss白o, elimina9白o e exclusao de cooperado ou 
medidas disciplinares; 
VII ・  Fixar normas para admiss白o, disciplina e demiss白o de empregados; 
VIII - Deliberar sobre a convoca9百o de Assembleia Geral; 
IX - indicar bancos nos quais devem ser feitas as movimenta96es financeiras e 
estabelecer regras para essa movimenta9百o inclusive fixando limite a ser mantido 
em caixa; 
X ・  Adquirir, alienar ou onerar bens m6veis e im6veis, con expressa autoriza9昏o da 
Assembleia Geral; 
Xl - Apresentar 白  Assembleia Geral, as politicas, planos de a9白o, programas e 
or9amentos; 
XII - Organizar, quando (oro caso, de acordo com a lei cooperativista, os nacleos 
seccionais de cooperados; 
XIII - Zelar pelo cumprimento das leis cooperativistas, e outras aplic白veis, e pela 
participa9白o los cooperacos visando o pleno Tunclonamento ca じuuraKAuL; 
XIV ・  Criar N自cleos Operacionais para melhor desenvolvimento dos objetivos da 
COOPBRASIL. obedecendo ao disposto em Lei; 
XV - Abrir nロcleos de neg6cios em municrpios do estado e ou no pas. 

PARAGRAFO UNICO - O Conselho de Administra"o convocar ou contratar, 
sempre que necess白rio, o assessoramento de profissional especializado, conforme 
ocaso, para auxili白-lo no gerenciamento e decis6es que lhe sao pertinentes. 

Art. 55 - Ao Presidente, compete, dentre outras, as seguintes atribui"es: 

l ・  Supervisionar as atividades da COOPBRASIL, atrav白s de contatos assrduos 
com os demais Diretores e Gerentes; 
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： 	 加羅equentemente, a situao financeira e o movimento bancrio;iar Individualmente, ou conjuntamente com oFinancelro, os cheques, contratos e documentos constituinicrias; 	 鷺麗 

● iv - assinar Ifla器ualmente os contratos e demais documentos constitutivos deobrigaes da COOPBRASIL: 

I 

● 

」， 麟難議難perados da COOPBRASILnblea Gera!;lunicaes com cooperativas, rgosivadas, imprensa e pessoas em geral 

'' 	 a編  txercer outras atribui96es designadas pelo Conselho de Administra"o eAssembleia Geral. 

! ，「ーー」ー・ “~' 'ALIロo,'” ，ピguiriteS atrioui9oes: 

I 	 I - Supervisionar e contratar as atividades administrativas e de pessoal da 

I 

S 

● γ ：7器階留胃器驚器コ器器器誤器冒農 e contratos com 

I 

● VI揚aborar e controlar os planas e programas de benefIcios de bem-estar socialdos cooperados e familiares; 
a. 	VII ・  Exercer outras atribui96es designadas pelo Conselho de Administra9百o e 

Art. 57 - Ao Diretor AdministrativoFinanceiro compete, dentre outras, as seguintes
atribui es: 

I- Secretariar e lavrar as Atas das reunies do Conselho de Administra頭o e das 
Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos documentos e arquivos 
referentes; 
II - Preparar ou mandar preparar as correspond'ncias e expedientes da 
COOPBRASIL e controlar os recebimentos e arquivamentos dos mesmos; 
Ill ・  Preparar o relatrio anual da gesto e organizar as demais peas da presta9o 
de contas anu& para apresenta9白o白  Assembleia Geral; 
IV - Responsabilizar-se pela contabiliza叫o e controle de contas a pagar e receber 
da COOPBRASIL; 

ぐ二き 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA
E 

PEAELA ASSBM
PLJEJkOEP4LORDINARIAJEXTRAORDINARIA REALIZADA 

j
Erji 1*3/aol a'.

. 	 :.. LV - Participar na elabora o dos or amentos de pre os e contratos com os demais
Diretores e Conselheiros: 

● 

； 	 鷺鷺麟麟薫難蕪競esidente, osis;inistrao e 

● Art. 58 - O Pr -Labore e/ou Verba de Representa9白o do Conselho de 

・  

s

S. 

S 	Art. 59 - Os neg6cios e atividades da COOPBRASIL sero fiscalizados assidua e 
a 	 minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituloo por, no mlnImovo1rasj 
' 	 membros efetivos e 03 (trs) suplentes, todo! cooperacos・  ？世叩s anuarrnenw pala 
a 	 Assembleia Geral, sendo permitida a reeiei9ao de apenas iLj (um ter9oj aos seus 
. 	 componentes. 

S 	§ 1。  - N白o podem lazer parte do Conselho Fiscal, al m dos ineleg「veis na forma 

・  

S 言  2 - O associado n o pode exercer cumulativamerjte f
un96es no Conselho Fiscal eno Conselho de Administra o. 

r 灘i-i器  O Conselho Fiscal rene-se「i ordlnariamente, uma vez por ms,0 einariamerite sempre que necessrio, com a participao de no mnimo 03seus membros, 

、・ ×つ 

’・ 
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Art. 65 ・  A ren"ncia do Conselho Fiscal independe de motiva9白o e toma-se eficaz, 
em rela9百o 白  000PBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a 
comunica9白o escrita ao renunciante. 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA AS$EM8LtJkQERAL 

ORDlNARlNEXTRARDlNARlA REALIZADA tI3 i6jo/e1-;. .' 1.0 :.. :.' 
§4。・  As delibera96es sero tomadas por maioria simples de votos e constar 
ata lavrada em livro prprio que no final dos trabalhos ser白  lida e assinada pelos 
oresentes 

● 
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S 
S 
S 
I 

P 

§5 ・  Perder automaticamente a fun9白o de Conselheiro o membro que, sem 
Justificativa, faltar a 04 (quatro) reuni6es ordin白rias consecutivas ou a 08 (oIto) 
alternadas durante o ano. 

Art. 61 - Ocorrendo 03 (trs) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 
Administra9白o convocar Assembleia Geral para nova elei 白o de preenchimento e 
cumprimento do restante do mandato. 

Art. 62 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assIdua e constante fiscaliza9昌o 
sobre as opera96es, atividades e servios da COOPBRASIL cabendo-lhes entre 
outras as seguintes atribui96es 

I- Examinar balancetes, relat6rios e outros demonstrativos financeiros, cont白beis e 
orament白rios mensais e a presta"o de contas anual do Conselho de 
Administra"o, emitindo parecer para a Assembleia Geral; 
II ・  Examinar documentos constitutivos de obriga96es, livros de atas, de 
empregados, fiscais e outros obrigat6rios da COOPBRASIL; 
Ill ・  Auscultar os interesses e manifestacるes dos cooperados. tomadores e 
DeneTlctarlos aos servi9os quanto ao tunclonamento e gestao administrativa; 
IV ・  Dar conhecimento a Conselho da Administra9百o e Assembleia Geral das 
conclus6es dos trabalhos, buscando sanar irregularidade; 
V ・  Convocar Assembleia Geral Extraordin白ria para decis百o sobre problemas 
graves e urgentes; 

§1。  - Para desempenho de suas fun96es ter o Conselho Fiscal aceso livre a 
qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir diretamente na 
rotina e fatos encontrados. 

§2。・  Poder白  o Conselho Fiscal, para assessor -lo no desempenho de suas tarefas, 
solicitar a contrata"o de auditoria independente 

Art. 63 ・  A c白dula de presen9a, pelo comparecimento do Conselheiro 白  s reuni6es 
do Conselho Fiscal, ser fixada anualmente pela Assembleia Geral, considerando 
as condi96es econ6micas-financeiras previstas para o ano em curso. 

Art. 64 ・  O processo eleitoral para a elei9'o do Conselho fiscal ser regulamentado 
no Regimento interno. 
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REFORMA ESTATUTRIA APROVAORDINARIAJEXTRAORDINA' -盟PE覧然3 1plsrneERaLCan aen.,,AS ,.d 
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CAPITULO XII 

DOS LIVROS OBRIGATORIOS 

ArIa.'と讐二A COO聾讐塾 dever ter, al白m de outros, os seguintes livros 。 ou 旬Ihas e fichas diaitadas elstr,話i品ニ品にー  

- Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente 

a) Matricula; 
b} Presen9a de cooperados nas Assembleias Gerais; 
c) Atas das Assembleias; 
d) Atas do Conselho de Administrac5n. 
e) Atas do Conselho Fiscal; 

II - Autenticados pela autoridade competente: 

a) Livros fiscais; 
b) Livros cont白beis. 

!A竺G竺fOo NICO ー  E facultada a ado"o de livros de folhas soltas ou fichas 
aevicamente numeradas. 

認
67 - No
ol gica de号器［窯轟竺識為os cooperados sero inscritos por ordemo: 

I。らp O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profiss白o e resid・ncia doscooperados. 

I孟  data de sua admiss自o e, quando for o caso, da sua demiss百o, elimina9百o ouexcluso. 
川ー  A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

CAPITULO XIII 

DO BALAN9O, RESULTADOS E FUNDOS 

Art. 68 - O Balan9o Geral, Demonstrativos de Resultados e outras pe9as contbeis 
sero levantados anualmente, na data de encerramento do exercIcio social, de 
acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade ・  CFC e dispositivos legais 
dos6 rg白os oficiais e entidades de representa戸o do cooperativismo. 

Art. 69 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente sero 
deduzidos, para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos, e o 
restante das sobras liquidas ser destinado conforme decis白o da Assembleia Geral 
atendendo ao que disp6e o Inciso "V', do Art. 9o deste Estatuto. 
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RE麗欝誌STATUTARIA APROtIAIEXTRAORDINR貰窓識擬搬搬賢  
PARAGRAFO O NICO ・  Se os resultados apresentarem perdas ou prejuzos, os 
mesmos serao levados 白  conta do Fundo de Reserva e, sendo este insuficiente 
sero cobertos mediante rateio dos cooperados. de acordo com decis'o da 
Assembleia Geral, atendendo ao que disp6e o inciso "IV" do artigo 10 deste 
Estatuto. 

Art. 70 ・  Os custos e disp'ndios ser百o cobertos pelos cooperados que tenham 
participado dos servi9os contratados durante o exercIcio 

DOS FUNDOS 

Art. 71 ・  A COOPERASIL 白  obrigada a constituir os seguintes Fundos: 

I - Fundo de Reservas, destinado a reparar perdas de qualquer natureza qua 
COOPBRASIL venha a sofrer e atender ao desenvolvimento das atividades sociais, 
constiturdo de 

a. 15% (dez por cento
), pelo menos, das sobras liquidas apuradas em cada

exerccio. 

b. AuxIlios e doa96es sem destina9白o especial; 

II - Fundo de Assistencia T白cnica, Educacional e Social - FATES. destinado a 
presta o de assistncia aos seus cooperados e seus familiares e aos empregados..... 

a. De, no mInimo, 10% (cinco por cento), das sobras liquidas apuradas em 
cada exercrcio; 

b・  Do resultado das opera96es com n白o associados: 
c. Dos valores recebidos a ttulo de mora associado: 

§1。・  Os Fundos Legais s白o indivis「veis entre os cooperajos e. somente em r.aan 
de dissolu堕o da COOPBRASIL, havendo saldo renanescent ter a destina'o 
que deliberar a Assembleia Geral de extin9白o. 

§2。ー  A COOPBRASIL, poder criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos 
destinados a fins especificas, fixando o modo de formac白o. custeio. ani in;nn a 
liquida9白o, devendo ser aprovados em Assembleia Geral e 「。9uI諭,品ta品晶示  
Reaimento lnternn 

Art. 72 - Reverte-se para os Fundos Legais: 

I- Para o Fundo de Reserva, os aux「lios e doa96es no especificadas, rendas 
eventuais e outros valores arrecadados. 
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, REFORMA ESTATUTRIA APROVADA PELA AORDINRIA/EXTRAORDINARIS&, REALIZAD,Para o FATES, os resultados de operaes com nd灘IA GERAL3*01St.4. e. 	I4bGn'como os 
cucorrenies cie partiapaoes em sociedades n百o cooperativas e outros valores 
propostas peros cooperaaos e aprovados em Assembleia Geral. 

CAPITULO XIV 

DAS DISPOSI96ES GERAIS E TRANSIT RIAS 

Art. 73 - A COOPBRASIL poder ser dissolvida, de acordo como disp6e sobre o 
assunto a Legisla o Cooperativista. 

Art. 74二  A estrutura. operacional da COOPBRASIL ser elaborada e proposta nMn 
9oりseiりo d乞Administraao a aprovaao da Assembleia Ge面了para sua 
Implementa9ao e funclonathento. 

Art. 75 - Os casos omissos serao decididos pela Assembleia Geral, com base nos 
princIpios doutiin台rios e na Lei. 

Art. 76 - Este ESTATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordin自ria 
realizada no dia 26 dc mar9o de 2018. 

Este Estatuto ' c6pia fiel do quo se encontra lavrado no Livro ela AtRQ de 
Assembleia Geral da cooperativa, o foi devidamente assinado e vai nor mim 
rrosuaenteo a Assembleia e pelo Secret'rio da Assembleia assinado. itabuna - 
danua, 2600 marco de 2018 

Vunicaus婦 deSouza 門一  
Presidente da Assembleia 
CPF 047.857.365-ao 
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COOPSRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 
CNPJ; 22,331,020/000148 	 - 

NIRE: 29400041221 いq 

4h JUNTA COMERCIAL 00 ESTA%' CERTIFICO O REGISTRO EM: 23JUCES ,QtOSO. 1W870577.5. DE IS)響警': 97776642Th 

舵L心PORTELA RAMOS 
SECRETARIOGEP.AL 

買災I'l器JO“望21 . ど 4e 競鼠嵩29 4 0004122crotaa DC ユ 

ltabuna, 13 de julho de 2018. 

露bs条海D綴憲ー  
Presidente da Assembleia 

編kEく ba0 タ元彦～  
IAQUE CORRER SANTOS 

Secretario da Assembleia 
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ATA DE ASSEMEL血A GERAL EXTRAQRDWAmA 
de Riacho de Santana - 8A. nascida em り  j/'t1L19 , $c4teira, assistente 
administrativa, RG: 1568985517, SSP-RA, CPF:'.O3tM内4W14, residente e 
domiciliada na Avenida Governador Roberto Santos, n'. 2450, AP 203, Esperan9a, 
Ilh白us - Bahia. CEP 45.658-630: DIRETOR OPERACIONAL - Gustavo Sotas da 
Silva, brasileiro, natural de Itapetinga - a, nascido em 20/05/1999, solteiro, auxiliar 
administrativo, RG: 1547227230, SSP-BA, CPF: 039.126.095-27. residente e 
domiciliado na Avenida Governador Roberto Santos, n。. 2450, AP 402, Esperan9a, 
Ilh白us - Bahia, CEP 45.658-630 . Todos os eleitos do Conselho de Administra"o 
sao empossados neste ato e declaram de viva voz, sob as penas da lei, de que n台o 
esto impedidas de exercer a administra9ao da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condena9白o criminal, ou por Se encontrarem sob os efeitos dela a pena 
que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pロblicos, ou por crime 
falimentar, de prevarica9ao, peita ou suborno, concussao, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, normas de defesa da 
concorrncia, as rela96es de consumo, f pロblica ou a propriedade (artigo 1011, 
parqrafo 1。  do c6digo civil de 2002), que nao exercem cargos cumulativamente nos 
ornans de administra"o e fiscaliza9自o (conforme§ 2, do art. 56 da Lei 5764171) e 
q山 n●o existe pareniesco at o se gundo grau em linha reta ou colateral entre os 
membros da Diretoria e do Conselho Fiscal. Concluida a Ordem do dia, o Presidente 
da Assembleia solicitou dos presentes set,tinham mais alguma observa9ao sobre o 
白ssunto em pauta e como ningu白m se pronunciou, o Presidente da Assembleia 
agradeceu a presteza e a seriedade com que foi realizada esta Assembleia, com a 
participa9ao de todos os associados presentes, e deu por encerrada a Assembleia, e 
eu, lsaq"e Correia Santos, secretario, lavrei a presente ata, que vai assinada por 
mim, pelo Presidente da Assembleia e por todos os demais associados presentes, 
ltabuna, 13 de julho de 2018. 

Esta ATA 白  c6pia fiel e autntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de 
Assemblias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assemblia e pelo 
Secretario da Assembl白ia, assinada. 

2 

Certifico o Registro sob o n' 97776842 em 23/07/2018 
Protocolo 188705775 de 19/07/2018 

竺T'a !mpresa COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS NIRE 29400041221 

器huuuu,uerlio1 poae ser venticado em httP: //reoinJticeb ba 9ov  br/ALJTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO aspChancela 210921062692073 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2018
por Hlio Portela Ramos . Secretrio Geral 



'!.e 四町きfoMEBcIAL DO ESTADO OA SAHIA 
'I屍E・器LIVI器  REGISTRO18/870577.5雀 23/07(201

19/07/201I SOB N': 97776642 

認tS諮2 4 0004122山na. 
H L!O PORTELA RAMOS 

S ECR ETARIO.G E RAt 

h偏‘ム9‘一  

I 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERViOS 
CNP.J: 22.331,020/000148 

NIRE: 29400041221 

: 	 dem Riachoadminlstrativ子簿、鱗鷲撚鱒繊競搬 a誌識tente'te e 

: 	 domiciliada naIlhus BahiaSilva, brasUeinadministrativo,繊購RobertoIRETORa Bit,SSP-BA鷺議AP 203綴a,Guetavo Souza da1999, solteiro, auxiliar095-27, residente e 

● domiciliado na Avenida GovernadIlhus Bahia. CEP 45.658-630 。需berto Santos, n . 2450,os os eleitos do Conse認篇為Esperana,ministrao 

I 

I 

. II,I..I 鷺麟鷺繋篇麟I 
● assunto em pauta e como ningu白m se pronunciou, o Presidente da' Assembleia 
一 	agradeceu a presteza e a serieaaae com que mi rearizaca esta rnssernoieia,' com a 
. 	 participaaode todos os associados presentes, e ceu por encerraaa a.MSSemOieIa, e 
' 	 eu, isaque correia santos, Secretario, lavrei a presente ata, que vau' assunaoa por 
5 	 mim, pelo vresiaente 08一  Assembleia e por moos os cemais associaaos presentesI 

S 
a 	'sね  ATA 白  cpia fiel e autntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de 
w 	 nssemoieuas uerais ca sociedade e vai por mim Presidente da Assembl白ia e pelo a 	aecretano ca Assembleia, assinada. 

Itabuna, 13 de julho de 2018 

' 

い、  

偏間総S条海Df轟ー  
Presidente da Assembleia 

知く乙プPmり‘OU ー  
ISAQUE CORREIA SANTOS 

Secretario da Assembleia 
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Aos vinte dias do m6s de dezembro do ano de dois mil e dezoito, reuniram-se na no 
audit6rio do Itabuna Trade Center situado na Avenida Princesa Isabel if. 395 - Edificio 
Trade Centerー  So Caetano - Itabuna - Bahia - CE? 45.607-291, em Assembleia Geral 
Extraordin'ria, os associados da COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO 
EM SERVICOS, em terceira convocaao as dez horas da. manh言  (10h00) com a 
presen9a de cinquenta e quatro (54) associados conforme registro dos nomes na Lista de 

- Presen9a. O Presidente da Cooperativa, Sr. 'VlNICIuS SANTOS DE SOUZA, que neste 
ato 6 tamb6m o Presidente da Assembleia, iniciou a reuni盲o agradecendo a presen9a de 
todos os associados prese'4tes na Assembleia, convidando a cooperada Tamires da Silva, 
para secretariar a Assembleia e lavrar a respectiva Ata. Em seguida, o Presidente da 
Assembleia relatou que o Edital de convoca9ao foi entregue pessoalmente a cada 

- cooperado e enviado atrav6s de informativos, efetuando em seguida a leitura do referido 
edital de Convoca9o, o qual vai transcrito nesta Ata com o seguinte teor; O Sr. Diretor 
Presidente da COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, no 
uso das suas atribui96es estatut'rias, convoca os Srs. Cooperados a reunirem-se em 
Assembleia Geral Extraordin自ria conforme determina as leis 5.764/71 e 12.690/12, no 
prximo dia 20 de dezembro de 2018, no auditrio do Itaburia Trade Center situada na 

1 Av. Princesa Isabel, 395 - Edt'. Trade Center, S言o Caetano, Itabuna ・  BA, CEP; 45607- 
291, obedecendo aos seguintes horrios e qu6rum: 自  s 08:00 hs, em 1" convoca'ao, com 
a presen9a de 2/3(dois ter9os) dos associados, 自  s 09:00 hs, em 2a convoca95o com 
presen9a de metade mai3 urn dos associados, e a s 10:00 hs, em terceira e 丘  ltima 
convoca9io com o numero minimo de 50 (cinquenta) associados, para deliberar sobre a 

- seguinte Ordem do Dia; I - Altera9ao de endere9o da sede da cooperativa; li-Reforma 
estatut自ria para altera戸o de objeto social e integraliza9百o de capital social. A 
cooperativa atualmente possui em seu quadro social 530 (quinhentos e trinta) 
associados. Itabuna, 05 de dezembro de 2018. Vinicius Santos de Souza - Diretor 
Presidente. Dando seguimento, o Presidente da Assembleia iniciou a primeira pauta do 
dia: Altera9百o de endere9o da sede da cooperativa. O presidente explicou a necessidade 
de mudar a sede da cooperativa para a cidade de Salvador, tendo em vista o plano de 
expansao para outros estados da Federa9ao, sendo a capital um ponto estrat6gico e 
centralizado para atender as demandas da cooperativa, Ap6s explica9百o foi aberto 
espa9o para discussao, n百o tendo questionamentos foi colocado o ponto de pauta para a 
vota9百o, sendo aprovado por unanimidade pelos associados, sendo assim a sede da 
cooperativa passa para o seguinte endere9o: AVENIDA TANCREDO NEVES 2539 - 
CEO SALVADOR SHOPPING - TORRE LONDRES SALA 705 - CAMINHO 
DAS ARVORES, SALVADOR - BAHIA, CEP: 41820021. Continuando, o Sr 
Presidente passou para a segunda pauta do dia, referente ao item II - Reforma 
estatut自ria para altera9ao de objeto social e integraliza9uo de capital social. O presidente 
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS 
CNPJ: 22.33'L020/0001-88 

NIRE: 29400041221 

ATA DE ASSEMBLEiA GERAL EXTRAORDINARIA 

explicou a necessidade ajustar alguns objetos sociais, informando que a presente 
altera9ao est sendo feita por orienta9百o da assessoria Juridica da Coopbrasil. 
Continuando foi explicado que ser' necess自rio proceder com a altera9言o do art. 20 § 1。  
do estatuto social que passa a ter a seguinte reda95o: Artigo 2。ー A COOPBRASIL 
COOPERATIVA DE TRABALIm EM SER wCOS, tem por objetivo principal α 
prestaFdo de servios aos seus associados, visando d estabilidade econ6mルa e ao bem- 
estar social de todos.§1。一Para consecudo do seu objetivo sodal a Cooperativa tern 
como objetos sociais as seguintes atividades: servios con功inados para apoio a 
edificios, exceto condomnios prediais; serviGo de coleta de res(duos ndo pen8OSOS, 
如vidade de obras de urbaniza'do ruas, pracas e caladas; servico de prepara戸o de 
canteかo e limpeza de terreno; servico de 切きルル9do e manuten戸o eltrica; serviFos de 
pintura de edjflcios; servios de obras de alvenaria; atividade de cantinas e servigos de 
alimentacdo P万vativos; atividades de limpeza de ruas; atividades Paisagisticas, 
prnecimento e gestdo de recursos humanos pm・a terceiros,・ serviGos combmロdos de 
escri局ガo e ロ7フoio adminおh・ativo; servio deobms de terraIフIanロgem; serviFo de 
instalaり6es hidrulicas, sanitrias e de gs; servi9os de manutenぐdo e reparacdo 
mecdnica de veculos automotores. Tamb6m ser necessrio alterar o art. 21 do estatuto 
social, bem como o seu paragrafo primeiro que trata do capital social e sua forma de 
integraliza9ao, dessa forma este artigo passa a ter a seguinte reda9do: Art. 21 - O 
Capital Social da COOPBRASIL, representado por quotas-partes, ndo ter limites 
quanto ao mdximo, variar conforme o nmero de quotas-partes subscritas e 
加egralizadas, ndo podendo ser inferior a R$ 3.600,00 (trおmil e seiscentos rea司  
Neste ato, a COOPBRASIL jd possui totalmente integralizado o capital social de R$ 
1・ 500・ 000,00 (Um milhdo e quinhentos mil rea司． O paragrafo primeiro do artigo 21 
passa a ter a seguinte reda9ao:§1p-O C'a,bital Social'dividido em quotas-partes no 
vaんr de R$L00 ルm reaり cada uma, sendo o associado obrigadoasubscrever o 
層mero m加imo de 100 (cemソ quotas-partes de Capital Social, totalizando R$ 100,00 
(cem rea司por associado, podendo integralizd-las d vista, ou em at ノO (dezルarcelas 
mensais. Prosseguindo, o presidente pediu que fosse lido o estatuto alterado e abriu 
espao para que os associados pudessem dirimir as d6vidas, sendo que depois de lido o 

、 Estatuto social alterado e n巨o houve questionamentos, foi colocado em vota9io, sendo 
aprovado por unanimidade pelos presentes. Concluida a Ordem do dia, o Presidente da 
Assembleia solicitou dos presentes se tinham mais alguma observa9ao sobre o assunto 
em pauta e corno ningu6m se pronunciou, o Presidente da Assembleia agradeceu a 
presteza e a seriedade corn que foi realizada esta Assembleia, com a participacio de 
todos os associados presentes, e deu por encerrada a Assembleia, e eu, Tamires da Silva, 
secretaria, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente da 
Assembleia e por todos os demais associaios presentes, Itabuna, 20 de dezembro de 
2018. 	 ,1 

、 

	 2 

Certifico o Registro sob o n。 97832342cm 12/02/2019 

農e dau empresa COdocumento pode蹴器揺器器器蕊品器；思器“認慧』臨課器221S/AUTENTICACAO.aspx 

Esta cOpia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/02/2019 
por Hlio Portela Ramas - Secret自rio Geral 

、や  

、  

I 
● 也 
● ルCU 

I 
I 



、  ！もト  
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

CNPJ: 22.331.020/000148 	 ー  
NIRE: 29400041221 

I 
I 
I 
I け  
S 

ATA DE ASSEMBL IA C'R AL EXTRAORDINARIA 

Esta ATA 6 c6pia fiel e autentica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assembl6ia e pela 
Secretaria da Assembl6ia, assinada. 

Itabuna - BA, 20 de dezembro de 2018 

、編ぬ馴融品す  
Presidente da Assembleia 

'11~田っ d、su的  
TAMIR.ES DA SILVA 

Secretaria da Assembleia 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBL白IA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20/1212018. 

．潜脅熊4CIAL 

CAPITULO I 

DA DENOMINA9AO, SEDE, FORO,A REA DE ACAO, DURAいO E ANO 
SOCIAL 

Art. lb - A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, 
sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, constituida no dia 24 de abril de 2015,' 
regida pela Lei no 5.764111, de 16 de dezembro de 1971, e atualizada pela lei 
12.690/12, de 19 de julho de 2012, pelos valores e princIpios do Cooperativismo e 
pelas disposi9Oes deste Estatuto, tendo: 

I・  Sede e administra9ao no Municrpio de Salvador, no Estado da Bahia, na Avenida 
Tancredo Neves. n. 2539. CEO Salvador Shoppirici - Torre Londres, sala 705. 
caminno oas Arvores, uti-': 41 .aaJ-u21; 
II ・  Foro Jur「dico na Comarca Salvador, Estado da Bahia; 
II .A rea de a9ao para efeito de admissao de cooperados em todo o territ6rio 
.nacional; 
III, Prazo de dura9ao indeterminado; 
IV - Ano social compreendido no perIodo de 10 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
cada ano. 

CAPITULO II 

DO OBJETIVO E DOS OBJETOS SOCIAIS 

Art 20 ・  A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, tem 
por objetivo principal a presta9白o de servios aos seus associados, visandoa 
estabilidade econ6mica e ao bem-estar social de todos. 

§1。ー  Para consecu9白o do seu objetivo social, a Cooperativa tem como objetos 
sociais as seguintes atividades: servi9os combinados para apoio a ediflcios, exceto 
condomrnios prediais; servi9o de coleta de residuos nao perigosos; atividade de 
obras de urbaniza9白o ruas, pra9as e cal9adas; servi9o de prepara9自o de canteiro e 
limpeza de terreno; servi9o de instala9自o e manuten9白o el白trica; servi9os de pintura 
de. edifcios; servi9os de obras de alvenaria; atividade de cantinas e servi9os de 
alimenta9自o privativos; atividades de limpeza de ruas; atividades paisaglsticas; 
fornecimento e gest白o de recursos humanos para terceiros; servi9os combinados 
de escrit6rio e apoio administrativo; servi9o de obras de terraplanagem; servi9o de 
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● REFORMA ESTATUTRIA APROVADA PELA ASSEMSLEIA GERAL 
● EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20112/2018. 

. 	instala96es hidrulicas, sanitrias e de Q白s; servicos de manutenao e reparac白o 

● ’z" - rara a consecu9雲o do'obj&tiva e Utlsb'bjetos sociais
, poder a Cooperativa 

● 

S . 

● 潟o coopi o, de a：認Ista,com忠留ados a s atividades da 白  rea de presta9白o de2 . 

● 

● C）蹴r unidI o p驚s deaten謬io ao de:aos seu認,olvimentobjetivos $需豊idades detravs e然stavn窓deou 
a 	 contratos celebrados com entidades pロblicas e/ou empresas privadas. ou 

a 	 e) Lontratar profissionais de outras 白  reas com conhecimentos e experiencias 

． 	ー 	-． 	ー 	リ  instalar, arrendar ou alugar cantina para fornecimento de ranches e auloselmas 

二 	especializadas, pUblicas au privadas, o aprimoramento tcnico e profissional dos 
. 	seus associados e de seus prprios empregados e participar de campanhas de 

一 	9中 - # cnterio ao conselho de Administra"o, a sociedade poder白  fiIiarse a outras 
e 	socieaactes cooperativas. 

“ 	§5 ・  A COOPBRASIL poder, na forma da lei, associar-se a outras cooperativas aー 	singulares e/ou Federa9ao, visando o beneficio aos seus associados e o 
w 	・rortalec,rnento e expans自o do cooperativismo. 

● §!0. 
・  Para a consecu9o de suas atividades enumeradas nos par arafos 

a 	antenores, poder a COOPBRASIL firmar contratos, acordos, ajustes e c onvinios. 
w 	em nome dos seus associados, com entidades poblicas e privadas, do Pals e do 
a 	extenor, aetorma a atender 白  s condi96es e objetos dos司u'tesl em con - 「「n - -ade s ajustes, em conformidade 、  

てR 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20112!2018. 

● 
● 
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§7・  - Nos contratos, acordo*, pratr' 無  mados, a COOPBRASIL representar 

os associados coletvamentet qgifflo,pmflua manoataria0 S 	no SO 

CAPITULO川  

DA ADMISSAO 

Art. 3 - Poder白  cooperar-se a COOPBRASIL qualquer pessoa frsica que se 
dedique e atue nas atividades e servi9os desenvoMdos pela Cooperativa, definidos 
no artigo 2。, dentro da sua 自  rea de a弾o, seja legalmente capacitado e possa 
livremente dispor de si, e que deseje utilizar os servi9os prestados pela 
COOPBRASIL e que concorde com as disposi96es deste Estatuto. 

Art 4 - Nao poder ingressar e/ou continuar como cooperado na COOPBRASIL 
sem prejurzo da impossibilidade tcnica: 

I - Aquele que exera e/ou venha a exercer qualquer atividade contrria aos 
objetivos e prop6sitos da COOPBRASIL, ou prejudicial aos seus interesses, ou com 
eles colidente 
II a Aquele que seja propriet白rio ou dirigente de pessoa juridica de qualquer 
natureza (civil, empresarial, p心blica ou privada), que explore, direta ou 
indiretamente, com fins econ6micos, as atividades descritas no artigo 2。・  
III - O Profissional que foi eliminado da COOPBRASIL 

Art. 5。ー  A COOPBRASIL dever白  promover a congrega9ao e a integra9ao dos seus 
associados, que devem ser profissionais aut6nomos, que exercem atividades de 
presta9白o de servi9os conforme os objetivos sociais descritos no artigo 2。, e, 
obrigatoriamente, devem exercer, com qualidade e crit6rios tcnicos. 

・Art. 6。  - O nロmero de cooperados ser ilimitado quanto ao m白ximo, n百o podendo, 
no entanto, ser inferior a 07 (sete) pessoas fsicas 

610 - O Conselho de Administracao da COOPBRASIL definir白, atrav白s de normas 
regimentais, aprovadas em Assembleia" Geral, a torma de organiza9ao ao seu 
quadro social. 

§2。ー  As atividades identificadas com o objeto social da Cooperativa de Trabalho, 
que atua na presta9白o de servi9os, nos termos do artigo 4。, Inciso IT, da lei 
1269O/2O12, quando prestadas fora do estabelecimento da cooperativa, devero 
ser submetidas a uma coordena9ao com mandato nunca superior a 1 um) ano, ou 
ao prazo estipulado para a realiza9ao dessas atividades, eleita em reuni白o 
especifica pelos s6cios que se disponham a realiza-Ias, em que sero expostos os 
requisitos para sua consecu9白o, os valores contratados e a retribui"o pecuniria 
de cada s6cio partIcipe. 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20/1212018. 

A『t 7．・ Para aSSOCI日「ーSe,O．“叩oロe「博“隊，,nc'1’「aaI..P．、’uvロ γ’ ,tJ,Jot _'. 
admissaoIades白o 旬mecida peい子鍵拍堅A外・ abon日d,p？「 2 ,oI,)a,sociacios 
Im pleno 9ozo de seus di「“b‘式）と帥叫山e知％×〕mo a decIa甲9aqd旦 q ue optou 
Iivre品‘nt‘戸or associaFse,e apresentar a documenta9白o exi9ida peIo co nselhode 
AdIllinistra9ao para an白Iise e avaIia9ao 

§1。ーNa proposta de adIllissao,d日ve「白 ser iden廿hcado o nomero d,quoas-partes 
‘「espedivo vaIor co「「espondente que o proponente deve「白 integraIizarI 

§r ・ A Proposta de admiss白ose「白 avaねda peIo conselho de Admini就「a9白o, que 
pode「白 aprovaーla ou n白o, 

§3。・ Na hip6tese de ser aprovada a admissao do proPonente,se「白日ssinada por 
Is8eI juntamente com o presidente,a 有cha de maldcuIa,b旦nl co mo ser白  
integralizada as quotas~paけes do capital sociaI na 旬「ma desle Estatuto Social 
passando entao a qualidade de cooperado 

I4。． O associadol como pressuposto para inrcio de suas atMdades a traves da 
COOPBRASIL, deve「白 eSW InsCrItO comO autOnomO nO INりり  

§F 一 o proponenk,para e×ercer as suas試Mdades, con旬mle os o切etlv)S sociais, 
deVe伯  pa面cipar de u「1l treinamento 而cial e/ou de atua"za9io sobre 
《×）operatMsmo, Estatuto sociaIRegi「・lento Intemo,e demais norIllas e r3solu96es 
Ia COoPBRA引L,beIll coIllo padにipar de cwsos sobre Rela96es lnterP essoais e 
conhedmento sobre a re巨9ao da cOoPBRASIL com seus cIientes eparceiros, 
-, ⑩e venha a 

rt. 70 - Para associar-se. o.p ortente. preencher a respectiva prc
admiss olades o fornecida pefa 	PRAbIC. abonada por 2 (dois) a
em pleno gozo de seus direitbrtdi1s.behCCOmo a declara o de q
ivremente por associar-se, e apresentar a documenta o exigida pelo Coi
kdministra o para anlise e avalia 

o.1 Na proposta de admiss o, dever ser identificado o n mero de quot
e respectivo valor correspondente que o proponente dever integralizar;

2 - A proposta de admiss o ser avaliada pelo Conselho de Administr;
poder aprova-la ou n 

o;30 - Na hiptese de ser aprovada a admiss o do proponente, ser ass
esse, juntamente com o presidente, a ficha de matricula, bem cc
integralizada as quotas-partes do capital social na forma deste Estatu
passando ento qualidade de cooperado.

4 - O associado, como pressuposto para incio de suas atividades a
COOPBRASIL dever estar inscrito corno autnomo no INSS.

5- O proponente, para exercer as suas atividades, conforme os objetivc
dever participar de um treinamento inicial e/ou de atuaIiza
cooperativismo, Estatuto Social, Regimento Interno, e demais normas e n
da COOPBRASIL. bem como participar de cursos sobre Rela es lnterp
conhecimento sobre a rela o da COOPBRASIL com seus clientes e
independentemente e sem prejuzo de outras atividades formativas de qu 
participar; 

Art. 8。・  Cumprido o disposto no artigo anterior, o associado adquire todos os 
direitos e assume as obriga96es da Lei, deste Estatuto e das demais normas e 
delibera加es da COOPBRASIL 

Art. 9。- Sao direitos do associado, al白m de outros que a Assembleia Geral venha a 
instituir: 
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l.Tomar parte nas Assembleias Geris, discutindo e votando os assuntos que 
nela sejam tratados 

- II.Propor ao Conselho de Administra9'o ou as Assembleias uerais meく’toas ce 
interesses da COOPBRASIL; 

- lll.Votar e ser votado para membro do Conselho de Administra9白o e Conselho 
Fiscal, ou de outros 6 rgaos da COOPBRASIL; 

IV.Demitir-se da COOPBRASIL quando lhe convier; 
V.Solicitar quaisquer informa96es sobre os neg6cios da COOPBRASIL e, no 

m白s que anteceder a realiza9百o da Assembleia Geral Ordin白ria, consultar, 
na sede da COOPBRASIL, os livros e documentos, que julgar necess自rios; 、  
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBL'IA GERAL 
EXTRAORDINARIA. REALIZADA EM 2011212018. 

a 	 Vl.Particioar das sobras llauidas anual, proporcionais 白  sua contribui叫o para 

. 	 (quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a ativiaaoe, por sua 

● 農l農a認誤ご柔品票蕊轟器恕。 por meio de plant es ou 

● 
- 	- 	XIV.Retirada oara o trabalho noturno superior 白  do diurno; .e 
● 

● 

● 

● 

● 

a 	Diretoria. tara a aDreciac昌o. com  a anteced白ncia minima de 30 (trinta) dias. 

S 
●’ 拶讐品昌踏撚じ謡醤』器器讐 s normas de sa自de e de seguran9a do 

' autoridades competentes
, 

para todas as atividades constantes do seu objetivo

social. 

● 	Art. 10 - S白o deveres do cooperado, al白m de outros que a Assembleia Geral venha 

● 	

- SubEstatut諮器e intribu認諮zar as quotas-pi as taxas de se畿do Capitae encargo窯器nos termos destecionals que forem 
estabelecidos para cobertura dos dispendios e custos da COOPBRASIL; 

● 

● 

● 

● 

● 
● e試ab 

● 
. 
S 
S 
S 
● 也  
．  ルC冨B 

S 

S.' 
、b 

、  

くにス二＞  

0 



く天つ  
I . 
● I 

、  
● 
● 

、令  REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

S 	II - Cumprir as disposi96es deste Estatuto, da Lei, delibera96es das Assembleias 
ー 	IGerais e msoluc6es to「11日dasp●I● Gqn刈●●‘●．A《山1l i n I st「日  9白o「  
S 	Ill - Satisfazer D ntualmente sescnjph,iisS' para com a COOPBRASIL, dentre 
二 	os quais o de participar ativar dnfe"d貢tu.wiおbociet3ria e institucional; 
a 	IV - Participar das perdas do exercIcio, proporcionalmente aos gannos e opera9oes 
= 	que realizou com a COOPBRASIL, se o Fundo de Reserva n白o for suficiente para 

ー 	- 	V - Prestar ao Conselho de Administra9白o esclarecimentos relacionados sobre as 

I 	VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administra9ao e/ou conseino riscai a 
S 	existncia de qualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto Social; 
一 	VII - Acusar o seu impedimento nas deliberaC6es sobre qualquer opera9ao em que 

一一 	NIhI - Ressarcir o montante 
e 	 a) da condenac且o ou acordo em juIzo, em razao de ressarcImento ae aanos em 
一 	 decorrncia de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exercidIo aa ativiaaae 

fl 	b) do reembolso ou indeniza9ao paga pela COOPBRASIL aos contratantes aos 
a 	 servicos prestados, visando a evitar litrgio, desde que comprovada a ocorrencia 
W 	ー 	de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo associado no exercicio aa 
a 	 tatividade profissional: 
W 	 c) do paqamento feito pela COOPBRASIL decorrente de beneticIo assistencial 

a 	 d) das dispendios e/ou despesas realizadas pela COOPBRASIL junto 白  s pessoas 

W 	 COOPBRASIL sofrer o risco, direto ou indireto, de ser pre;uaicaaa em ● . 	X了  Abster-se da prtica de atividade que colida com os interesses e objetivos da 

a a 	XI~ Comparecer 白  s Assembleias Gerais, as reunioes e prestar esclarecimentos;. 
ニ  ー 	XII ・  Informar a conta corrente ou conta poupana em. institui9ao nnanceira 
, 	designada pelo Conselho deAdrninistra 9ao・  para receotmento ae seus creuttos. 
一一 	XIII - Realizar com a COOPBRASIL as opera9oes economicas que constituam sua
aa 
一ー  ‘ 	XIV- Manter atualizado todos os seus dados cadastrals solicitaaos ria ricna.ae 
S 	MatrIcula, e comunicar, por escrito, qualquer aitera9ao nos aaaos e inrormaues 
~ 	prestadas de natureza pes,soal eiou protissionai eiou na execu9ao aos contratos-. 	. 	. aaa nnaa IS 

a 	XV ・  Zelar pelo patrirnOnio material, morai e proTisslonal. ua .ザJyr OflflOIL 
W 	colocando os interesses da coletiviaaae acima aos interesses inaiviauais. 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

Art. ii - E limitada a responsabilidade na COOPBRASIL, respondendo o associado 
somente pelq valor de suas quo5., ajj堕P呼perdas verificadas n門operal的，S 
sociais魯」ardada ~D叫！ao（加細」ゆart叫噂o nas mesmas叫●叫bes.0 do 
纂i議~篇騒I鷺議纂iI舞―  

5.764171). 

PARAGRAFO O NICO ・  A responsabilidade do associado pelos compromissos 
assumidos pela COOPBRASIL, em face'de terceiros, perdura para os demitidos, 
eliminados e excluidos, at. que sejam aprovadas as contas do exercicio que se deu 
o desligamento, mas poder白  ser invocada se for judicialmente exigida da 
COOPBRASIL. 

Art 12 - As obriga96es dos cooperados falecidos contradas corn a COOPBRASIL 
e as oriundas de sua responsabilidade como associado, en, TaCe ae .terceiros, 
passam aos herdeiros e sucessores・  - no - limite do valor " 00 ' capitai. social 
integralizado, prescrevendo, porm, apos 01 (um) ano ao aia ae acertura aa 
sucessao. 

PAR GRAFO ONICO - Os herdeiros do associado falecido t.m direito as quotas 
partes integralizadas do Capital Social e demais crditos pertencentes ao "de 
cujus", apa dedu9自o de d白bitos hipoteticamente devidos, assegurando-lhes o 
direito de ingresso na COOPBRASIL, desde que preencham as condi6es 
estabelecidas neste Estatuto. 

CAPITULO IV 

\9 

、  嘱ー  

中  

DA DEMISSAO, ELIMINACAO E EXCLUSAO 

Art. 13 - A demiss白o do associado dar-se-白  unicamente a seu pedido, formalmente 
dirigido ao Conselho de Administra9ao da COOPBRASIL, e nao poder白  ser 
negado. 

PARAGRAFO O NICO - Ap6s a sua aprova9ao pela Assembleia Geral da presta o 
de contas do exercIcio social em que se deu o seu desligamento, a demissao sera 
averbada na sua ficha de matricula. 

Art. 14 1 Al白m dos motivos de direito, o Conselho de Administra9ao dever eliminar 
o associado que infringir a lei ou este Estatuto, ou que especificamente: 

a) vier a exercer aualauer atividade considerada prejuciiciai aじ  UUドUNASiL ou que 
colida com seus objetivos, inclusive encetar atitude dilTamatOria contra cooperaaos, 
membros do Conselho de Administra9ao e Conselho Fiscal sem que haja provas 
suficientes; 
b) houver levado a COOPBRASIL a pr自tica de atos judiciais para obter 
cumprimento de obriga9oes por ele contraIdas; 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20/1212018. 

c) depois de advertido voltar a infringir disposi96es deste Estatuto, das Leis, das 
deliberaC6es da Assembleia (3r,L t ge,ctonst りo tie 1\amlnlstra9ao; 
db neaar-se. sem motivos justJldaりct," 'aCTqipar na execu9ao ae contratos oe 
orestaco de servicos firmaa6 eIa ーC OOPBRASIL, causando-lhe prejuizo, sem 
justificativa plauslvel acatada pelo uonseino・  
'e) que faSr, injustificadamente, por duas vezes consecutivas, as Assembleias 
Gerais; 
fi praticar atos/fatos inquinados de vicio dolo ou culpa, nas modalidades de - 	. 	-.. - - 	' 	 )ciadose/ouda impertcia, imprucencla ou negligencia, em prejuizo aos uemaib aさ c 
COOPBRASIL; 

§1。  - O associado que deixar de prestar servi9o pela COOPBRASIL por mais de 03 
jirs) meses ininterruptos, ou 06 (seis) meses intercalados num periodo de 01 (um) 
ano, ser白  automaticamente eliminado da COQPBRASIL 

§2。・  Os pargrafos anteriores n白o sきo aplicados para os cooperados que 
.ocuparem cargos sociais na COOPBRASIL. 

4 30 ・  Assembleia Geral aprovar白, atravs de Instru9ao Normativa, encaminhada 
戸eIo Conselho de Administra9ao, as hip6teses que acarretar自o penalidades aos 
associados diversas da elimina"o, em especial advertncia por escrito, suspensao 
de aprova,o de oramento e aplica"o de multa pecuniria. 

§4 ・  A nao elimina9白o do associado nao configura em hip6tese alguma revoga9ao, 
total ou parcial, da norma geral inaplicada. 

Art 15. A elimina9ao do associado devera ser decidida pelo Conselho de 
Administra"o, o quI poder白  nomear Comiss百o de Sindic含ncia para tal finalidade, 
por voto favorvel de 2/3 (dois teros) dos membros presentes, sendo a decisao de 
que trata este caput remetida por escrito ao infrator, por processo que comprove as 
datas de remessa e do recebimento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 

4 jO - O associado eliminado poder dentro de 30 (trinta) dias, a contar da data do 
Fecebiniento da notifica9自o, interpor recurso com efeito suspensivo, a primeira 
Assembleia Geral. 

● 
● . , ● ・  S 
● I S I " . I 0 S I I S 
’．  

, 
, 	Assembleia Geral que for convocada, apos o seu protocolo. 

I 	§ 30 - Na Assembleia Geral que apreciaro recurso ser garantida ao associado a 

● 
a 	§ 4 - Se a correspondencia, referida no caput retornar mais de 03 vezes 白  
W 	COOPBRASIL sem que haja a ciencia pelo assocuaco euiminaao, a reTeruaa 
. 	comunica9,o poder ser feita por publuca9ao em jornal que aoranja a area ae 
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一 	Art 16 一 A exclusao do associSe aeゆj昧α,・一  

	

. 	 ., 	 na COOPBRASIL 

0 
● Art. 17 - Em qualquer caso de demiss白o, elimina9ao ou exclus白o, o associado s6 

● ー  器票留姦留臓畿謂需農胃忠急留 i！紫課que integra器器：  

	

a 	d白bitos e obriciacOes, nao lhe cabendo nenhum outro direito. 

	

. 	 sido desligado da COOPBRASIL
.2 - C) Conselho de Administra o poder determinar 

q
ue a restitui"o seja feita 

	

S 	eM parcelas iguais e periodicas a partir do exercicio financeiro aue se senuir ao aue 
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一  

, 	pronta exigibilidade das dvidas do associado na. CUOPUKAbIL, soore cuja 

S. 
一ー 	Art. 19 ・  Nenhum associado, n白o importando a sua condi9aoae ingresso, jotai ae 
e 	quotas-partes subscritas e qualidade protissIonal, podera ter quaiquer tipo ue 

S 
a 	Art 20 - Consumada a demissao, ehmina9ao ou exclusao, oeverao ser averpaucs 

na Ficha de Matricula os motivos que as determinaram e assinaaa peio rresioerue 
一 	da COOPBRASIL.． 	一ーー～  ぐてR 



REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBL白IA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018・  
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I :.CAPiTUtO'V 

- tiO CAPITAL SOCIAL 

Art. 21 - O Capital Social da COOPBRASIL representado por quotas-partes, n白o 
ter limites quanto ao m白ximo, variar contorme o numero ae quotas-partes 
subscritas e integralizadas, n自o P!q!r!?三!r. interior , a K4 &bUu,UU (tres mii e 
seiscentos reais). Neste ato, a COOFUHASIL ja possui』  totalmente integraiizauo o 
capital social de R5 1 .bOO・000OU (Um morso e quinnentos mii reais). 

§1。・  O Capital Social 白  dividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, sendo o associado obrigado a subscrever o n"mero minimo de 100 
'(cem) quotas-partes de Capital Social, totalizando R$ 100,00 (cem reais) por 
associado, podendo integraliz白-las 白  vista, ou em at白  10 (dez) parcelas mensais. 

§2。・  A quota-parte 白  indivisIvel, intransferivel a nao cooperados, n白o podendo ser 
negociada de modo algum, nem dada em garantia, e sua subscri9白o, integraliza"o, 
transferncia ou restitui叫o devero ser averbadas na Ficha de Matricula. 

§3 ・  A transferncia de quotas-partes, total ou parcial, poder ser escriturada na 
Ficha de MatrIcula mediante termo que conter as assinaturas do cedente, do 
cession白rio e do Presidente da COOPBRASIL. 

§4 ・  Para efeito de admissao de novos cooperados ou novas subscri96es, a 
Assembleia Geral atualizar o valor e/ou nロmero mInimo da quota-parte, consoante 
proposi"o do Conselho de Administra,o, respeitados os Indices de 
desvaloriza9ao da moeda, fixados pelo Orgao governamental competente 

§5。・  Havendo mudan9a no padro monetrio, o capital de cada associado ser 
convertido ao novo padr白o, com a correspondente varia"o do nロmero de 

.quotas-partes, incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva 

§6 - A cessao de quotas-partes entre cooperados somente se dar em rela"oa s 
quotas-partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o limite de 
concentra叫o de quotas-partes do capital social por associado previsto no Artigo 
seguinte, mediante autoriza9ao pr白via do Conselho de Administra9自o. 

Art. 22. 0 associado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no mInimo, o nmero 
de auotas Dartes conforme valor determinado Delo Estatuto Social, e. no m白ximo 
tantas quantas quiser, ooservaao o iimite maxumo ロe concentra9ao ae, no maxumo, 
1/3 (um ter9o) do total do capital social. 

PARAGRAFO O NICO ・  A COOPBRASIL deduzir de qualquer crdito do 
associado o valor necess白rio ao pagamento das quotas partes n自o integralizadas, 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011 V2018. 

de acordo com o estabelecido no Estatuto Social, e, na faith de crdito, ser白  emitido 
批、」Io de cobranca. 	 e e e. ,sn 'Stitulodecobranca. 	 . . . , 

Art. 23 - Podero ser pagos juros ae"atWlZ% (doze por cento) ao ano score as 
quotas partes integralizadas do capital social, quando apuradas sobras no final do 
'exercicio social, desde que a remunera9ao seja expressamente aprovada pela 
Assembleia Geral. 

Art. 24 ・  As subscri96es de quotas-partes do capital social posteriores 白  admissao, 
decorrentes de delibera9ao de Assembleia Geral ou ato voluntrio do associado, 
podero ser integralizadas: 

~- Na primeira hiptese, na forma deliberada pela Assembleia Geral; 
II - Na segunda hip6tese, de comum acordo entre a COOPBRASIL e o associado. 

Art. 25 1 Serao revertidas ao capital social, por decisao da.Assembleia Geral: 

-1 ー  As sobras liquidas ocorridas no exercIcio e as incorpora96es de reservas, exceto 
as indivisIveis, respeitadas a proporcionalidade das opera96es de cada associado 
com a COOPORASIL, assim como a faculdade estabelecida no Artigo 26 deste 
es加加い social; 
II ・  As novas subscri96es de quotas-parte 

PARAGRAFO O NICO. O montante de sobras e de reservas capitalizadas que 
ultrapassarem o limite de concentrac白o de ouotas-partes estabelecido ser 
reauuzaao e entregue em moeda corrente ao associado 

Art. 26 - Na apura弾o de haveres do associado demission白rio, eliminado ou 
excluIdo, as quotas-partes do capital social a serem devolvidas sofrero: 

1・  O acrscimo das sobras liquidas distribuidas do exercIcio social; 
li. As dedu9るes: 
a) do rateio das perdas do exercrcio social; 
b) de todo e qualquer g.nero de dano causado pelo associado 
Ill. As reten"es de valores necess白rios白  garantia de adimplemento de despesas e 
disp'ndios passiveis de serem suportadas pela COOPBRASIL, em decorrncia de 
ato e/ou fato ilrcito praticado pelo associado, doloso ou culposo, nas modalidades 
de neglig"ncia, imprud'ncia e impericia, at que seja definitivamente solvido ou 
if 't da、  n riorr. 

Art 27 ・  A devolu9白o do capital social ao associado se iniciar白  no prazo de 30 
(trinta) dias ap6s a realiza9白o da Assembleia Geral que aprovar as contas do 
exercIcio social em que ocorreu a demissao, elimina9ao ou exclus白o, na mesma 
condi9自o em que se deu a intenralizac白o. 

F. 
，ー  

e . 
e $ . 
e S I ● ● 
毎  . I 
a S S S S ‘．  . S. S 
e 
e . 
e 
e イ天ミ  

Certifico o Registro sob o n。  97832400 em 12/02)2019 
Protocolo 197492991 de 29/01/2019 
Nome da emoresa COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS NIRE 29400041221 
Este documento pode ser verificado em http://regInjuceb.ba.govbr/AUTENTlCACAODOCUMENT0sIAUTENTICACPO  a6PX 

Chancela 154440546594923 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 
por Tiana Regila M O de Arajo - Secretria-Geral 



電ノ  

、  

p '
'' 

● 
0 S S O . . S S S S 
S 
い  . S 
0 S 
S 
e S S. 
. S. 
S 
S 0 0 
S 
S 
S S S 
自  
S S 
S 

REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 	Q15 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

S lo ー  Em caso de exclus.o por morte, dissolu9自o ou incapacidade civil n自o suprida, 
somente ser devolvido o mont.nteflI'Ifl3erttQflte a s quotas-partes i ntegralizaclaS 
do canital social, ap6s a ap唾申噂むaoi 'tia三apcumenta9ao nabii ao receoeaor 
comprovando a qualidade de; tei,ectivaitIVntW', associado, inventariante, neroeiro, 
liquidante ou curador 

5 2。. Quando a restituic.o das quotas-partes integralizadas do capital social afetar a 
estabilidade econ6mico-financeira da COOPBRASIL. a restitui9ao podera ser teita 
de maneira a garantir a continuidade das atividades da COOPBRASIL 

Art. 28 - A cobranca de d.bito excedente sobre o valor correspondente 白  s quotas 
partes integralizadas do capital social dirigida ao associado ou aos seus 
sucessores, realizar-se-白  a qualquer momento 

Art. 29 ・  Ocorrendo desligamento de cooperados em namero tal que as restitui6es 
possam ameacar a estabilidade econ6mico-financeira da COOPBRASIL, esta 
poder restituI-los mediante criterios que resguardem a sua continuicace 

§1。ー  Os cooperados demitidos, eliminados ou excluIdos tero o prazo de 01 (um) 
ano! a contar da presta9白o de contas do exerc【cio do seu desligamento, para 
solicitar o levantamento das quotas-partes e/ou as sobras liquidas. 

52 ー  Expirado o prazo previsto e nao ocorrendo solicitaC白o de devolu"o, as 
quQtas・partes e/ou as sobras liquidas serao destinadas ao トunao ae Assistencla 
T白cnica, Educacional e Social - FATES. 

CAPITULO VI 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

Art. 30- A Assembleia Geral, que poder白  ser Extraordin白ria, Ordin白ria ou Especial, 
白 o Orgao supremo da COOPBRASIL, tendo poderes, dentro dos limites da Lei e 
deste - Estatuto, para tomar toda e qualquer decisao de interesse da entidade e 
suas deTibera96es vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes. 

.Art. 31 - A Assembleia Geral ser normalmente convocada e dirigida pelo 
Presidente. 

§10 - Poder tamb白m ser convocada pela maioria dos membros do Conselho de 
Administra9自o e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (urn quinto) dos cooperados em 
pleno gozo de seus direitos sociais, ap6s solicita"o ao Presidente e n白o atendida, 
no prazo m自ximo de 10 (dez) dias. 
§2。  - Convocada a Assembleia Geral, de acordo como estabelece a Lei e este 
Estatuto, nAo pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo de for9a maior 
devidamente comprovado 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

§3 - Nきo poder白  votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido 
ao6saconvocacao. 	:1,: 'r ・  " --a.. .r e 

Art. 32-As Assembleias Gerais seobofl6Ctlas com antececlencia minima ae lo 
(dez) dias para a primeira convoca9白o e 01 (uma) hora ap6s para a segunda e 
terceira convoca96es, respectivamente. 

Art. 33 - Nos Editais de Convoca9ao das Assembleias Gerais, devero constar: 

a) a express自o "Convoca9白o de Assembleia Geral", Ordin白ria ou Extraordin白ria, 
conforme o caso; 
b) dia e hora da reunio, em cada convoca9ao, assim como o endere9o do local da 
sua realiza叫o, o qual, salvo motivo justo ser sempre o da sede social; 
c) a sequencia ordinal das convoca96es; 
4) a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especifica96es dos assuntos; 
e) o nしmero de cooperados existentes na data da expedi"o do Edital, para efeito 
de c白lculo de "quorum" da instala,o; 
f) a data assinatura do respons白vel pela convoca9ao. 

PAR GRAFO O NICO - No caso da convoca9ao ser feita por cooperados, o Edital 
dever ser assinado, no mInimo, pelos 04 (quatro) primeiros signat白rios do 
documento que a solicitou, e no caso de ser feita pelo Conselho Fiscal, por, no 
mInimo, 02 (dois) de seus membros e no caso do Conselho de Administra9白o, pela 
maipria que a convocou. 

Art. 34 ・  A notifica"o dos s6cios para participa9白o das Assembleias ser pessoal e 
ocorrer com antecedencia mInima de lQdez) dias de sua realiza"o. 

§1．・  Na impossibilidade de notifica9白o pessoal, a notifica9ao dar-se-白  por via 
postal, respeitada a antecedencia prevista no caput deste artigo. 

§20 ・  Na impossibilidade de realiza9ao das notifica96es pessoal e postal, os s6cios 
sero notificados mediante edital afixado na sede e publicado em jornal de grande 
circula9百o na regi白o da sede da COOPBRASIL ou na regio onde ela exer9a suas 
atividades, respeitada a anteced'ncia prevista no caput deste artigo. 
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§ 3. - Os Editais de Convoca"o ser白o afixados em locais visrveis nas 
dependencias comuns e frequentadas pelos cooperados, publicados em jornal e 
coi'nunicaaos por circuiares aos cooperaaos. 

§4 - Os incentivos e/ou san96es previstos no artigo 11, pargrafo 2。  da lei 
12,690/2012 sero definidos em Regimento Interno. 

Art. 35 ・  E da competencia das Assembleias Gerais, Ordin白rias ou Extraordin白rias, 
a destitui"o dos membros do Conselho de Administra9ao e do Conselho Fiscal 
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S 	REFoRMA EsTATUTARlA APRovAoA PELA AssEMBL,IA GERAL 
． 	 一  ExTRAoRDINARIA・  REALにADA EM 2OIl2I20'8・  

S A比36 一 o"qu。「um"para instala9ao da Assembleia Geral白。 seguinte 

一一 	s6cIos mamcuIados 

REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 	、  
―ー  EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

Art. 36 - O "quorum" para instala9ao da Assembleia Geral白  o seguinte: 

I.2I3“。ist。円。s)do nomem“載p S. e* S.t e .. 	.I - 2/3 (dois teros) do numero d ppracbs. fl primeira ??!voca9ao 
II ・  Metade mais um dos coopetUOs;e11fSe9UflGa convoca9ao; 
III - 50 (cinquenta) s6cios ou, no minimo, 20% (vinte por cento) ao totai ae socios, 
prevalecendo o menor nロmero, em terceira convoca9白o, exIgda a presen9a ae, no 
rnlnimo, 4 (quatro) s6cios para as cooperativas que possuam ate iり（  oezenoveJ 
s6clos matriculados 

qら  

I. 
,―ー  

● a 
* 

	

' 	61. - Para efeito de verifica9昏o do "quorum', o n自mero de cooperados presentes, 

	

' 	em cada convoca"o, far-se-白  por suas assinaturas seguidas e apostas na Lista ae 

	

a 	Presenca. 	 L 

	

S 	62. - Constatada a exist白ncia de "qu6rum" no hor白rio estabelecido no tciitai ae 

	

a 	- 	16 onvocacao. o Presidente instalar a Assembleia, tendo encerrado a Lista ae 

	

S 	Presenca mediante termo que contenha a declara9白o cio numero ae cooperaaos 

	

a 	Dresentes. da hora do encerramento e da convoca"o correspondente, tara 

', 	Art. 37 - Os trabalhos das Assembleias Gerais ser目o dirigidos pelo P resiaente aa 

・  ・  

	

' 	PARAGRAFO o NICO - Quando a Assembleia Geral nao tiver sido convocada pelo 
S 

S 

	

S 	Art. 38 - Os ocuoantes dos caruos sociais, como quaisquer outros cooperados, nao 

	

a 	direta ou indireta, inclusive de eleiC6es, mas nao ficarao privados de tomar parte 

	

ニ 	do plen白rio que indique um associado para coordenar os debates e a vota9白o da 
，一  I

materia・  

Conselho de Administra9白o e Conselho Fiscal deixaro a mesa permanecendo, e 
S 
S 
S 
S 
0 
・  
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＝器認ks deliberaconstante『留das As:Edital d麟'lqiynpoce.鍵iq somente pt,.os que coie 	騎roes認
sar
rem禁品？: 

IIlleaIala reIa9aO' imediata rela9ao. 

§1。  - A vota9自o ser nominativa e a descoberto ou por aclama"o, podendo a 
Assembleia Geral optar pelo voto secreto. 

82。  - O cue ocorrer nas Assembleias Gerais dever constar de ata circunstanciada, 
漏mda m livro orDrio. lida, aprovada e assinada no final dos trabalhos pelos 
membros do Cdnselho de Administra9自o e Fiscal presentes, por associado 
designado pela Assembleia Geral e, ainda, por quantos o queiram fazer. 

'1 

63。  - As decis6es das Assembleias Gerais sero tomadas pelo voto pessoal, tendo 
cada associado, em pleno gozo dos seus direitos sociais, o direito a um voto, n白o 

sendo permitida a representa9白o 

.64 - Havendo empate na delibera9ao, o Presidente da Assembleia Geral ter 
direito ao voto de minerva, de modo que seu voto ser自  de qualidade e aesempatara 
a questo. 

§5’ ・  O associado que for admitido ap6s a convoca9白o da Assembleia Geral n白o 
poder白  votar nem ser votado. 

6 ・  O Associado que esteja na condi9白o de empregado da COOPBRASIL n白o 
poder votar nem ser votado. 

67。・  O Associado que nao estiver cumprindo com os deveres e obriga9oes 
Eonstantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser votado. 

8 ・  Quando o nロmero de Associados da COOPBRASIL for superior a 3.000 (trs 
而I)I o Conselho de Administra9白o poder白  estabelecer que sejam representados 
nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem em 
ncleos seccionais e os mandat白rios, al白m de serem associados 白  COOPBRASIL 
em pleno gozo de seus direitos, n白o exeram cargos eletivos na COOPBRASIL・  

69。ー  Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km 
(cinauenta quil6metros) da sua sede, a COOPBRASIL podera estaDelecer que 
selam representados nas Assembleias Gerais por Delegados1 aesae que os 
mandatrios, al白m de serem associados 白  CODPBHASIL em pleno gozo ae seus 
direitos, nao exeram cargos eletivos na COOPBRASIL. 

610。ー  Dever ser eleito 1 (um) delegado representante dos grupos seccionais de 
云ssociados, conforme est白  definido no pargrafo anterior para a representatividade 
na COOPBRASIL, considerando-se que a data limite para a elei●o ser白  at白  o dia 
31 de janeiro do ano de realiza9自o da Assembleia Geral Ordin自ria. 

REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20/12/2018. 
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、承  REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBL自IA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

$110 ー  O mandato do deleoado.ser de・ Gl..ase e a posse ser imediata ap6s a 
eleiao em Assembleia, a qual 3efa2cnvQCa pelo uonselno ae AamlnlstraCac, 
atraves d e taItal encaminnaatrpwa teoe・ot" associaaos pertencentes a caos 
grupo seccional, sendo o nome do associado eleito consignado em ata. 

§12。 Os associados, integrantes de grupos seccionais, que nao sejam delegados, 
podero comparecer自  s Assembleias Gerais, privados, contudo, de voz e voto. 

§13。 - Prescreve em 04 (quatro) anos a a9ao para anular as delibera加es da 
Assembleia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simula9自o, ou tomadas com 
viola9ao de lei ou do Estatuto, contado o prazo cia data em que a Assemblia Geral 
tiver sido realizada. 
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CAPITULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Art: 41 - A Assembleia Geral Ordin白ria ser realizada obrigatoriamente uma vez por 
ano, entre os (trs) primeiros meses do ano e deliberar sobre os seguintes 
assuntos constantes na Ordem do Dia: 

I. Presta9白o de contas do Conselho de Administra9白o acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) Relat6rio da gesto; 
b) Balan9o patrimonial; 
c) Demonstrativo das sobra a perdas (resultados), e Parecer do Conselho Fiscal; 
d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercIcio seguinte 

lI ・  Destina"o das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no 
.primelro caso, as parcelas para os fundos obrigat6rios; 
UI ・  Elei"o e posse dos componentes do Conselho de Administra"o e do 
Conselho Fiscal, quando for o caso; 
IV ; Fixa"o do valor dos honor白rios e/ou verba de representa9白o do Conselho de 
Administra"o e da cdula de presen9a do Conselho Fiscal pelo comparecimento 
as reuni6es; 
y - Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os de competncia da 
Assembleia Geral Extraordin白ria e Especial, desde que conste explicitamente no 
Edital de Convoca9●o. 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

§1。・  A aprova9自o da presta"o de contas do Conselho de Administra9自o desonera 
seus membros da responsabilidade, qepaied,s.os casos ae erro, oouo, I rauue ou 

simula9白。・  bem como infra9白oき響撃鷺堅.IW 
§2- A nao convoca9ao da Assembleia Geral Ordin白ria no prazo descrito no caput 
deste artigo poder自  implicar em responsabilidade civil dos administradores, sem 
prejuIzo de realiza9'o de Assembleia Geral Posterior, de natureza, extraordin白ria, 
para deliberar as matrias prprias da modalidade Ordin白ria. 

§3。・  As delibera96es da Assembleia Geral Ordin白ria ser白o tomadas pela maioria 
simples dos votos 

§4 ー  Nas Assembleias Gerais que tratarem de elei加es, o processo eleitoral ser 
preparado no ato, de acordo com decisao do Plen白rio, devendo ser observada a 
condi 白o de elegibilidade dos candidatos, na forma da Lei e deste Estatuto. 

§5．・  N白o se efetivando nas白  pocas devidas a elei9白o de sucessores, por motivo de 
fora maior, os prazos dos mandatos dos administradores e fiscais em exercrcio 
consideram-se automaticamente prorrogados pelo tempo necess白rio at que se 
efetive a sucess白o, nunca al白m de 90 (noventa) dias. 

Art.' 42. A COOPBRASIL dever deliberar, anualmente, na Assembleia Geral 
Ordin自ria, sobre a ado9自o ou n白o de diferentes faixas de retirada dos scios 

§1。. No caso de fixa"o de faixas de retirada, a diferen9a entre as de maior e as de 
menor valor dever白  ser fixada na Assembleia 

§2。. E vedado a COOPBRASIL distribuir verbas de qualquer natureza entre os 
s6cios, exceto a retirada devida em razao do exercIcio de sua atividade como s6cio 
ou retribui9自o por conta de reembolso de despesas comprovadamente realizadas 
em proveito da COOPBRASIL 

CAPITULO VIII 

a 
S 

I - Reforma do Estatuto. 
II - Fus昌o, incorpora9白o ou desmembramento 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art. 43 - A Assembleia Geral Extraordin白ria realizar-se-白  semore aue necess白rio e 
poder deliberar sobre qualquer assunto de interesse' socIal, desde que 
mencionado, de forma explicita, no Edital de Convocacao. 

Art. 44- E da competncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordin白ria deliberar 
sobre os seguintes assuntos 

: 89UCE 
S 
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REFORMA ESTATUTRIA APROVADA PELA ASSEMBL白IA GERAL 	さ県  
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20/1 2/2018. 

川一Mudan9a de o切etivo 
IV ・  DissoluC●o volunt白ria e nome叩．o de liawiciante. 
v ’ し。n(as 。。 IIquIoanm 
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e-V - uontas ao uquiaant& 
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PARAGRAFO O NICO ・  S自o necess白rios os votos de 2/3 (dois teros) dos 
cooperados presentes com direito a voto para tornar validas as delibera96es de que 
trata este artigo. 

CAPITULO IX 

DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Art. 46 - Al白m da realiza9ao da Assembleia Geral Ordin自ria e Extraordin白ria a 
COOPBRASIL dever realizar anualmente, no m「nimo, mais uma Assembleia 
-Geral Especial para deliberar, entre outros assuntos especificados no edital de 
convoca9白o, sobre a gestao da COOPBRASIL, disciplina, direitos e deveres dos 
s6cios, planejamento e resultado econ6niico dos projetos e contratos firmados e 
organiza9白o da Presta9ao de Servi9o, conforme o seu objetivo social. 

§10. A Assembleia Geral Especial de que trata este artigo dever白  ser realizada no 
.segundo semestre do ano 
§2。. Os procedimentos para a realiza9昏o da Assembleia Especial obedecero aos 
mesmos critrios observados para as Assembleias Ordin白rias e Extraordin白rias 

CAPiTULO X 

DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

Art 46 - A COOPBRASIL ser白  administrada por um Conselho de Administra9ao 
composto de 03 (trs) membros, todos cooperados, em pleno gozo de seus direitos 
sociais, eleitos pela Assembleia Geral p?ra mandato de 04 (quatro) anos, sendo 
obrigat6ria a renova9百o obrigatria de 1/3 (um tero) de seus membros ao t白rmino 
de cada mandato, constitulda de: 

Presidente; 
Diretor Administrativo-Financeiro; 
Diretor Operacional; 

§1。  - N白o podero ser eleitos para membros do Conselho de Administra"o 
impedidos em razao de crimes disposto em Lei que n白o tenham direito de voto, 
estejam com restri"o na Receita Federal, bancos e 6 rg白os de controle de crdito, 
ou ainda os menores de 18 (dezoito) anos, salvo os emancioados 

イぺ、  

I.  

II.  

ill. 
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PARAGRAFO O NICO - O membros do Conselho de Administra9白o nao6 
respons白vel por atos ilcitos de outros conselheiros, salvo se com eles for conivente; 

鳶ー  
s 

ー 	” 	 No「11.d．・nlpresa cooPBRA引L cooPERATl、IA DE TRABALHo EM sERMcos MRE 
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S 	Geral tomando posse automaticamente na reiertaa #ssemo旧ua 

	

: 	 Art. 47 - Os membros do Conselho de Administra o da COOPBRASIL deve

empre
g
ar, no exerccio de suas fun es, o cuidado e diligncia que todo homem

ativo e 
p
robo costuma empregar na administra o de seus pr prios negcios. 

し 繊membros do Conselho de Administrao dEstatuto e o Regimento Interno lhe conda COOPBRASJL sendo-lhe vedado: 器me
em篇cer as atribuita lograr fins,驚 

● I. Praticar ato de liberalidade 白  custa da COOPBRASIL; 

	

: 	g晶 eg晶β ,2 - ascoops鴛賛e seu cargo;das recebidas por infrao ao disposto no incido III, pertencer白oendo dada a destinao legal. 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011 21201 8. 

gm 

Art. 49 - A renしncia de quaiquerCrsltpWoirdepende de motiva"o e torna-se 
eficaz, em relac且o 白  COOPBRP 4c*sdt'O 馴  qmento em que me tor entregue a 
comunica9ao escrita ao renunciente・  

s 1。ー  a destituicao do cargo se materializar自  na proxima Assembleia Geral, quando 
ler eleito novo membro do Conselho de Administra9白o para o cargo vago; 

62o - A Assembleia para a eleicao do novo membro do Conselho de Administra"o, 
dever ocorrer em at 90 (noventa) dias apOs a vacancla; 

Art. 50 - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o Presidente 
ser substituido pelo Diretor Operacional 

§1。・  Nos impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se substituem 
'entre si acumulando as funC6es pertinentes a cada cargo. 
6 2. - Nos impedimentos superiores a 90 (noventa) dias, qualquer cargo ao 
Conselho de Administra9ao, devera ser convocada Assembleia (jeral para o aeviao 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato, 

Art. 51 - O Conselho de Administra9白o rege-se pelas seguintes normas: 
,, 

I ・  Re"ne-se, ordinariamente, a cada m's, e, extraordinariamente, sempre que 
necess白rio Dor convocac且o do Presidente ou por solicitaC白o do Conselho Fiscal; 
II ・  Delibera validamente com a presen9a da maioria as seus membros, proioiaa a 
representa9白o, sendo as decis6es tomadas pela maioria dos votos dos presentes, 
reservando-se ao Presidente o voto de desempate: 
Ill - As delibera96es sero consignadas em atas circunstanciadas, lavradas, lidas, 
aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes, sendo 
transformadas em resolu96es para constituir o regimento interno, quando for o 
caso. 

Art. 52 ・  O Diretor Administrativo-Financeiro, que, preferencialmente, secretariar自  
.os trabalhos, lavrar ata das reunies, que ser lida, discutida e votada na reuni白o 
seguinte e, uma vez aprovada, ser lan9ada no livro pr6prio, ou em folhas avulsas, 
com a assinatura de todos que dela participarem. 

PARAGRAFO O NICO - Na aus白ncia 'do Diretor administrativo Financeiro, o 
Prsidente escolher白  um agente, seja ele associado ou colaborador, para 
secretariar os trabalhos 

Art. 53-0 Conselho de Administra9ao poder criar comit6s especiais para estudar, 
planejar, executar e/ou coordenar a solu"o de quest6es especificas. 
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. 	 EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

． 	ー . PARAGRAFO o NICO - Perder白  automaticamente o cargo, o membro do Conselho 
一 	 de Administracao Que, sem iustLfiqatiwa.,(alr a 03 (trs) reunies ordin白rias 

' 	- 	I - Planejar e acompanhar a programa9白o de servi9os prestados pelos cooperados, 

S 

. 	 お  Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para efeitode contratos de servios; 

● 一  ．畏命器諮認農器音cvinculacontratos撫：農incuta叫。  e remunera9自o de cada 

● 

、  業欝dib濡：鵠濃認黒急認霊器需帯 g霊器留 cios;--'-'fl.---.1-。u 
．’ 祭臨鷺需需 d二こ『』iI『』isi「Iご  '篇こI;；篇二篇『‘ でw ー 	と！と『 riぎ可normasPara admiss昌o.~ discintina 白  lpmiss斉n da aninrnndn. 

一~ ~~ 

~ 

	

ー 	 IA ・  inaicar Dancos nos quais devem ser feitas as movimentac6es financeiras' 

	

a 	 estacetecer regras para essa movimentaC白o inclusive fixando limite a ser mantidc 

	

ー 	 em caixa; 

. 
S 

	

a 	 XII ・・  Organizar, quando for o caso, de acordo corn a lei cooperativista, os nロcteoミ  
ー 	 seccionais ae cooperados: 

	

． 	 入I'I- teiar pelo cumprimento das leis cooperativistas, e outras aDlic白veis. e DelE 
participa9ao aos cooperados visando o pleno funcionamento da COOPBRASIL・  

	

． 	・ 	AIV - uriarN ucieos operacionais para melflor desenvolvimento dos objetivos dE 
- 	 し  uurwNMbiL, ooeaecenao ao disposto em Lei 

	

' 	. 	Al' - i-wrir nucseos ae negocios em municIpios do estado e ou no pas 

● PARAGRAFO o NICO - O Conselho de Administra"o convocar ou contratar 
as 	sempre que nece.ss白rio, o assessoramento de profissional especializado, conformE 

:' 

ニ  

	

p 	 i -ouparvisionar.as  ativiaaaes aa COOPBRASIL, atravs de contatos asslduos 
A 

	

~ i~ i~ 	 -~ 	 v~ enhicar, Trequencemente, a situa"o financeira e o movimento

C 

：  尭c冒B 
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● REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLIA GERAL 
. 	 EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

． 	 川  - Assinar individualmente, ou conjuntamente com o Diretor 
二 	 Administrativo-Financeiro, os cecgu,;・Fcta$ej e documentos constituintes de 

二 	 IV ・  Assinar individualmente oVc6暁rt6se・djtfiais documentos constitutivos de 
. 	 obriga96es da COOPBRASIL; 
' 	 V ・  Convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Administra戸o e de Assembleia 

一 	 VI ・  Representar a COOPBRASIL ativa e passivamente, em juizo ou fora dele; 
e 	 VII ・  Constituir mandatrio; 

0 

● X-Ee aut謂農ativs co器es dativi課鷲es e interpblicas器器icacdas.需a com cooperativaiprensa e pessoas器rgosgeral 

● 
. 	Assembleia Geral 

.' 	Art. 56 - Ao Diretor Operacional compete, dentre outras, as seguintes atribui加es 

● 

o 
● 

S 

S 
a 	 dos c000erados e familiares: 

e 

● a- 	tr ! :A。  Diretor Administrativo-Financeiro compete, dentre outras, as seguintes 
● ー 	airuui9oes 

S. 
● 
0 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
. 
S 
S 

I ・  Secretariar e lavrar as Atas das reuni6es do Conselho de Administra9白o e das 
Assembleias Gerais, responsabilizando-se pelos documentos e arquivos 
ref&-entes; 
II ・  Preparar ou mandar preparar as correspondencias e expedientes da 
COOPBRASIL e controlar os recebimentos e arquivamentos dos mesmos; 
Ill ・  Preparar o relat6rio anual da gestao e、organizar as demais pe9as da presta"o 
de contas anual para apresenta,o a Assembleia Geral; 
IV ・  Responsabilizar-se pela contabiliza"o e controle de contas a pagar e receber 
da COOPBRASIL; 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBL亡IA GERAL 	叩  
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

V - Participar na elabora9ao dos or9amentos de pre9os e contratos com os demais 
Diretores e Conselheiros: 	,,, ，一・‘1・・ r. 
VI - Assinar a Ficha de Matrdil$ b4s cWottsdos. em substituicao do Diretor 
rresiciente, quancio sua ausencta cia sece OVCDUFUKAbIL; 
VII - Se necess白rio, e solicitado, assinar juntamente com o Diretor Presidente, os 
cheques, contratos e documentos constituintes de obriga96es banc白rias; 
VIII ・  Elaborar o plano or9amentrio anual e controlar sua execu9自o; 
IX ・  Exercer outras atribui96es designadas pelo Conselho de Administra"o e 
Aeecmklain‘ユ．『つ I 

Art. 58 - O Pr-Labore e/ou Verba de Representa"o do Conselho de 
Administra"o ser fixado, anualmente pela Assembleia Geral, considerando as 
condi96es econ6micas financeiras previstas para o ano em curso. 

CAPITULO Xl 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 59 - Os neg6cios e atividades da COOPBRASIL sero fiscalizados assidua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituido por no mlnimo 03 (trs) 

.membros efetivos e 03 (trs) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reelei"o de apenas 1/3 (um ter9o) dos seus 
comoonentes 

譲N!o podemEstatuto, os cu. em linha re簿羅静思
ho Fiscal, alm dos inelegveis na fotre si e do Conselho de Administrao麗  

20 。o associado n o pode exercer cumillativamente fun9。es no Conselho Fiscal e
no Conselho de Administra o . 

I繰i鳶熊熱Fiscalpre que「慧-sessri認貿器器器器器器需 og 

撫験：燃鷲燃喫V農olr鷺i器累潟s meminies.器農器誌m
m 

謀隠票驚鴛器篇；』器罷 das taAssei農器農alquer de seus membros 

3, Na aus ncia do Coordenador, os trabalhos poderao ser dirigidos por qualquer
dos membros presentes , escolhido na ocasio. 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20/1212016. 

§40 ・  As delibera96es sero tomadas por maioria simples de votos e constaro de 
ata lavrada em livro pr6prio quernp finLQgm tcapalhos sera uiaa e assinaaa pejos 
γesentes. 	 'i'' 

o 	. 	. no os.. 

§5。・  Perder automaticamente a fun9白o de Conselheiro o membro que, sem 
justificativa, faltar a 04 (quatro) reuni6es ordin白rias consecutivas ou a 08 (oito) 
alternadas durante o ano 

Art 61 - Ocorrendo 03 (trs) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 
Administra9ao convocar白  Assembleia Gera! para nova elei"o de preenchimento e 
cumprimento do restante do mandato. 

Art. 62 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assIdua e constante fiscaliza9ao 
sobre as opera96es, atividades e servi9os da COOPBRASIL cabendo-lhes entre 
-outras as seguintes atribui96es: 

I - Examinar balancetes, relat6rios e outros demonstrativos financeiros, cont白beis e 
or9arnent白rios mensais e a presta9白o de contas anual do Conselho de 
Administrac白o, emitindo parecer para a Assembleia Gemi: 
li - Examinar documentos constitutivos de obriga9Oes, livros de atas, oe 
empregados, fiscais e outros obrigat6rios da COOPBRASIL; 
川、  Auscultar os interesses e manifesta加es dos cooperados, tomaaores e 
benefici白rios dos servicos guanto ao funcionamento e gest白o administrativa: 
IV - Dar conhecimento a Conselho de Administra9ao e AssemDleia iierai oas 
conblus6es dos trabalhos, buscando sanar irregularidade: 
V - Convocar Assembleia Geral Extraordin白ria para decis白o sobre problemas 
graves e urgentes; 

§lo ・  Para desempenho de suas fun96es ter o Conselho Fiscal aceso livre a 
qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir diretamente na 
rotina e fatos encontrados. 

2 ・  Poder白  o Conselho Fiscal, para assessora-lo no desempenho de suas tarefas, 
solicitar a contrata"o de auditoria independente 

Art 63 - A cdula de presen9a, pelo comparecimento do Conselheiro 白  s reuni6es 
do Conselho Fiscal, ser fixada anualmente pela Assembleia Geral, considerando 
as condi96es econ6micas-financeiras previstas para o ano em curso 

Art 64 - O processo eleitoral para a elei9白o do Conselho fiscal ser regulamentado 
no Regimento Interno. 

Art 65 - A renロncia do Conselho Fiscal independe de motiva9白o e torna-se eficaz 
em rela"o 白  COOPBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a 
comunicaC白o escrita ao renunciante 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDIN ARIA, REALIZADA EM 20/12/2018. 

CAPITULO XII 

Dosと 	e.' ,,..t. IS.; .. 	' IDOS LWRS OdRIGAFORIOS' I 	I II S I 	I I' 
Art. 66 - A COOPBRASIL dever ter, al白m de outros, os seguintes livros e ou 
folhas e fichas digitadas eletronicamente: 

I・  Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

a) Matrcula; 
b) Presen9a de cooperados nas Assembleias Gerais; 
c) Atas das Assembleias; 
d) Atas do Conselho de Administra9白o; 
e) Atas do Conselho Fiscal; 

II ・  Autenticados pela autoridade competente: 

a) Livros fiscais; 
b) Livros cont白beis. 

・PAR GRAFO O NICO - E facultada a ado"o de livros de folhas soltas ou fichas, 
devidamente numeradas 

Art. 67 - No Livro/Ficha de Matricula os cooperados sero inscritos por ordem 
cronol6gica de admiss自o, dele constando: 

I ・  O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissao e residencia dos 
cooperados. 
II ・  A data de sua admissao e, quando for o caso, da sua demiss百o, elimina9白o ou 
exclus首o. 
川  - A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

CAPITULO X川  

DO BALAN9O, RESULTADOS E FUNDOS 

Art 68 ・  O Balan9o Geral, Demonstrativos de Resultados e outras pe9as contbeis 
sero levantados anualmente, na data de encerramento do exerccio social, de 
acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e dispositivos legais 
dos6 rgaos oficiais e entidades de representa9白o do cooperativismo. 

Art. 69 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente sero 
deduzidos, para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos, e o 
restante das sobras liquidas ser白  destinado conforme decis自o da Assembleia Geral 
・atendendo ao que dispOe o inciso "F', do Art. 9。  deste Estatuto 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLIA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011212018. 

,PARAGRAFO O NICO - Se os rest4taSo望eoinGentarem perdas ou preluizos, os 
mesmos sero levados 自  conta;db Fi3ndd'U&Reserva e, sendo este insuriciente 
ser自o cobertos mediante rateto加  s coOperbtlos, de acordo com decusao as 
Assembleia Geral, atendendo ao que disp6e o inciso "IV" do artigo lo deste 
Estatuto 

Art. 70 - Os custos e dispendios sero cobertos pelos cooperados que tenham 
participado dos servi9os contratados durante o exercicio S S . S S. . S S S . S S S. S 

●● S S S S S S S . . 

DOS FUNDOS 

Art. 71 - A COOPBRASIL白  obrigada a constituir os seguintes Fundos: 

I. Fundo de Reservas, destinado a reparar perdas de qualquer natureza que 
COOPBRASIL venha a sofrer e atender ao desenvolvimento das atividades sociais, 
constituido de: 

a. 15% (quinze por cento), pelo mends, das sobras liquidas apuradas em cada 
exercicio 

・ b. Auxilios e doa96es sem destina"o especial; 

II, Fundo de Assistncia Tcnica, Educacional e Social ・  FATES, destinado a 
prsta"o de assistncia aos seus cooperados e seus familiares e aos empregados 
da COOPBRASIL, constituIdo: 

a. De, no minimo, 10% (dez por cento), das sobras liquidas apuradas em cada 
exercrcio; 

b. Do resultado das opera96es com n白o associados; 
c. Dos valores recebidos a titulo de mora associado; 

§1。・  Os Fundos Legais sao indivislveis entre os cooperados e, somente em caso 
de dissolu9ao da COOPBRASIL, havendo saldo remanescente ter a destina"o 
que deliberar a Assembleia Geral de extinao. 

§2．・  A COOPBRASIL, poder白  criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos 
destinados a fins especficos, lixando o modo de forma9白o, custeio, aplica"o e 
licjuida9白o, devendo ser aprovados em Assembleia Geral e regulamentados em 
Regimento Interno. 

Art. 72 - Reverte-se para os Fundos Legais: 

I- Para o Fundo de Reserva, os auxilios e doa96es n白o especificadas, rendas 
eventuais e outros valores arrecadados 

良一  
、  

o 

こ末 

窒  

; JUCES . S 

Certifico o Re9istro sob o n。 97832400 em 12/02/2019 
Protocolo 197492991 de 29/01/2019 
Nome da empresa COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SER VICOS NIRE 29400041221 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENT1CACAODOCUMENTOS/AUTENT1CACAO.aspx  
Chanceia 154440548594923 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/03/2019 
por Tiana Regiia M O de Arajo ・  Secretria・Gerai 



N 
魚  ・!!!Th 99MERcIAtつo ESTADO DA BAIIIA 
品．■FtRTWUcO O RECISTRO EM: I加mum 599 N: 97832400 

’ー’ー’rot000to: 191149299-1. DE 29!mn。ごクくフ  ~…●”“ ""”ユ  l ' 	”~~・、  

HEUO PCnItLA RAMOS 
SECREtARIO-GERAL 

ー  ，  

留聖恕凸.moflnTIva Dt m.aM加  
~reaso29.4 0004122 1 
~●●し中””TェvA 叫 m"A」加
●● ＝＝工” 

、  

Certifico o Registro sob o n。 97832400 em 12/02/2019 
Protocolo 197492991 de 29/01/2019 
Nome da emDreSa COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS NIRE 29400041221 
Este documento pode ser verificado em hftp://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTlCACAODOCUMENT0S/AUTEMTlcAcAQ・ a5P( 

Chancela 154440546594923 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/0312019 
por Tiana Regila M O de Arajo - Secret'ria-Geral 

、  

灰）  
santowC0fl 

L‘ 。・鉛認貿969 ' 

● 
● 

REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBL'IA GERAL 
EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 20112/2018. 

II - Para o FATES, os resultados de opera96es corn nao cooperados, bern corno os 
'decorrentes de oarticloaoes em.secjedadesfcljo cooperativas e outros valores 
propostos pelos cooperados e aprp Cos .rn ASsemDlea tieral

, . a G . . * 0
e. 	e.. t4 

CAPITULO XIV 

DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS 

Art. 73 - A COOPBRASIL poder ser dissolvida, de acordo como disp6e sobre o 
assunto a Legisla9ao Cooperativista. 

Art. 74 1A estrutura operacional da COOPBRASIL ser elaborada e proposta pelo 
'Conselho de Administra9昌o 白  aprova9昌o da Assembleia ierai, para sua 
implementa"o e funcionamento 

Art. 76 - Os casos omissos sero decididos pela Assembleia Geral, com base nos 
princIpios doutrin自rios e na Lei. 

Art. 76 - Este ESTATUTO foi reformado na Assembleia Geral Extraordin白ria 
rea1izada no dia 20 de dezembro de 2018T 

Este Estatuto ' cpia fiel do que se encontra lavrado no Livro de Atas de 
Asgenibleia Geral da cooperativa, e foi devidamente assinado e vai por mim 
Presidente da Assembleia e pela Secret白ria da Assembleia assinado. Itabuna ・  
Bahia, 20 de dezembro de 2018 

REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBL'IA GERAL 
.EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 2011 2/2018. 

略協認警も篇ぐ鳥か88 
Prisidente da Assembleia 
CPF 047.857.365-00 

＜乳命γ；AND くM.- SLJJub 
Tamires da Silva 
Secretario da Assembleia 
CPF 219.715.365-04 
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS 
CNPJ: 22.331.02010001-88 

NIRE: 29400041221 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

Aos 21 (vinte e um) dias do mes de dezembro do ano de dois mil e dezoito reuniram-se 
no auditrio do edificio Trade Center situado na Av. Princesa Isabel, 395 - EdL Trade 
Center, cobertura, Sao Caetano, Itabuna - BA, CE?: 45607- 291, em Assembleia Geral 
Especial, os associados da COOPURASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM 
SERVICOS, em terceira convocaao s dez horas da manhA (1 OItOのcom a presen9a de 
cinquenta e seis (56) associados conforme registro dos nomes na Lista de Presen9a. O 
Presidente da Cooperativa, Sr. VINICITJS SANTOS DE SOUZA, que neste ato 
tamb血n o Presidente da Assembleia, iniciou a reunigo agradecendo a presen9a de todos 
os associados presentes na Assembleia, convidando a cooperada Tamires da Silva, para 
secretariar a Assembleia e lavrar a respectiva Ata. Em seguida, o Presidente da 
Assembleia relatou que o Edital de convoca 瓦o foi entregue pessoalinente a cada 
cooperado e enviado atravs de informativos, efetuando em seguida a leitura do referido 
edital de Convoca 価o, o qual vai transcrito nesta Ata corn o seguinte teor: O Sr. Diretor 
Presidente da COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIく】OS, no 
uso das suas atribui戸es estatut白rias, convoca os Srs. Cooperados a reunirem-se em 
Assembleia Geral Especial conforme determina a 12.690/12, que seth realizada no 
prximo dia 21 de dezembro de 2018, no audit6rio do edificio Trade Center situado na 
Av. Princesa Isabel, 395 - Edf. Trade Center, cobertura, S且o Caetano, Itabuna - BA, 
CE?: 43607- 291, obedecendo aos seguintes horrios e qu6rum: s 08:00 ha, em P 
convoca'o, com a presena de 2/3(dois ter9os) dos associados,' s 09:00 Its, em 2a 
convoca 且o com presena de metade mais um dos associados, e s 10:00 ha, em terceira 
e ltima convocaFo com o n'mero minimo de 50 (cinquenta) associados, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Deliberar sobre Gesto, disciplina, direito e deveres 
dos scios, planejamento e resultados econmicos dos projetos e contratos firmados e 
organiza 吾o dos trabalhos. A cooperativa atualmente possui em seu quadro social 555 
(quinhentos e cinquenta e cinco) associados.. Vinicius Santos de Souza - Diretor 
Presidente. Continuando, o Presidente da Assembleia solicitou aos associados presentes 
para que faam as suas considera6es e sugestes que s百o apensadas ao texto desta ata, 
relativa ao 自  nico item constante da ordem do dia do Edital de Convoca9o;・  I) Deliberar 
sobre Gesto, disciplina, direito e deveres doa s6cios, planejamento e resultados 
econ6micos dos projetos e contratos firmados e organiza 首o dos trabalhos. Em seguida, 
o Sr. Presidente apresentou o plano de desenvolvimento da COOPBRASIL para 2019. 
Continuando, o Sr. Presidente apresentou e disponibilizon a todos um relatrio 
especificado sobre o item descrito na ordem do dia relativo a cada contrato com os 
tomadores de servi9os. Aps este momento, o Presidente solicitou aos associados de 
cada contrato a apresentassem um resumo das considera6es sobre os relat6rios 
disponibilizados, os quais est且o transcritos a seguir: Foi observado que en rela 百o aos 
contratos (Canavieiras e - Casa do Escapamento) o contratante tern realizado o 
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS 

CNPJ: 22.331.0201000148 
NIRE: 29400041221 

ご
p且g.mmto da PmsATA DE ASSEMBL 1pagamento da prestao de servios refere鷲晋農ESPECIALtrato atualmente em vigor, com 

W 
	 atrasos o que tern dificultado a cooperativa em fazer o repasse para os seus assoctaucs 

. 	dentro do prazo. Observou-se, tambm, a necessidade dos associados estarem 

a 	 comprometidos com as atividades laborais, de acordo sua protissao que esta exercenuo 

' 	no contato de presta 且o de servi9os. Dc um modo geral, os associados consiaeraram 

a 
W 	informa6es contidas nos Relat6rios dos contratos especincos ae cana jocai tic 

. 	presta o de servios. Os associados deliberam sobre a altera o ao contrato coma 

' 	empresa que disponibiliza o carto de beneficios, ficando de讐門que 門翌」！’'lぎ梁  
C 	se reunir posteriormente e enviar as sugestes para o conseino ce. awnhIusLra9nu. '.n 

a 	cooperados lotados na Casa do Escapamento em ltabuna - solicitaram que seja 
S 	disponibilizado dois pares de fardamento a cada seis meses. Nada mais a discutir, o 5r 

S 	Presidente da Assembl'ia agradeceu a presteza e a seriedade com. que tbi realizada esta 
:一 	AssembIeia Geral Especial, com a participa'o de todos os associados presentes, e ceu 

fl 

	

por ence

rrada a Assembleia, e eu, Tamires da Silva, secretaria, lavrei a presente ata, que 

. 	vai 日ssinada por mi巴・興Presidente黒かssemblcia e por todos os cemais associauos 
ー 	presentes, Itabuna, 21 ac aezemoro cc 

● 
I
a 	Esta ATA' c6pia fiel e autentica da que se encontra lavrada no Livro de Atas dc 

S 	Assembl'ias Gerais da sociedade e vai por mim Presidente da Assemmela e peia 

● Secretaria da Assemblia, assinada. 

● I ● ● ●● ● ● I I I I I I I 
● 豊一ー  
● IU"' . I 

Itabuna - BA, 21 de dezembro de 2018. 

風愚秘恐A烏轟語詠ォ  
Presidente da Assembleia 

o云1ni3O d‘ユー◇iIa× 
TAMIRES DA SILVA 

Secretaria da Assembleia 
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS 
CNPJ: 22.331.02010001・88 

NIRE: 29400041221 

ATA DE ASSEMBL IA GERAL ORDINARIA! EXTRAORDINARIA 

e 
● 
● ・  ● e 

Aos trinta dias do ms de maro do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se na Avenida 
Princesa Isabel no. 395 - Edifcio Trade Center - cobertura - So Caetano - Itabuna ー  
Bahia - CEP 45.607-291, em Assembleia Geral Ordin白ria/Extraordinria, os associados 
da COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, em terceira 
convoca9武o s dez horas da manh (10h00) com a presena de cinquenta e dois (52) 
associados conforme registro dos nomes na Lista de Presena. O Presidente da 
Cooperativa, Sr. VINICIUS SANTOS DE SOUZA, que neste ato 6 tamb'm o 
Presidente da Assembleia, iniciou a reuni且o agradecendo a presen9a de todos os 
associados presentes na Assembleia, convidando a Diretora Administrativo-Financeiro, 
Sn. Tamires da Silva, para secretariar a Assembleia e lavrar a respectiva Ata. Em 
seguida, o Presidente da Assembleia relatou que o Edital de convoca 誉o foi entregue 
pessoalmente a cada cooperado e enviado atraves de informativos, efetuando em 
seguida a leitura do referido edital de Convoca9巨o, o qual vai transcrito nesta Ata com o 
seguinte teor: O Sr. Diretor Presidente da COOPBRASIL COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM SERVIOS, no uso das suas atribui"es estatut白rias, convoca os Sit. 
Cooperados a reunirem-se, simultaneamente, em Assembleia Geral Ordinria e 
Assembleia Geral Extraordinria conforme determina as leis 5.764/71 e 12.690/U, no 
prximo dia 30 de maro de 2019, no auditrio do edificio Trade Center situado na Av. 
Princesa Isabel, 395 - Edf. Trade Center, cobertura. S自o Caetano, Itabuna - BA, CEP: 
45607- 291, obedecendo aos seguintes horrios e qu6rum: 自  s 08:00 hs, em 1' 
convoca 百o, com a presena de 213(dois teros) dos associados,A s 09:00 hs, em 2' 
convocaao com presena de metade mais urn dos associados, e' s 10:00 ha, em terceira 
e ltima convoca 貢o com o n"mero minimo de 50 (cinquenta) associados, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordin白ria: I - Presta9豆o de 
Contas do exercicio de 2018 da Diretoria acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, 
compreendendo: a) relat6rio da gest貢o; b) balan9o patrimonial; e) demonstrativo das 
sobras e perdas (resultados); d) Demonstra6es: DMPL, DFC, DVA e notas 
explicativas. II - Destinaao das sobras apuradas para os fundos legais e outros e do 
restante das sobras liquidas ou rateio das perdas, se houver. III - Elei9且o e Posse do 
Conselho Fiscal. IV- Elei9百o e Posse do Conselho de Administra 且o para Complemento 
de Mandato. V - Fixaao do valor dos honor自rios e/ou verba de representa 百o da 
Diretoria e da cdula de presena do Conselho Fiscal pelo comparecimento as reuni6es. 
VI - Deliberar sobre a ado9o de diferentes faixas de rendas dos s6cios ・  cooperados. 
atendendo ao artigo 14 da Lei 12.690/12. Em Assembleia Geral Extraordinria: I ・  
Reforma estatut自ria para inclus豆o de objetos sociais e atualiza9貢o 'de Capital Social, II・  
Reforma no Regimento Interno. A cooperativa atualmente possui em seu quadro social 
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) associados. Itabuna, 04 de maro de 2019. 
Vinicius Santos de Souza - Diretor Presidente. O Presidente da Assembleia iniciou a 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIAJ EXTRAORDIN RIA 

pauta do dia da Assembleia Geral Ordin白ria, referente ao Item I: Presta9ao de Contas do 
ano de 2018 da Diretoria acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 
a) relatrio da gestAo; b) balano patrimonial; c) demonstrativo das sobras e perdas 
(resultados); d) Demonstra るes: DMPL, DFC, DVA e notas explicativas, sendo assim, o 
Sr. Presidente da Assembl6ia convidou a Sra. Tamires da Silva, cooperada e secretaria 
da Assembl'ia, para iniciar a leitura do Relat6rio de Gesto e apresentar as 
Demonstraees Contbeis e Notas Explicativas, e a secretaria da Assembl6ia por sua 
vez, convidou a Consultora Cot自bil, Sr. Eliane Souza da Costa, para realizar os 
esclarecimentos contbeis. Continuando a Sm. Eliane Souza explanou acerca das 
Demonstra6es contbeis que estao a disposi9o de todos os associados, bem como 
sobre os indicadores financeiros e econmicos da cooperativa. O Sr. Presidente da 
assembleia, Cumprindo o que determina a legislaao cooperativista, desconstituiu a 
mesa e solicitou que a Assembleia escolhesse um cooperado para coordenar os trabalhos 
e para fazer a leitura do parecer do conselho fiscal para a posterior aprova o ou no do 
Relat6rio de Gesto e Presta9o de Contas do exercicio de 2018. Escolhido por 
aclamao. aCooperada Sra. Cassia Longo Vaseoncelos,que fez a leitura do parecer 
do Conselho Fiscal. Logo ap6s, foi solicitado pelo mesmo que a assembleia se 
manifestass sobre as Demonstra6es contabeis e o presente relat6rio de gesto e 
prestaao de contas do exercIcio social findo em i 1/12/2018. Foi aberto um espao para 
perguntas e debates, onde todas as duvidas pertinentes 自  s questes abordadas foram 
sanadas podendo assim dar continuidade aos trabalhos. Todos os presentes concordaram 
com os termos apresentados no relat6rio e as respectivas pe9as cont'beis e a cooperada 
Sm. Cassia Longo Vasconcelos solicitou que a Assembleia se marii'festasse sobre o 
relatrio de gest百o e presta 且o de contas, e, como nao houve nenhuma obj eaq, foi 
colocado em vota9ao e aprovado por unanimidade as contas da Diretoria, conforme 
Relatrio de Gesto e prestaao de Contas, bem como as Demonstra96es Financeiras e 
Econ6micas desta Cooperativa referente ao Exercicio Social enc,rrado em 31 de 
dezembro de 2018, abstendo-se de votar os impedidos por lei. Retomando a dire9o 
dos trabalhos, o Sr. Presidente da Assembleia passou para o segundo item da pauta para 
discusso, a saber: li - Destina 査o das sobras apuradas para os fundos legais e outros e 
do restante das sobras liquidas ou rateio das perdas, se houver. O Conselho de 
Administra 負o, atraves do Sr. Presidente da assembleia, explicou que no ano de 2018 a 
Cooperativa teve apenas dois contratos, sendo um firmado com uma empresa da 
iniciativa privada e outro com um 6 rg豆o da administra9喜o pablica direta. Mesmo com 
esses dois contratos, a administra 者o efetuou um uso racional dos recursos financeiros, 
sendo priorizadas a amplia 喜o da estrutura da cooperativa e a manuten9o dos 
beneficios assistenciais aos associados como: assistencia vida e acidentes, 
odontol6gicas e sorteio da capitaliza叫o. Sendo assim no exercfcio social de 2018 a 
cooperativa obteve um montante de R$ 15.529,21 (quinze mil quinhentos e vinte e nove 
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● reais e vinte e uni centavos) de sobras operacionais lIquidas, sendo destinado RS 
a 	2.329,38 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos tara o fu」ndo de 
w 	 reserva (IWo) e K$ 1.552,92 (Um mil quinhentos e cinquenta e dois reais e noventa e 
a 	 dois centavos) para o FATES (10%). Dessa forma, a sobra lIquida a disposico desta 
ー 	 assemoleta geral corresponde ao montante de RS ii 64A QI (.nn n,fl cAcnsn+e.. a 

S a 	que este valor seja distribuido para todos os associados e abriu espao para propostas 
w 	 alternativas a esta. A cooperada Erl自ndia Pereira Brito pediu a palavra e explicou auc a 
a 	 oivjsao aeste valor vai proporcionar uma participa9ao muito pequena para cada 
ー 	 associaco・  tendo em vista que a cooperativa possui mais de 500 cooperados cue 
. 	 proauziram em LUIS. A Cooperada Erlndia Pereira Brito fez a proposta de destinar a 
一一 	soora iiquiaa para o tundo de reserva da cooperativa para reinvestimento. No havendo 
~ 	mats nennuma proposta, o presidente colocou as propostas em vota 且o, sendo que a 
a 	 proposta do presidente obteve 18 votos e a proposta da cooperada Erlndia Pereira Brito 
ー 	 .,'+ votos. vessa torma, a assembleia aprovou a destina9ao ds sobras lquidas do 
● exerccio de 2018 para o fundo de reserva. Passando para a pr xima ordem do dia, o 
一 	item in tiei9ao e rosse ao Conselho Fiscal. O Sr. Presidente da Assembleia solicitoua 	 , ,. 	 . 	- 	- 
' 	 ao. plenano・  que conrorme detennina a legisla o cooperativista, o Conselho Fiscal, 

a 	 cujo mancam ce um ano encerra-se nesta assembleia deve ser renovado no minimo 2/3 

了 	 晋。is. teros・で竺 rotina・ solicitou que viessem a frente para iniciar a elei o・  
’ 	 しonunuanco oJ r. I-'resiaeme apresentou o nome dos seis associados que compunham 

一 	 a 聖讐’' unica para a 9iei9ao com mandato a vencer na prxima assembleia geral 
S 

a w 	 ciegeram por unanimicace para しUNSELFILIROS TITULARES os Srs.: CASSIA 
a 	 LONGO VASCONCELOS, brasileira, natural do municpio de Ilhus no estado da 

dama, nascida em Zi/(J)ノ1993, solteira, assistente administrativo. RU n 1111813990 
' 	 .arinA, err ir u41.tj04・Sj)ー jlj, residente e domiciliado na Rua Paran白,が  1168, ed. 一一 	Santa Paula, ap. 101, Pituba, Salvador ー  BA, CEP 41.830-170. JERFERSON 
'' 	ALCANTARA MOREIRA DO NASCIMENTO, brasileiro, natural do municpio de 
a 	 Itabuna no estado da Bahia, nascido em 05/09/1992, solteiro, Auxiliar administrativo. 
ー 	 c NH it0 06913992781 DETRAN/BA, CPF it0 058.730.235-65, residente e domiciliado 
. 	 na Avenida Itajuipe it。: 268, Santo Ant6nio, Itabuna - BA, CEP 45.602-010. JOCZAN 
一 	SANTOS RODRIGUES, brasileiro, natural do municpio de Ilhus no estado da Bahia. 
' 	 nascido em 13/11/1988, solteiro, Auxiliar administrativo, RU n。  1200820800 SSP/BA. 
a 	 CPF n。 031.372.455-59, residente e domiciliado na Rua So Jorge da Mata Escura n。: 2. 
W 	 ap. 2-b, Mata Escura, Saivador ー  BA, CEP 41.220-705. Para CONSELHEIROS 
. 	 FISCAIS SUPLENTES, os Srs.: ERLANDIA PEREIRA BRITO, brasileira, natural 

- 	do municIpio de Potiragu, Estado da Bahia, nascida em 27/09/1977, solteira, auxiliarS 
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● administrativo, RU no 0931207029 SSPIBA, CPF no 963.345.415・87, residente e 

. 	domiciliada na tiCEP 45 .790-000.篇；sa Pau BrasSIANE OL需50, Bairro centro, na cidade deR ARRAIS, brasileira, natural帯iragu品誰 

・  

: 	Nova Esperan a, no 215, Basilio, Ilhus - BA, CEP 45SANTOS CAMPELO COSTA, brasileiro, natural do nBahia, nascido em 10/06/1961, solteiro, elethei繊RONIVALDO DOSde Valena, Estado daH if 01790271548 

I 

IIS 麟ia a prxima ordem do dia o item IVrao para Complemento de Mandato.nal Gustavo Souza da Silva pediu rennc燃灘繊熱  

S 

: 	 Carlos Alexandre Silva Seixas Souza, estandoestatutrias, em uma nica chapa para concorrer apresentes se reuniram e o elegeram por unanirn慈●鷲suas obrigaesOperacional. Oso Conselho de 

I 
S 
~ 
． 	 しyr: U'fL6つ /.iD)-UU, resiciente e comicinaco na 乙ー・ travessa cia nua au L,inna・ i-iニコ‘o・ 

● Barra do Italpe, Ilh us - BFINANCEIRO - Tamires讐CEP 45.658-124; DIRETSilva, brasileira, natural d践鴛tINIdeg器】恐  
O 
5 	 if. 2450, AP 203, Esperan9a, Ilh6us - Bahia, CEP 45.658-630; DIRETOR 

●● 	蹴鷲IONAL - Carlos Aleto estado da Bahia, nasci響dre Silva Seixas t Souza, brasileiro, natural de
em 04/I 2/1987, solteiro, assistente administrativo, 

I 
● eleitos do Conselho de Administra9o e do Conselho Fiscal sao empossados neste ato e 

S 
' 
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S concuss百。，  peculat。。u cmltra a economla poPuIa丁， contm o sistema五nanceiro nacional, 
concussfto・  peculato ou contra a economia popular, coat; o sistema fininceiro nacional, 、ノ  
nonnas ce cieresa cia concorrencia・  as reiaoes cc consumo・ Ic puolica ou a propneuwlミハ  
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: 	 (artigo 1011, pacumulativainenteda Lei 5764/71)熱1 do cdigo civil deos de administrao e lisAo existe parentesco at灘蕪exercem cargosne 2 , dc art. 56em linha reta ou 

	

: 	 colateral entrePresidente da Ae/ou verba de r蕪競鴛鷲鷲薫熊o, orios'iscal 

	

a 	 oclo comparecimento as remi6es. O Sr Presidente da Assembleia sugeriu ao plenrio a 

	

: 	 Assembleia, em unanimidContinuando, o Presidentea adoo de diferentes faix然ovou a propombleia colocoidas dos scio灘ミ灘bram propostos,Deliberar sobrendo ao artigo 14 

	

- 	 da Lei 12.690/12. 0 Presidente da Assembl6ia apresenta ao plenrio a seguinte proposta 

S 

	

S 	 necessidade de incluso de alguns objetos sociais, informando que a presente altera 昏o 

	

： 	 競二熊F蕪熊
visando es!o do seu obj
jades: Servi鴛te econmica edai, a coopertbinados para鷺  

S 

	

. 	 canteiro e limpeza de terreno; Servico de obras de terraplenagem; Servio de 

~manuteno e reparao mecnica de veiCu1o. automotores てminas e4: 
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● servicos de alimentaFdo privativos; Fornecimento e gesto de recursos humanos para 

・  
S 一 	para veculos automotores; Attvlaaae ae carga e aescarg‘でe m !enws, ,snvwu竺で  
' 	 gesto e manutenfao de cemttdrios・ No que tange o しapital social, por recomenoaao 

● do departazvista a enfr器to jur dico, ser necessrio realizar a atua隠篤artigo 21, tendo ema seguinte redao: 

： 	鰻蕪鴛ial da COOPBRAimo, variar confidendo ser inferior鰻鷲繊燕鰻蕎  

" 	Neste ato, a C1.552.660,00 (篇BRASIL J possui lo/atinente integralizado o capitalmwzo quinhEntos e cinquenta dois mil telscent農慧慧l 

: 	reais). Prosseguindo, o presidente pediu que fosespao para que os associados pudessem dirimir asEstatuto social alterado e no houve questionament蕪o estaisendo;olocad鴛競i 
● aprovado por unanimidade pelos p

prximo ponto de pauta II- Refor篇鷺 ContirRegime篇do, oIntern贈dente passou para opresidente expos a 
' 
5 	reformado e submetido a an'lise e discuss自o pelos associados. N自o tendo 

S 
S 
5 	foi realizada esta Assembleia, corn a participa9o de todos os associados presentes,e 

. 
S. 
S 

5 	Secretario da Assemblia, assinada. 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINARIA/EXTRAOROINARIA, REALIZADA EM 3010312019. 

ESTATUTO SOCIAL 

CAPITULO I 

DA DENOMINA9AO, SEDE, FORO.A REA DE A9AO, DURAAO E ANO 
SOCIAL 

Art. 1．・  A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, 
sociedade cooperativa, sem fins lucrativos, constituIda no dia 24 de abril de 2015,' 
regida pela Lei n。  5.764171, de 16 de dezembro de 1971, e atualizada pela lei 
12.690/12, de 19 de Julho de 2012, pelos valores e princIpios do Cooperativismo e 
pelas disposi96es deste Estatuto, tendo: 

I ・  Sede e administra"o no Munic「pio de Salvador, no Estado da Bahia, na Avenida 
Tancredo Neves. n. 2539, CEO Salvador Shoppina. Torre Londres, SaIa 705, 
eaminno aas Arvores, しヒr: 41 .azu-uzi; 
H ・  Foro Juridico na Comarca Salvador, Estado da Bahia; 
II - Area de a9白o para efeIto de admiss含o de cooperados em todo o territrio 
nacional; 
III ・  Prazo de dura"o indeterminado; 
IV ・  Ano social compreendido no periodo de 10 de Janeiro a 31 de Dezembro de 
cada ano 

CAPITULO II 

DO OBJETIVO E DOS OBJETOS SOCIAIS 

Art 2・・  A COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, tem 
por objetivo principal a presta9昌o de servios aos seus associados, visando 白  
estabilidade econ6mica e ao bem-estar social de todos. 

§10 ・  Para consecu9'o do seu objetivo social, a Cooperativa tem corno objetos 
sociais as seguintes atividades: Servi9os combinados para apoio a edifcios, exceto 
condomInios prediais; Servi9o de coleta de residuos nao perigosos; Atividade de 
obras de urbaniza"o - ruas, pra9as e cal9adas; Servi9o de prepara9●o de canteiro 
e limpeza de terreno; Servi9o de obras de terraplenagem; Servio de instala"o e 
manuten9ao eltrica; Servi9o de instala"es hidrulicas, sanitrias e de g白s; 
Servio de pintura de edifIcios; Servi9o de obras de alvenaria; Servios de 
manuten9ao e repara9"o mecnica de veIculos automotores; Atividade de cantinas 
e servi9os de alimenta9'o privativos; Fornecimento e gesto de recursos humanos 
para terceiros; Atividades de limpeza de ruas; Atividades palsagisticas; Servi9os 
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a 	 a) Adquirir, na medida em que o interesse social o aconselhar, g,neroseartigos 
W 	 de uso dom白stico e pessoal para fornecimento a seus associacos, assim cumv 
a 	 utenslios, m白quinas e equipamentos, software e naraware . e/outros 
S 	 semelhantes para serem aplicados no beneticiO de seus assoclaaos e na 

S 	 gestao cooperativista・  relacionados as atividades aa area ae prastayuu 、” 
~ 	 8erviCO, de aCOmO Com o anIgo‘二  
S 	 b) Incentivar e promover o Interc'mbio entre as entidades e os profissionais 
W 	 - liaados 白  s 白  reas de atua9ao da COOPBRASIL; 

S 
a 	 contratos celebrados corn entidades pロblicas e/ou empresas pruvaoas, ou 
W 	 Implantados pela COOPBR.ASIL; 	 一． . - 
a 	 d) Instalar em qualquer local, de sua 白  rea de atua9ao,. Escrtoflos Megionais ou 
ー 	 Centrais de Atendimento, concorrer a processos licitatorios e aorir yiiia;s; -, - 
S 	 e) Contratar profissionais de outras 白  reas com conflecimentos e..experiencias 

' 	 -' 	 tcnicas para apoiar e participar da gest'o aos negocios cooperativos; 
a 	 I) Realizar treinamentos e capacita"o especializada atraves ae cursos, 
C 	 semin白rlos, congressos e similares na 白  rea de sua atua9ao: 

a 	 g) Promover a difus自o da doutrina cooperativista e seus principios no quacro 
ー  

a 	 h) Prestar, de acordo com a situa"o financeira e declsao aa Assemolela uerai 
W 	 servios de natureza social a seus associados e tamiiiares; 

a 	 I) Instalar, arrendar ou alugar cantina para fornecimento de lanches e guloseimas 
W 	 aos seus cooperados no desenvolvimento ae suas auvioaaes・  
S 	 ' 3 ・  A COOPBRASIL promover', ainda, mediante convenlo corn entiaaaes 

一 	 ‘speciallzadas, pロblicas ou privadas, o aprimoramento teonIco e proTissionai aos 
. 	 seus associados e de, seusp「6pnos empregados e participara ae campannas ua 

-一 
	expansao ao cooperativismo 

ー’ 	§40 . A critrio do Conselho de Administra9ao, a sociedade poaera imar-se a outras 
● sociedades cooperativas. 

a 	 & s・  - A COOPBRASIL Doder. na forma da lei, associar-se a outras cooperativas 
W 	 sinaulares e/ou Federa9ao, visando o beneticio aos seus associaaos e o 
. 	 fortalecimento e expansao cio cooperativismo. 

S 	 5 6 - Para a consecucao de suas atividades enumeradas nos pargrafos 
ー 	 anteriores, poder a COOPBRASIL firmar contratos, acoraos, ajustes e convenlos, 
! 	 em nome dos seus associados, com entidades poblicas e privadas, ao vais e ao 	

ノ  
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S
§2。 Para a consecu9加d。。切etivo e dos画etos sociais pode伯ac。。p。「ativa 

REFORMA ESTATUTRIA AORDINRIA/EXTRAORDI騒議窓出窓皆器麟器RAL 

combinadosde ew.rftrin e aooio administrativo; Servi9o de prepara呼o de terreno. 

晶iiにe col応石;Ati晶ade de acabamento da constru9自o; Servi9os deりorracharia 

貰旨荷茄誌‘誌。i品断扇海tividade de carga e descarga de materiais; Atividade 

de gest白o e manuten9員o de cemitrios. 

§2。  . Para a consecu9o do objetivo e dos objetos sociais, poder a Cooperativa 
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exterior, de forma a atender 自  s condiいes e objetos dos ajustes, em conformidade 
com seus objetivos sociais; 

5 7。  - Nos contratos, acordos e conv・nlos firmados a COOPBRASIL representar 
os associados coletivamente, agindo como sua mandatria. 

a 	 no artigo 2。, dentro da sua 白  rea de a"o, seja legalmente capacuaco .!PoSI! 
W 	 livremente dispor de si, e que deseje utilizar os. !"l'99邑  prniaaos pela 

" 

a 	 Art, 4 ・  N'o poder' ingressar e/ou continuar como cooperaao na ..wronflau, 
W 	 sem prejuizo da lmposslblllaaae tecnuca; 

1 鰻麟鷺麟vidade contrria aosus interesses, ou cornjurdica de qualquerexplore, direta ouio artigo 2. 

1Art. 5 - A COOPBRASIL dever promover a congregao e a integrao das seusassocIados, que devem ser profissionais autnomos, que exercem atividades deprestao de servios conforme os objetivos sociais descritos no artigo 2. e,obrigatoriamente, devem exercer, com qualidade e critrios tcnicos. 

r 議O Conselho Uentais, aprovao social. 諜需atrao dAssenti請盟PBRASIL deral. a forma需 , atravs deorganizao冨mas
seu 
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● reguisitos para sua consecu"o, os valores contratados e a retribui9o pecunlria 

a 	de cada s6cio participe. 

S necida pela C'OOPBRASiL. abonada por 2 (dois) associados 護IIl欝IIi鷺鷺IIii 
a 	nm nieno ac 
' 	flvreiente por associar-Se, e apresentar a documenta"o exigida pelo Gonselno ae 
. 	Administra9白o para an白lise e avalla9ao 

a 	61。ー  Na proposta de admissao, dever ser identIficado o n"mero de quotas-partes 

' 	i respectivo valor correspondente que o proponente dever Integralizan 

’ 	 §2 - A proposta de admissao ser白  avaliada pelo Conselho de Administra"o, que 

5 	poder aprova-Ia ou nao; 
~ 	6 30 - Na hip6tese de ser aprovada a admiss白o do proponente, ser assinada por 
~ 	るsse,luntaIllenい  axTl o presId日nte,a ficha de,atncuIa・  b！『11門Illg s「，  
S 	intearalizada as quotas-partes do capital social na forma deste Estatuto bOCtI, 

W 	passando ento 白  qualidade d e coOperaao. 

I 

I 
a 	ss -o oroponente, para exercer as suas atividades, conforme os objetivos sociais, 
W 	dever' participar de um treinamento inicial e/ou de atualiza9ao soDre 
血 	cooperativismo. Estatuto Social, Regimento Interno, e demais normas e resolu9oes 
W 	da C OOPBRASIL, bem como participar de cursos sobre Rela9oes Interpessoals e 
a 	conhecimento sobre a rela9ao da COOPBRASIL com seus clIentes e parceiros, 
' 	Independentemente e sem prejuzo de outras atividades formativas ne que venna a 

S 	participar, 

・  
5 	delibera96es da COOPBRASIL・ 

電● 	Art. 9- Sao direitos do associado, al白m de outros que a Assembleia Geral venha ainstituir: 

l.Tomar parte nas Assembleias Gerais, discutindo e votando os assuntos que 
nela selam tratados; 

Il.Propor ao Conselho de Administra9ao ou as Assembleias tierais meaiaas ae 
interesses da COOPBRASIL; 

lll.Votar e ser votado para membro do Conselho de Administra弾o e Conselho 
Fiscal, ou de outros 6 rg白os da COOPSRASIL; 

IV.Demltir-se da COOPBRASIL quando lhe convier; , 
● S 
e S 	  

・  
a 
● , 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBL白IA GERAL 
ORDINARIAJEXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 3010312019. 

V.Solicltar quaisquer informa96es sobre os neg6cios da COOPSRASIL e, no 
mes que anteceder a realiza9白o da Assembleia Geral Ordin白ria, consultar, 
na sede da COOPBRASIL, os livros e documentos, que Julgar necess'rios; 

VI.Participar das sobras llquidas anual, proporcionais 自  sua contribui"o para 
os disp自ndios e demais despesas da COOPBRASIL; 

VII. Convocar Assembleia Geral, de acordo como estabelece o Estatuto Social; 
VlIl.Beneflclar-se dos servi9os de natureza social prestado pela COOPBRASIL. 
IX.Receber o repasse referente白  sua participa9ao nos servi9os executados, de 

acordo com a programaCao financeira estabelecida nela administraco. 
s.t'<euraaas nao intenores ao piso cia categoria protissional e, na aus白ncia 

deste, nao Inferiores ao salrio mInimo, calculadas de forma proporcional 白  s 
horas trabalhadas ou 白  s atividades desenvolvidas; 

XI. Dura"o do trabalho normal n含o superior a 8 (oito) horas di白rias e 44 
(quarenta e quatro) horas semanais, exceto quando a atividade, por sua 
natureza, demandar a presta9員o de trabalho por meio de plant6es ou 
escalas, facultada a compensa"o de hor白rios; 

Xlt.Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos; 
XllLRepouso anual remunerado; 
XIV.Retirada para o trabalho noturno superior 自  do diurno; 
XV.Adicional sobre a retirada para as atividades insalubres ou perigosas; 
沿九Seguro de aciden畑de trabalho. 

§1' - N自o se aplica o disposto nos incisos XII e XIII do caput deste artigo nos casos 
em que as opera96es entre os cooperados e a COOPBRASIL sejam eventuais, 
salvo decis'o da Assembleia Geral em contrrIo. 
§ 20 ・  A 000PBRASIL buscar alternativas legais, InclusIve mediante 
provisionamento de recursos, com base em critrios que devem ser aprovados em 
Assembleia Geral, para assegurar os direitos previstos nos Inclsos "X", "Xl", "XII", 
"XIII', "XIV", "XV" e' XVI" do caput deste artigo e outros que a Assembleia Geral 
venha a instituir; 
§3。・  A fim de serem apreciadas pela Assembleia Geral, as propostas dos 
cooperados, referidas inciso li do caput deste artigo, devero ser apresentadas a 
Diretoria, para a aprecia9'o, com a antecedOncia minima de 30 (trinta) dias, 
§40 ・  As propostas subscritas por pelo menos 1/5 (um quinto) dos cooperados 
serao obrigatoriamente levadas pelo Conselho de Administra"o 自  Assembleia 
Geral1 e, nao o sendo, no prazo de 30 (trinta) dias, podero ser apresentadas 
diretamente pelos cooperados proponentes. 
§5。  - A COOPBRASIL dever respeitar as normas de saりde e de seguran9a do 
trabalho previstas na legisla"o em vigor e em atos normativos expedidos pelas 
autoridades competentes, para todas as atividades constantes do seu objetivo 
social. 

Art. 10 - Sao deveres do cooperado, alm de outros que a Assembleia Geral venha 
a instituir: 

.3t4 
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I- Subscrever e Integralizar as quotas-pales do Capital Social nos termos deste 

Estatuto e contribuirestabelecidos para c器器器濡謂農：畿：跳器竃散凱 que terem 

II ・  Cumprir as disposi9es deste Estatuto, da Lei. aeiIberaOes aas A ssemojeiaa 

認慧器留欝課器農認漂器器轟器農謂 l乱OPBRASIL, dentre 
os quais o de participar ativamente da sua viaa soctetana e institucional; 	一一  
IV ・  Participar das perdas do exercicio・  proporcionairneflte aos gannos e opera9ues 
que realizou com a COOPBRASIL・  se o Fundo cie Reserva nao Tor sunciente para 
cobri-Ias;
V - Prestar ao Conselho de Administra9ao esclarecimentos relacionados sobre as 
suas atividades relacionadas com os objetivos sociais; 
VI - Levar ao conhecimento do Conselho de Administra叫o e/ou じonselno t-iscai a 
existncia de aualquer irregularidade que atente contra a Lei e Estatuto sociat; 
VII -Acusar o seu impedimento nas delibera96es sobre qualquer opera9ao em que 
tenha Interesse oposto, ao da COOPBRASIL; 
VIII - Ressarcir o montante 

ai da condenacao ou acordo em jurzo, em raz昌o de ressarcimento de danos em 
decorrncia de ato/fato perpetrado pelo cooperado no exercicio ロa ativiaaae 
profissional, proposta pelos contratantes dos servi9os em geral em que tigure a 
COOPBRASIL como demandada; 

bi do reembolso ou indeniza9白o paga pela COOPBRASIL aos contratantes dos 
servicos prestados, visando a evitar litIgio, desde que comprovacia a ocorrencia 
de culpa ou dolo em ato/fato perpetrado pelo associado no exercicio cia 
atividade profissional; 

c) do paqamento feito pela COOPBRASIL decorrente de beneticio assistencial 
aos cooperados e seus dependentes, por for9a de contrato iirmaao peia 
COOPBRASIL com terceiros: 

dl dos disp'ndios e/ou despesas realizadas pela COOPBRASIL junto as pessoas 
iuridicas de direito pロblico, quando a COOPBRASIL adlmplir debito ao 
associado perante essas institui96es, inclusive, mas nao apenas, quanao a 
COOPBRASIL. sofrer o risco, direto ou indireto, de ser prejuicaaa em 
decorrncia da irregularidade documental de seu associado; 

IX - Estar inscrito no INSS ou inscrever-se como autonomo no iNbb; 
X~ Abster-se da prtica de atividade que colida com os interesses e objetivos ca 
COOPBRASIL. no a mbito de sua 白  rea de atua9貞o; 
Xl - Comoarecer a s Assembleias Gerais, as reuniOes e prestar esclarecimentos; 
XII ー  Informar a conta corrente ou conta poupana em I nstttui9ao unanceira 
designada pelo Conselho de Administra"o, para recebimento de seus crditos. 
XIII - Realizar com a COOPBRASIL as opera9Oes economicas que constituam sua 
finalidade: 
XIV- Manter atualizado todos os seus dados cadastras soiictaaos na t-icna ae ,、  
Matricula, e comunicar, por escrito, qualquer altera9ao nos aaaos e intom,a9oes 、、 I 
orestadas de natureza pessoal e/ou profissional eiou na execu9ao aos contratos 	ノ  
firmados peia じVUrUPADiL; 	 一U 予  
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PARAGRAFO O NICO - Os herdeiros do associado falecido tm direito as quotas 
nartes intearalizadas do Capital Social e demais crditos pertencentes ao "de 
uius・；. aot deduco de d'bitos hipoteticamente devidos, assegurando-lhes o 

di,efto d - ingressa na COOPBRASIL, desde que preencham as condi"es 
estabelecidas neste Estatuto. 

CAPITULO IV 

DA DEMISSAO, ELIMINAAO E EXCLUSAO 

Art. 13 - A demissao do associado dar-seー白  unicamente a seu pedido. formalmente 
dIrIgido ao Conselho de Administra"o da COOPBRASIL e nao poder ser 
negado 

PARAGRAFO O NICO - Ap6s a sua aprova"o pela Assembleia Geral da presta9o 
de contas do exercIcio social em que se deu o seu desligamento, a demiss'o ser自  
averbada na sua ficha de matricula. 

Art. 141Alm dos motivos de direito, o Conselho de Administra"o dever eliminar 
o associado que Infringir a lei ou este Estatuto, ou que especiflcamente: 

& vier a exercer qualquer atividade considerada prejudicial 自  COOPBRASIL ou que fl 
colida com seus objenvos. inc'usive encetar atituae arramatona contra cooperaaos, 	'-rd 
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XV ・  Zelar pelo patrlm6riio material, moral e profissional da COOPBRASIL. 
colocando os Interesses da coletividade acima dos Interesses Individuals. 

Art. 11 - E limitada a responsabilidade na COOPBRASIL, respondendo o associado 
somente pelo valor de suas quotas partes e pelas perdas verificadas nas opera"es 
sociais, guardada a propor 白o de sua participa9●o nas mesmas opera加si (§ ? do 
Art. 1.095 do C6digo Civil Brasileiro, complementando os arts. 11 e89 da Lei n. 
5.764171). 

PAR GRAFO o NICO - A responsabilidade do associado pelos compromissos 
assumidos pela COOPBRASIL, em face de terceiros, perduia para os demitidos, 
eliminados e exc(udos, at que sejam aprovadas as contas do exercidio que se deu 
o desligamento, mas poder ser invocada se for judicialmente exigida da 
COOPBRASIL. 

Art. 12 - As obriga96es dos cooperados falecidos contradas com a COOPBRASIL 
e as orlundas de sua responsabilidade como associado, em face de terceiros, 
passam aos herdeiros e sucessores, no limIte do valor do capital social 
Integralizado, prescrevendo, por白m, ap6s 01 (um) ano do dia de abertura da 
sucessao. 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARIA/EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 3010312019. 

membros do Conselho de Administra9'o e Conselho Fiscal sem que haja provas 
suficientes; 
b) houver levado a COOPBRASIL 白  prtica de atos judiciais para obter 
cumprimento de obriga9るes por ele contraIdas; 
c) depois de advertido voltar a infringir disposi加es deste Estatuto, das Leis, das 
delibera"es da Assembleia Gera! e do Conselho de Administra9'o; 
d) negar-se, sem motivos justificados, a participar na execu"o de contratos de 
presta"o de servi9os firmado pela COOPBRASIL, causando-lhe prejurzo, sem 
justificativa plausIvel acatada pelo Conselho; 
e) que faltar, Injustificadamente, por duas vezes consecutivas, as Assembleias 
Gerais; 
f) praticar atos/fatos inqulnados de vicio dolo ou culpa, nas modalidades de 
impericia, imprudencia ou negligencia, em prejuzo dos demais associados e/ou da 
COOPBRASIL; 

J承  

S 

S 	pelo Conselho de Administra"o, as hiptese! que acarretarao penaiiaaaes aos 
に 	associados diversas da elimina9o, em especial aaVerteflcia por escrito, suspensao 
, 	de aprova叫o de oramento e apiica9ao ae muita pecuniaria. 

S 	' 4- A n.o elimInacao do associado nao configura em hip6tese alguma revogaao. 

S 

． 	焦I15. Aa elimInistrao. o冨濡姦認認認驚言誌慧器 a協冒需農語 

● por voto favorvel de 2/3que trata este caput rem器器認1dos membros presentes, seito ao infrator, por processo農a deciso decomprove as 

柳． 	datas de remessa e do recebimento, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 

2 - O presidente IAssembleia Geral q盟農：繁atocad鷲思器 recurso na ordem do dia na primeiraeu protocolo. 

§3。・  Na Assembleia Geral que apreciar o recurso ser白  garantida ao associado a 
defesa plena, escrita e oral. 

郎  

亀  

“ 	§1。 -O associado que deixar de prestar servi9o pela COOPBRASIL por mais de 03 

ニー  
, 	ano, sera automaticamente enminaao os I.. uuronAauL. 

S 	6 2 - Os Dararafos anteriores n合o s自o aplicados para os cooperados que 
一-一 	ocuparem cargos sociais na La.iuronsaIL. 

§1。・ O associaco則mm旦ロo Pocera uentro ロe ou“「呼甲 uia．・ a CO!ILdE9a uaia門  
recebimento cia notiticaao, interpor recurso com emito suspensivo, a primeira 
Assembleia Geral 

、  
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§40 ・  Se a correspond.ncia, referida no caput retornar mais do 03 vezes' 
COOPBRASIL sem que haja a ciencia pelo associado eliminado, a referida 
comunica9'o poder ser feita por publica"o em jornal que abranja a' rea de 
admissao de cooperados. 

Art. 16 - A exclusao do associado ser feita: 

I- Por dissolu"o da COOPBRASIL. 
II・  Por morte da pessoa fisica; 
Ill - Por incapacidade civil que o Impe9a de exercer sua atividade na COOPBRASIL; 
IV - Por deixar de atender aos requisitos estatutrios de ingresso ou permanencia 
na COOPORASIL. 

PAR GRAFO U NICO - A exclusao do associado ser feita por deciso do 
Conselho de Administra"o, de acordo com cada caso. 

Art. 17 - Em qualquer caso de demissao, elimina"o ou exclusao, o associado s6 
ter direito a restitui9ao das quotas-partes do Capital Social que integraiizou. das 
sobras e de outros crditos que lhe tiverem sido registrados ap6s a dedu"o dos 
d白bitos e obriga"es, n百o lhe cabendo nenhum outro direito. 

§1。・  A restitui9自o de que trata este artigo somente poder ser exigida depois de 
aprovada, pela Assembleia Geral, as contas do exercIcio em que o associado tenha 
sido desliqado da COOPBRASIL. 
§20 ・  O donseiho de Administra"o poder determinar que a restitui9'o seja feita 
em parcelas iguais e peri6dicas a partir do exercIcio financeiro que se seguir ao que 
se deu o desligamento, no mInimo id.ntico ao parcelamento da integraliza"o. 

30 ・  Ocorrendo demiss6es, elimina9es ou exclus6es de cooperados em nロmero 
tal que as restitui"es das import'ncias referidas no caput do artigo possam 
amei9ar a estabilidade econ6mico-financeira da COOPBRASIL, esta poder白  
restitui-Ias mediante critrios que resguardem a sua continuidade. 
る40 - No caso de morte do cooperado, a restitui9ao de que trata o pargrafo anterior 
ser efetuada aos herdeiros legais, em uma s6 parcela, mediante a apresenta弾o 
do respectivo formal de partilha ou alvar judicial. 
§5. - No caso de readmiss自o do cooperado, ele dever白  integralizar as quotas-partes 
de capital social de acordo com as disposi96es previstas no Estatuto vigente 白  
'poca. 

Art. 18 - Os atos de demiss自o, elimina9'o ou exclus自o acarretam o vencimento e 
pronta exigibilidade das dvidas do associado na COOPBRASIL. sobre cuja 
liquida9'o caber白  ao Conselho de Administra9含o decidir. 

Art. 19 ・  Nenhum associado, nao importando a sua condi"o de ingresso, total de 
quotas-partes subscritas e qualidade profissional, poder ter qualquer tipo de 
vantagens ou privil白gios, em detrimento dos demais cooperados 
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● RE麗IMA ESTATUTRIA ADINRIAJEXTRAORDI騒議識と故釜青器 EIA GERAL03/2019. 

SArt. 20 - Consumada a demissao, elimina"o ou exclusao, devero ser averbados 
. 	na Ficha de Matrcula os motivos que as determinaram e assinada pelo Presidente

da COOPBRASIL. 

S 
S 
I 

CAPITULO V 

DO CAPITAL SOCIAL 

S 
二  
a ー 	‘eiscentas reais;・「"este ato, a しUUl-'th"U\SIL ja possui totalmente Integrelizado o 
a 	capital social de R$ 1.552.660,00 (Um milh白o quinhentos e cinquenta e dois mil 
ー 	seiscentos e sessenta reais;. 

“ 	 §10 - O Capital Social 白  dividido em quotas
-
partes no valor de R$ 1 ,00 (um real) 

a 	cada uma, sendo o associado obriqado a subscrever o namero mInimo de 100 
- 	(cem) quotas-panes ae capital boclal, totaiizanco Peti iuu.uu mem reals) cor 
. 	associaao, pooenoo Integraliza-las a vista, ou em ate iu( aez; parcelas mensais. 

§2。・  A quota-parte 白  IndivisIvel, intransferIvel a n白o cooperados, nao podendo ser 
negoclada de modo algum, nem dada em garantia, e sua subscri o, integraliza9白o. 
trajisferncia ou restitui"o devero ser averbadas na Ficha de Matricula. 

§3。  - A transferncia de quotas-partes, total ou parcial, poder ser escriturada na 
Ficha de Matricula mediante termo que conter白  as assinaturas do cedente, do 
cession白rio e do Presidente da COOPBRASIL. 

§40 ・  Para efeito de admissao de novos cooperados ou novas subscri96es, a 
Assembleia Geral atualizar白  o valor e/ou n自mero mrnimo da quota-parte, consoante 
proposi9ao do Conselho de Administra"o, respeitados os Indices de 
desvaloriza"o da moeda, fixados pelo 6 rg'o governamental competente. 

§5 - Havendo mudan9a no padro monetrio, o capital de cada associado ser 
convertido ao novo padr●o, com a correspondente varia"o do nロmero de 
quotas-partes. incorporando-se eventual fracionamento ao Fundo de Reserva. 

§6’・  A cess貞o de quotas-partes entre cooperados somente se dar em rela"o 自  s 
quotas-partes do capital social integralizadas pelo cedente, respeitado o limite de 
concentra"o de quotas-partes do capital social por associado previsto no Artigo 
seguinte, mediante autoriza"o prvia do Conselho de Administra弾o. 

Art. 22. 0 associado, ao ser admitido, obriga-se a subscrever, no mInimo, o nロmero 
de quotas partes conforme valor determinado pelo Estatuto Social, e, no m白ximo, 
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S ・  
● REFORMA ESTATUTAIORDINRIA/EXTRA漂認議識出識皆思麟誌竺  

S 
. 	1/3 (um tero) do total do capital social 

● PARSass ocia勲『ONvalor n畏0-ACessrio ao‘溜器臨‘JeduS qu霊轟ques需or cr ditintegraliz濡  

S 	de acordo com o estabelecido no Estatuto Social, e. na falta de cr dito, ser emitidotItulo de cobrana. 

● Art. 23 - Podero ser pacros lutos de at 12% (doze por cento) ao ano sobre as 

5 	Assembleia Geral 

. 	Art.24-Asdecorrentes蓄scri es dedeliberao蓄tas-paAssen蕊認rnpitera!密
ocia
ato慧steri'int r器 aco as撚窓  

" 	poder o ser integralizadas: 

’ に農需指畿ご震器し胃農需謂麗罷器韻烏監。 associado. 

' 	Art. 25 1 Ser白o revertidas ao capital social, por deciso da Assembleia Geral 

' 

’ 	欝divisveis, respeitadas a propca COOPBRASIL. assim com鷲器ade das operaes deIdade estabelecida no篤I associado
o 26 deste 

自  

' 	 PAR GRAFO U NICO. O montante de sobras e de reservas capitalizadas que 

． 	器覇saroe器品 liiiue器轟coda欝器窓 de quotas-partes estabelecido serassociado. 

An. 26 ・  Na apura"o de haveres do associado demission白rio, eliminado ou 
excluido, as quptas-partes do capital social a serem devolvidas sofrero: 

・  
S e. 
S 
S 
● 
S 
● 
S a 
● 
● 

I. O acrscimo das sobras liquidas distribuIdas do exerccio social; 
II. As dedu96es: 
a) do rateio das perdas do exercIcio social; 
b) de todo e qualquer genero de dano causado oelo associado. 
III. AS reten9oes ae valores necessarios a garantia de adimplemento de despesas e 
oispenaios passveis cio serem suportadas pela COOPBRASIL, em decorrncia de 
ato e,ou rato Ilcito pratcaclo pelo associado, doloso ou culposo, nas modalidades 
oe negligencia, Impruciencla e impercia, at白  que sela definitivamente solvIdo ou 
aTastacio o rIsco. 
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’ 器高器摺器1；器詔認濡留留諸濡昌農器謂需認  
1・・  Poder tamb'm ser convocada pela maioria dos membros do Conselho de 

AdmInistra"o e do Conselho Fiscal ou por 1/5 (um quinto) dos cooperados em 

● 
' 	 3る、  
● 
' 	RE潔鵠謂器JTRIA ATRAORDI騒議窓出窓青器離昌ぎ L 

○ Art. 27 - A devolu9血o do capital social ao associado se iniciar no prazo de 30 

● 
. 	condi9昌o em que se deu a integraliza"o 

S 
● do capital social, apscomprovando a qualidad：ばresentao darespectivament器器entao hbciado. invent品do receante, he冨帯 
● l

iquidante ou curador 

● 1』論農doae ec認tul o danico-finar閥uotas-paira da CC揺晋鵠lizadas do capital social afetar aL, a restituio poder ser feita 
. 	de maneira a 

g
arantir a continuidade das atividades da COOPBRASIL. 

“ 	留ぼ高obranaralizada:轟do臨excital霊te sobre oai, dirigida鴫「；農spondciado普溜覧：  
. 	sucessores, realizar-se-白  a qualquer momento 

・  
. 	poder restitui-los mediante crit白rios que resguardem a sua continuidade. 

● 
. 	solicitar o levantamento das quotas

-partes e/ou as sobras liquidas. 

’ 	器詰xpirado o praztas-partes e/ou as器revisto e n自oras liquidas se器器ndostina課cita：島」e devoluo, aso de Assistncia 
. 	Tcnica , Educacional e Social - FATES 

CAPiTULO VI 

DA ASSEMBLEIA GERAL 

“ 	譜認-A Asseo supre需eia Geral, que poder sda COOPBRASIL, ten読xtraordioderes喫需農 riaum農Especial,da Lei e 
S 

' 	 Art. 31 - A Assembleia Geral ser. normalmente convocada e dirigida pelo 
● Presidente 

S 
S 
S 
S 
. 

w 

. 

S 
S 
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W 	a) a express含o "Convoca"o de Assembleia Geral", Ordin自ria ou Extraordin白ria, 

・  
a ー 	e, o numero ae cooperaaos existentes na cata aa expeoi9ao co tanai, para e'eito 

● de clculo de'1) a data assln器票’da instalago:responsvel pela convoca9ao 

● PARGRAFO o NICO - No caso da convoca"o ser feita por cooperados, o Edital 

' 	mnimo, 02 (dois) de seus membros e no caso do Conselho de Administra9ao, pela

maioria que a convocou. 

Art. 34 - A notifica9ao dos s6cios para participa9白o das Assembleias ser pessoal e 
ocorrer com anteced6ncia minima de 10 (dez) dias de sua reatiza9ao. 

0 	atividados・  「。8pe出 

§1。  - Na impossibilidade de notifica9ao pessoal, a notifica"o dar-se-自  por via 
postal, respeitada a antecedencia prevista no caput deste artigo. 

,2・  Na impossibilidade de realiza9'o das notifica"es pessoal e postal, os s6cios 
sero notificados mediante edital afixado na sede e publicado em jornal de grande 
circula9'o na regi'o da sede da COOPBRASIL ou na regio onde ela exer9a suas 
atividades, respeitada a anteced白ncia prevista no caput deste artigo. 

● 器扇轟思I・  I comunicadosp。「 c 

§ 30 ・  Os Editais de Convoca"o sero afixados em locais visveis nas 
dependencias comuns e frequentadas pelos cooperados, publicados em Jornal e 
comunicados por circulares aos cooperados. 

G 
、ーノノ  

● 
● 0 . 
. I ・  
S I 0 S 
a 

flconforme o caso;
b) dia e hora da reunio, em cada convoca9.o, assim como o endere9o do local da 

REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARIAIEXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 3010312019. 

pleno gozo de seus direitos sociais, ap6s solicita"o ao Presidente e n'o atendidaI 
no orno m白ximo de 10 (dez) dias. 
62. - Convocada a Assembleia Geral, de acordo como estabelece a L$I e este 
Estatuto, n'o pode a mesma ser desconvocada, salvo motivo oe tora maior 
devldamente comprovado. 
§30 - N●o poder votar na Assembleia Geral o cooperado que tenha sido admitido 
ap6s a convoca叫o. 

Art. 32-As Assembleias Gerais ser●o convocadas com anteced'ncia mInima de 10 
(dez) dias para a primeira convoca9巨o e 01 (uma) hora ap6s para a segunda e 
terceira convoca加es, respectivamente. 

Art. 33 - Nos Editais de Convoca"o das Assembleias Gerais, devero constar: 

S 
I S 
S. 
. 
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● ／ニコ  
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Art 38-Os ocupantes dos cargos sociais, como quaisquer outros cooperados. nao 
podero participar na vota9自o sobre assuntos que a eles se refiram, de maneira 
direta ou Indireta, inclusive de elei96es, mas nao ficaro privados de tomar parte 
nos respectivos debates 

Art. 39 - Nas Assembleias Gerais em que forem discutidas a presta9ao cio contas e 
suas peas cont白beis, o Presidente, logo ap6s a apresenta 合o da mesma solicitar 
do plen白rio que indique urn associado para coordenar os debates e a vota9白o da 
mat白ria. 

47、  

与ろろ  

a 	 REFORMA ESTATUT ARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
' 	 -’ 	 ー  6RDiNARIAIEXTRAORDIN RIA, REALIZADA EM 30/03/2019. 

● 6 4 - Os Incentivos e/ou sanc6es previstos no artigo 11, par grafo 20 da lei 
● 12・69012012 serod etnldos em H egimen;o interno 

● Art. 35-a destitui詩農器認農誤蕊認課g器急認誇冨漂謂昭豊ド  

1 	Art. 36 - O "quorum" para instala"o da Assembleia Geral 白  o seguinte 

● I - 2/3 (dois teros) do nomero de cooperados, em primeira convoca"o; 

● 

. 
● s6cios matriculados 

●● 	10 - Para efeito de veilem cada convocao, a隠 o do- por s篇'rum", oassinatu留器deuida諮perados prapostas na麓ntes,ta de 

S 

● ConvocaPresena認o Presidente instalar a Asdiante termo que contenha a背盟eia, terao忠encerrmero留a Listacoopera姦 

● 	背認髭農虜罷ci雛罷農踏ふ忠 convoca9ao correspondente, far 

' 	Art. 37 - Os trabalhos das Assembleias Gerais sero dirigidos pelo Presidente da 

' 

5 	podendo, tamb白m, serem convidados os ocupantes dos cargos sociais para compora mesa. 

' 	PAR GRAFO o NICO - Quando a Assembleia Geral n白o tiver sido convocada pelo 

● Presidenteser Indi cad揺雛器悲os trabalhos sero di rigidos por associado qtndo secretariada por outro associado convid揺器  
. 	aquele. 

包● 合二I議 
● 悲え  
S 	A『し 3ミ 

● ：器：  
I 	mat白h 
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REFoRMA EsTA TuTARIA APRo、IADA PELA AssEMBL亡IA GERAL 
oRDINARIAI D(TRACRDINARは，  REALにADA EM 3OIow2019. 

§や・TransIllitida a dire9百odos traba」hos,o Presiden加 eo8d●Illais membros do 
ComeIho de Admini戚a o e ConseIho Fiscal deI×aほoam●8a permanecendo, 
認REFORMA ESTORDINRIA/E1 - Transmitida a dirConselho de Administrcontudo, no recinto a d鷺A APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERALRDINRIA, REALIZADA EM 3010312019.s trabalhos, o Presidente e os demais membros doConselho Fiscal deixaro a mesa permanecendo.o da Assembleia para os esclarecimentos que lhes 
forem solicitados. 
6 2' - O Coordenador Indicado escolher, entre os cooperados, um Secretrio 
'ad-hoc" para auxilia-lo na reda9ao ass aecisoes a serem inciuiaas na ata, peio 
Secret白rio da Assembleia. 

Art. 40-As delibera96es das Assembleias Gerais somente poderao versar sobre os 
assuntos constantes do Edital de Convoca9白o e os que com eles tiverem direta e 
imediata rela9貢o. 

§1。ー  A vota9ao ser nominativa e a descoberto ou por aclama9ao, podendo a 
Assembleia Geral optar pelo voto secreto. 

62. - O aue ocorrer nas Assembleias Gerais dever自  constar de ata circunstanciada, 
lavrada em livro prprIo, lida, aprovada e assinaaa no tinat aos traoainos peios 
membros do Conselho de Administra9ao e Fiscal presentes, por associado 
designado pela Assembleia Geral e, ainda, por quantos o queiram fazer. 

63. - As decis6es das Assembleias Gerais sero tomadas pelo voto pessoal, tendo 
cada associado, em pleno gozo dos seus diretos sociais, o aireito a um voto, nao 
sendo permitida a representa9ao 

§4 - Havendo empate na delibera"o, o Presidente da Assembleia Gemi ter 
direito ao voto de minerva, de modo que seu voto ser白  de qualidade e desempatar白  
a quest'o. 

§50 ・  O associado que for admitido ap6s a convoca9ao da Assembleia Geral n自o 
poder自  votar nem ser votado. 

6 - O Associado que esteja na condi"o de empregado da COOPBRASIL nao 
poder votar nem ser votado. 

§7。・  O Associado que n自o estiver cumprindo com os deveres e obriga加es 
constantes deste Estatuto perde o direito de votar e ser votado. 

§8 - Quando o n"mero de Associados da COOPBRASIL for superior a 3.000 (trs 
mil), o Conselho de Administra9'o poder estabelecer que sejam representados 
nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os associados se organizem em 
ncleos seccionais e os mandat'rios, al白m de serem associados a COOPBRASIL 
em pleno gozo de seus direitos, n白o exeram cargos eletivos na COOPBRASIL. 

9。  - Quando tiver, em seu quadro social, associados residentes a mais de 50 km 
(cinquenta quil6metros) da sua sede, a COOPSRASIL poder estabelecer que 
sejam representados nas Assembleias Gerais por Delegados, desde que os 

、  
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1. 
● 
● ● 
● REな醤鋳散鍛撤苫笛騒議窓［故器皆器識器竺 

● m.Mat白“。s, aI.m de 8erem associ日dos 白 cooPBRAsIL em pleno gozo do seus 
● direitos, nao exeram cargos eletivos na COOPBRAS1L 

10ass旨a農era serconfor需瓢鵠二delenldo n認鴇深濃漂i to dosbr par措pos seccionais derepresentatividade 
naCOOPBRASIL, considerando-se que a data limite para a elei9自o ser at o dia 
31 de janeiro do ano de realiza"o da Assembleia Geral Ordin貞ria 

I 	る  1 ・ー  O mandato do delegado ser白  de 01 ano e a posse ser Imediata ap6s a 
● 三leio em Assembleia, atraves de Edital encamin器

I ser convo
o para todo驚pelo Conselho de Adassociados pertencei忠

Istra
at舞 

● grupo seccional, sendo o nome do associado eleito consignado em ata 

I 

II § 13・  - Prescreve em 04 (quatro) anos a a9・o para anularas delibera9。es da 

I 
● tiver sido realizada 

. 
● 
● 

9多  

、  

I I . I 
● I a 
’● 

CAPITULO VII 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Art. 41 - A Assembleia Geral Ordin白ria ser realizada obrigatoriamente uma vez por 
ano, entre os (trs) primeiros meses do ano e deliberar sobre os seguintes 
assuntos constantes na Ordem do Dia: 

I・  Presta9ao de contas do Conselho de Administra"o acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo 

' 	a) Relat6rio da gesto; 
’● 	b) Balano patrimon

ial;c) Demonstrativo das sobra e perdas (resultados), e Parecer do Conselho Fiscal 
● d) Plano de atividade da Cooperativa para o exercIcio seguinte 

a 	II . - Destina弾o das sobras apuradas」  ou o rateio' das perdas, deduzindo-se, no 
ー 	primeiro caso, as parceias para os l ur ロos oロrigatorios; 

I 

● IV - FixaoAdministra 認農dos honorriosdula de prese器veroC思de representao do Conseselho Fiscal pelo compareci器dento 

参  
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● REFCo醤IA ESTATUTRIA APROVANRIAJEXTRAORDINRIA,詮楚故欲皆器EIA GERAL0312019. 

S 	v - Quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os de competncia da 

● 告seita農忠認raP Extraordin白ria e Especial, desde que conste explicitamente nocao. 

S 	§ 1。・  A aprova"o da presta9ao de contas do Conselho de Administra9ao desonera 

● 淵二器豊請器課農器留蕊留農器ご casos de 。「「。・ dolo, fraude ou 

● 	§2・- A n.o convoca o da Assembleia Geral Ordin自ria no prazo descrito no caput 

● 謂鵠digo「  poderde realiza 思麗器 respbiela麗abu idademl Posteri灘dose na認ilnistraza. ext農急semria. 
● para deliberar as mat白rias prprias da modalidade Ordin白ria 

. 	 3 - As delibera 。es da Assembleia Geral Ordin自ria serao tomadas pela maioria
simples dos votos 

●● 	§4 - Nas Assembleias Gerais que tratarem de elei9。es, o processo eleitoral ser 

● preparacondi 揺濡謂需農器緩認轟需
rio, d

da Lei器農ser oEstat麗rvada a 

' 	 5 - Nao se efetivando nas e pocas devidas a elei9,o de sucessores
, 
por motivo de 

● 器猛aior,. os prazosram-se automa農器ndatos dose prorrogad濃需器器 e fiscais enecessrio器器鷺 
● efetive a sucesso, nunca al'm de 90 (noventa) dias 

’ 鵠42.nria器奮盟悲農謡紫器謂潔ご e,reti品ご慧霊農Geral 

’ 	 §1。. No caso de fixa9ao de faixas de retirada , a diferen9a entre as de maior e as de 

5 	menor valor dever ser fixada na Assembleia. 

． 	§2. E vedado ' 000PBRASIL distribuir verbas de qualquer natureza !?t!9B 
二 	s6cios, exceto a retirada d evida em razaoロo exercidIo ae sua門vIロsue com9 so9o 
● ou retribui o por conta ae reembolso ae aespesas comprovaoamente reauuzauas- - _. - 
●● 	an proveito uaーーパー‘' 

CAPITULO VIII 

DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 

Art. 43 - A Assembleia Geral Extraordin白ria realizar-se- sempre que necess自rio e 
poder deliberar sobre qualquer assunto de Interesse social, desde que 
mencionado, de forma explicita, no Edital de Convoca9'o. 

Yメフ  
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a 	 REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
S 	 ORDINARIA/EXTRAORDINARIA, REALiZADA EM 30/03/2019. 

● Art. 44. E da competncia exclusiva da Assembleia Geral Extraordin自ria deliberar 
● sobre os seguintes assuntos 

. 	 1 - Reforma do Estatuto
.II - Fus o, incorpora o ou desmembramento 

一 	Ill - Mudanca de obietivo. 
' 	iv ・  uussoiuCao vouuntaria e nomeaC'o de liQuidante. 
● v - tMntas ao liquidante 

a 	PAR GRAFO O NICO ・  S白o necess自rios os votos de 2/3 (dois tercos) dos 
w 	cooperaaos presentes com direito a voto para tornar validas as deliberac6es de aue 
● trata este artigo 

S 	 CAPITULO IX 

55 	 DA ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL 

● Art. 45 - Alm da realiza o da Assembleia Geral Ordin自ria e Extraordin白ria a 
a 	COOPBRASIL dever realizar anualmente, no rnlnimo. mais uma Assembleia 
ー 	uerau tspeciai para aeliDerar, entre outros assuntos especificados no eitai d e 

S 
● organiza"o da Presta"o de Servi9o, conforme o seu objetivo social 

a 	§ 10. A Assembleia Geral Especial de que trata este artlao dever ser realizada no 
1 	segunao semestre ao ano. 

● mes認proctrite潔tentos para aobservados p需舞 o daas Assem轟監誌欝cie謂器lecero aosdinrias. 
. 
5 	l 	 CAPITULOX 
● DO CONSELHO DE ADMINISTRA AO 

a a 	Art. 46 - A COOPBRASIL ser administrada por um Conselho de Administraco 
ー  w 	composto ae IM( tres' memoros, toaos cooperaaos, em pleno gozo de seus direitos 
a 	sociais, eleitos pela Assembleia Geral para mandato de 04 (quatro) anos, sendo 
ー 	oongatona a renova9ao oロrigatona ae i/i( um tero) ae seus membros ao termIno 
a 	ao caca manoato, constituiaa ae: 

I.  
II. Diretor AdministratIvo-Financeiro; 
Ill. 	Diretor Operacional; 

急らヤ  

   

各  
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RE麗I措弄議殻ll綴認議識ELA ASLIZADA響島識GERAL019. 

§1。・  Nao podero ser eleitos para membros do Conselho de Adrninistrac自o 

言需器麗袈認器需or謂留de Administra9白o, c6njuges afins e parentescolateral. 

30 - O processo eleitoral da COOPBRASIL ser白  regulamento pelo Regimento
Interno. 

'40 - o Presidente do Conselho de Administra"o ser白  o Presidente da 
flnnpRnA豆II 

§5 ・  Os membros do Conselho de Administra"o sero eleitos pea Assembleia 
Geral tomando posse automaticamente na referida Assembleia. 

Art 47 - Os membros do Conselho de Administra"o da COOPBRASIL deve 
empregar, no exerccio de suas fun叫es, o cuidado e diligencia que todo homem 
ativo e probo costuma empregar na administra弾o de seus prprios neg6cios. 

§1’ー  Os membros do Conselho de Administra"o devem exercer as atribuI"es 
que a Lei, Estatuto e o Regimento Interno lhe conferirem para lograr fins, no 
interesse da COOPBRASIL, sendo-lhe vedado: 

I. Praticar ato de liberalidadea custa da COOPBRASIL; 
II. Sem previa autoriza9自o do Conselho de Administra"o, tomar empr白stimo 

recurso ou bens da COOPBRASIL. ou usar, em proveito prprio, de 
organiza"o em que tenha interesse ou de terceiros, os seus bens, servi9os 
ou crditos; 

Ill. Receber de terceiros, sem autoriza"o do Conselho de AdmInistra"o, 
qualquer modalidade de vantagem pessoal, direta ou indireta, em razao do 
exercIcio de seu cargo; 

§2．・  as Importncias recebidas por infra"o ao disposto no Incido Ill, pertencerao白  
COOPBRASIL. sendo dada a destina9自o legal. 

§3．ー  O Conselho de Administra"o poder, ouvido o Conselho Fiscal, realizar a 
prtica dos atos gratuitos razoveis em benefcio dos empregados ou da 
comunidade de que participe a COOPBRASIL. 

Art. 48 - O membros do Conselho de Administra"o n白o 白  pessoalmente 
respons白vel pelas obriga加es que contrair em nome da COOPBRASIL e, cIl1 
virtude de ato regular de gest百o, respondendo, porm, pelos prejulzos que causa「  
quando proceder: 

ar 

R 	、  
嚇  

也  
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RE標欝嬬I農lI認笛騒畿窓盟畿皆器EIA GERAL0312019. 

I. 	DentII. 	Com昌dasola 語ribui esda Lei. d詫poderes, com culpa oustatuto e do Regimento儒mo 

PARAGRAFO NICO - O。  membros doresponsvel por atos ilcitos de outros consel轟Insos.観de Admo se com器rao nafor conive誌

競

A renncia de qualquer
relao COOPBRASIo escrita do renunciant§麓elheiro insde o mc驚腎： demq晋留溜

e
en溜：i-se

ea 

§loー  a destitui"o do cargo se materializar na proxima Assembleia Geral, quando 
ser自  eleito novo membro do Conselho de Administra"o para o cargo vago; 

'2' - A Assembleia para a elei"o do novo membro do Conselho de Administra"o, 
dever ocorrer em at 90 (noventa) dias ap6s a vacancia; 

Art 50 ・  Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o Presidente 
ser substitudo pelo Diretor Operacional. 

§1．・  Nos Impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias, os diretores se substituem 
entre si acumulando as fun96es pertinentes a cada cargo 
§2 ・  Nos Impedimentos superiores a 90 (noventa) dias, qualquer cargo do 
Conselho de Administra"o, dever ser convocada Assembleia Geral para o devido 
preenchimento e cumprimento do restante do mandato. 

Art. 51 - O Conselho de Administraao rege-se pelas seguintes normas: 

I- Re"ne-se, ordinarlamente, a cada mes, e, extraordinariamente, sempre que 
necess白rio por convoca"o do Presidente ou por solicita"o do Conselho Fiscal; 
II - Delibera validament com a presen9a da maioria de seus membros, proibida a 
representa"o, sendo as decis6es tomadas pela maioria dos votos dos presentes・  
reservando-se ao Presidente o voto de desempate; 
Ill - As delibera9oes sero consignadas em atas circunstanciadas, lavradas, lidas, 
aprovadas e assinadas no final dos trabalhos pelos membros presentes, sendo 
transformadas em resolu96es para constituir o regimento interno, quando for o 
caso 

Art. 52 - O Diretor AdministratIvo-Financeiro, que, preferencialmente, secretariar白  
os trabalhos, lavrar ata das reuni6es, que ser白  lida, discutida e votada na reuni台o 
seguinte e, uma vez aprovada, ser白  lan9ada no livro prprio, ou em folhas avulsas, 
com a assinatura de todos que dela participarem. 

PARAGRAFO O NICO - Na ausencia do Diretor administrativo Financeiro, o 
Presidente escolher um agente, seja ele associado ou colaborador, para 
secretariar os trabalhos. 

● I I . . I 
I I I I I I. I 
I I ● I I 
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'e 	 ORDINARIAIEXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 3010312019. 

● Art. 53 - O Conselho de Administra9ao poder criar comits especiais para estudar, 
● planejar, executar e/ou coordenar a solu"o de questes especificas 

a 	PAR GRAFO ロ  NICO ・  Perder白  automaticamente o cargo, o membro do Conselho 

● consecutivas ou a 06 (seIs) alternadas durante o ano 

● Art. 54 - Compete a Conselho de Administra9含o, entre outras atribui加es: 

● 

. 	demais condies necessrias1 sua efetiva'o;II - Manter permanente contato com pessoas, empresas e cooperativas para efeito 

. 	 de contratos de servios;
Ill - Controlar a forma de vincula9ao. desvincula"o e remunera"o de cada 

●● 認管I柔設鼎驚帯纂留器需腎Regimento Interno 

● 品農標認震認誌晶黒濡ご潟需恕器恕忠器鷲 RASIL 
a 	VI - Deliberar sobre a admissao, demissao, elimina弾o e exclus'o de cooperado ou 

a 	Vil - Fixar normas para admissao, disciplina e demiss自o de empregados; 

W 	estabelecer regras para essa movimenta9ao Inclusive fixando limite a ser mantido 

● 
● Assembleia Gera

l:XI - Apresentar Assembleia Geral, as poilticas, planos de a9ao, programas e 

● 

a 	seccionais de cooperados; 

ー 	XIV ・  Criar N"cleos Operacionais para melhor desenvolvimento aos ojetivos aa 

●● 	恕9鷺器' L obedecendocleos de negci認器監to em Lei;niciplos do estado e ou no pais 

’ 也 
● ルCEB 

S 

ー 	 ‘、’ ' ’~’'’ ■ ’ーー’ーーー  ーー  ’’ー．ーー  ーー  ー  ’’ ー  ー  ー  r ーー  ーー  ーー  ーー 	 ’ 

PAR GRAFO O NICO - O Conselho de Administra9ao convocar ou contratar, 

I' h 

~ ーマ

sn田s’ 	 プ  
~ 	 、  ーノノ  

e 	sempre que nec警興no・ o a8sessora「1',nto?eP馴ssIon'! es鵬cIa“翌ロo・.叩morITl日  

L 	I 一 supe”はI9n竺， a,a[wIo門日”’じUUr''I叫A,IL・ aIrav日B ロ・ coIlla(os assIロuos 

sempre que necess白rio, o assessoramento de profissional especializado, conforme 
o caso, para auxili-lo no gerenciamento e decis6es que lhe s白o pertinentes. 

Art. 55- Ao Presidente, compete, dentre outras, as seguintes atribui96es: 

I- Supervisionar as atividades da COOPBRASIL, atravs de contatos assiduos 
com os demais Diretores e Gerentes: 

も  

、  

か  
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARINEXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 30/03/2019. 

li~ Verificar, frequentemente, a situa"o financeira e o movimento banc●rio; 
III - Assinar individualmente, ou conjuntamente com o Diretor 
Administrativo-Financeiro, os cheques, contratos e documentos constituintes de 
obriga9Oes banc白rias; 
IV ・  Assinar individualmente os contratos e demais documentos constitutivos de 
obriga96es da COOPBRASIL; 
V ・  Convocar e presidir as reuni6es do Conselho de Administra"o e de Assembleia 
Gera!; 
VI ・  Representar a COOPBRASIL ativa e passivamente, em juIzo ou fora dele; 
Vil ・  Constituir mandatrio; 
Viii ー  Assinar as Fichas de Matriculas dos cooperados da COOPBRASIL; 
IX ・  Apresentar a presta"o de contas a Assembleia Geral; 
X - Executar atividades de rela96es e intercomunica加es com cooperativas,6 rgaos 
e autoridades cooperativistas, ou pロblicas e privadas, imprensa e pessoas em g erat 
visando os interesses da COOPBRASiL; 
Xl ・  Exercer outras atribui96es designadas pelo Conselho de Administra"o e 
AqqomhIci, flnnal 

Art. 56 - Ao Diretor Operacional compete, dentre outras, as seguintes atribui96es: 

I ・  Supervisionar e controlar as atividades administrativas e de pessoal da 
COOPBRAS1L; 
ii ・  Fiscalizar a qualidade e padres dos servi9os prestados pelos cooperados; 
川・  Promover contatos e viabilizar contratos com empresas para a presta"o de 
servi9os dos cooperados, compatrveis com os objetivos da COOPBRAS1L; 
IV ・  Propor, planejar e executar treinamento para os cooperados; 
V - Propor e ser respons白vel pela efetiva"o de convnios e contratos com 
empresas ou entidades, em benefIcio social e cultural dos cooperados e 
empregados da COOPBRAS1L; 
VI ・  Elaborar e controiar os planos e programas de benefcios de bem-estar social 
dos cooperados e familiares; 
Vii ・  Exercer outras atribui96es designadas pelo Conselho de Administra叫o e 
Assembleia Geral 

Art. 57 - Ao Diretor Administrativo-Financeiro compete, dentre outras, as seguintes 
atribui加es: 

I ・  Secretariar e lavrar as Atas das reunies do Conselho de Administra9'o e das 
Assembleias Gerais, responsabiiizando-se pelos documentos e arquivos 
旧'feren加6; 
ii ・  Preparar ou mandar preparar as correspond己ncias e expedientes da 
COOPBRASIL e controlar os recebimentos e arquivamentos dos mesmos; 
ill ・  Preparar o reiat6rlo anual da gestao e organizar as demais pe9as da presta o 
de contas anual para apresenta9ao 自  Assembleia Geral; 
iv ・  Responsabilizar-se pela contabiliza9'o e controle de contas a pagar e receber 
da COOPBRASIL; 	 .1 
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REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 

ORDINARIAJEXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 3010312019. 

V ・  Participar na elabora"o dos or9amentos de pre9os e contratos corn os demais 
Diretores e Conselheiros; 
VI - Assinar a Ficha de Matricula dos cooperados, em substitui"o do Diretor 
Presidente, quando sua ausencia da sede da COOPBRASIL; 
VII - Se necess白rio, e solicitado, assinar juntamente corn o Diretor Presidente, os 
cheques, contratos e documentos constituintes de obriga加es banc自rias; 
VIII ・  Elaborar o plano orament自rio anual e controlar sua execu9●o; 
IX ・  Exercer outras atribui加es designadas pelo Conselho de Administra"o e 
Assembleia Geral 

Art. 58 - O Pr-Labore e/ou Verba de Representa"o do Conselho de 
Administra"o ser白  fixado, anualmente pela Assembleia Geral, considerando as 
condi9Oes econ6micas financeiras previstas para o ano em curso. 

CAPrTULO Xl 

DO CONSELHO FISCAL 

Art. 59 ・  Os neg6cios e atividades da COOPBRASIL sero fiscalizados ass'dua e 
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constiturdo por no mInimo 03 (trs) 
membros efetivos e 03 (tr.s) suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela 
Assembleia Geral, sendo permitida a reelei"o de apenas 1/3 (um tero) dos seus 
componentes. 

,1。・  N●o podem fazer parte do Conselho Fiscal, alm dos inelegiveis na forma 
deste Estatuto, os c6njuges e parentes entre si e do Conselho de Administra9白o at' 
2 grau, em linha reta ou colateral. 

§2。・  0 associado nao pode exercer cumulativamente fun加es no Conselho Fiscal e 
no Conselho de Administra"o. 

Art. 60 - O Conselho Fiscal re自ne-se ordinarlamente, uma vez por m's, e 
extraordinariamente sempre que necess白rio, com a participa9'o de no mInimo 03 
(trs) de seus membros. 

§1。  - Em sua primeira reunio escolher dentre seus membros efetivos um 
Coordenador, incumbido de convocar e dirigir as reuni6es, assim como urn 
Secret自rio para lavrar as Atas. 

§2 ・  As reuni6es poder自o ser convocadas tambem por qualquer de seus membros, 
pelo Conselho de Administra9ao ou da Assembleia Geral. 

§3・・  Na ausncia do Coordenador, os trabalhos podero ser dirigidos por qualquer 
dos membros presentes, escolhido na ocasiao. 

● 也 
● ルCEB 
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a ' 	 REFORMA ESTATUT RIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
V 	 ORDIPIIARINEXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 3010312019. 

S 	§ 4o - As delibera96es sero tomadas por maioria simples de votos e constarao de 
. 	ata lavrada em livro pr prio que no final dos trabalhos ser lida e assinada pelos

presentes. 

S 	§ 5 - Perder automaticamente a fun9白o de Conselheiro o membro que, sem 

I 

S 	Art. 61 - Ocorrendo 03 (trs) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Conselho de 

● 認雷器窓認器需 Assembleia. Geral para nova elei"o de preenchimento edo mandato. 

S 	Art. 62 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assrdua e constante fiscaliza9 o 

S 	sobre as opera es,a atividades e servi9os da COOPBRASIL cabendo-lhes entreoutras as seguintes atribuies: 

S. 	I - Examinar balancetes, relatrios e outros demonstrativos financeiros, cont自beis e 
. 	oramentados mensais e a presta o

s 
de contas

a 
anual do Conselho de

Administra o, emitindo parecer para a Assembleia Geral; 

● 器pr器：黒 documentos。  concais e outros obrig諾utivosrios da蕊礎●爵,livros de atas, de 

● 器孟器瓢轟interessesrvios quanこ器潔盟認tdoato e 9器麗ados,idminis器晋「es e 

● 

S 	V - Convocar Assembleia Geral Extraordin白ria para deciso sobre problemasgraves e urgentes; 

S 	§ 1。  - Para desempenho de suas fun96es ter o Conselho Fiscal aceso livre a 

I 	qualquer setor, livro, documento e registro sem, contudo, intervir diretamente narotina e fatos encontrados. 

● §2。  - Poder白  o Conselho Fiscal
, 
para assessor白-lo no desempenho de suas tarefas 

5 	solicitar a contrata9白o de auditoria independente 

I 
S 
S 
S 
S 
S 
● 
S 
I 
I 

、uろ  

、  

S. 
S 

Art. 63 - A c白dula de presen9a, pelo comparecimento do Conselheiro 白  s reunies 
do Conselho Fiscal, ser fixada anualmente pela Assembleia Geral, considerando 
as condi"es econ6micas-financeiras previstas para o ano em curso. 

5 	Art. 64- O processo eleitoral para a elei"o do Conselho fiscal ser白  regulamentadono Regimento Interno. 

S 
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風  

与  

き  

ルC冒B 

Certifico o Registro sob on. 97866476 em 10/06/2019 
Protocolo 196474710 de 06/06/2019 
Nome da empresa COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS NIRE 29400041221 
Este documento pode ser verificado em http://regin.Juceb.ba.90v.br/AUTENTICACAODOCUMENTOSIAUTENTICACAQ.aspx  
Chancela 308764518426663 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2019 
por Tiana Regila M G de Arajo - Secretria-Geral 

Art. 65 - A ren"ncia do Conselho Fiscal independe de motiva"o e toma-se eficaz, 
em rela9ao a COOPBRASIL, desde o momento em que lhe for entregue a 
comunica9ao escrita ao renunciante. 
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REFORMA ESTATUTARIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINARIA/EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 30103/2019. 

CAPITULO XII 

DOS LIVROS OBRIGATORIOS 

Art. 66 - A COOPBRASIL dever ter, alm de outros, os seguintes livros e ou 
folhas e fichas digItadas eletronicamente: 

I ・  Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo Presidente: 

a) Matricula; 
b) Presen9a de cooperados nas Assembleias Gerais; 
c) Atas das Assembleias; 
d) Atas do Conselho de Administra9白o; 
e) Atas do Conselho Fiscal; 

II ・  Autenticados pela autoridade competente: 

a) Livros fiscais; 
b) Livros contbeis. 

PAR GRAFO O NICO ー  E facultada a ado"o de livros de folhas soltas ou fichas, 
devidamente numeradas. 

Art. 67 - No Livro/Ficha de Matricula os cooperados sero inscritos por ordem 
cronol6gica de admissao, dele constando: 

I - O nome, idade, estado civil, nacionalidade, profissao e residncia dos 
cooperados. 
U - A data de sua admiss'o e, quando for o caso, da sua demissao, elimlna9ao ou 
exclus'o. 
Ill - A conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social. 

CAPITULO XIII 

DO BALAN9O. RESULTADOS E FUNDOS 

Art. 68 - O Balanco Geral. Demonstrativos de Resultados e outras pe9as contbels 
sero levantados anualmente, na data de encerramento do exercIcio social, de 
acordo as normas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e dispositivos legais 
dos6 rg巨os oficiais e entidades de representa"o do cooperativismo. 

Art 69 - Dos resultados apurados, ocorrendo sobras, primeiramente sero 
deduzidos. para os Fundos Legais e outros existentes, os percentuais devidos, e o 
restante das sobras liquidas ser destinado conforme decisao da Assembleia Geral 
atendendo ao que dispe o inciso 'f". do Art. 9。  deste Estatuto. 

も  
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● REPCo翻腰STATUTARIA APRO1IAIEXTRAORDINAP置稔農窓留易離誌竺  

S 

● PAme禁票黒祭誌-誌  se os resudos conta do器os apresentdo de Reseに認鷲as ou prejuizos,e osdo este Insuficiente 

● 器器濡麗ぷedlanatenユ留o。  dosao que胃謂諮需ジcordo。  corn"IV, do artig豊諮罷  

S 
	Estatuto 

● 	謡70 -d Os custos e dispcipado dos servios cont蕊霊留ora畿蕊認畿 cooperados que tenham 

S 
● DOS FUNDOS 

5 	Art. 71 ・  A COOPBRASIL ' obrigada a constituir os seguintes Fundos 

●● 	品部ndcBR意農servas,。  destinadnha a sofrer e ate誌認留芸erdas devolvimen謂禦ertivi器reza5 soc議  

5 	constituldode 

S 

5 	 b. Auxrlios e doa96es sem destina"o especial; 

a 	II - Fundo de Assistncia Tcnica, Educacional e Social ー  FATES, destinado a 

W 	orestac.o de assistncia aos seus cooperados e seus familiares e aos empregaaos 

5 	da COOPBRASIL,consmuIロo: 

S 	 a. De. no minlmo, 10% (cinco por cento), das sobras lIquidas apuradas em 

a 	 b. Do resultado das opera96es com nao associaaos; 
ー 	 c. Dos valores recebidos a titulo de mora associaDo; 
a w 

● 1-de dls雛I豊s Legais soa COOPBRA累vis累認昌鱗:oop'ema農隠e, somente em caso'te ter a destinao 
. 	que deliberar a Assembleia Geral de extin o

.2 - A COOPBRASIL, poder criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos
5 	 destinados a fins especficos, fixando o modo de forma o, custeio, aplica o e 

● liquidao, devendo ser aprovados em Assembleia Gera? e regulamentados em5 	Regimento Interno. 

! 	Art. 72- Reverte-se para osI 	- r_j_ 1_ fl___.讐s Legais 甲 	I'rara o ruu1uu ue. nesarv叫 O, dUAIIRルピ UOayOeS naU especilにauas・  「enロas 
l 	eventuais e narras vaiaresョrrecaロョelos 

、  
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RE畏艦謂濃.iTRIA APROTRAORDINR畳詮農識皆器識器竺 

驚鷺FATEes depelos灘EpFr撚鴛peraes com no coopcledades no cooperatdos em Assembleia Ge夢‘濡S留o osores 

● CAPITULO XIV 

● DAS DISPOSIc6ES GERAIS E TRANSIT6RIAS 

● Art. 73 - A COOPBRASIL poder白  ser dissolvida, de acordo como disp6e sobre o 

● assunto a Legisla9"o Cooperativista 

~ 
e 
．~ 	lmDl馴1lenta9ao e funcionamento. 

a 	An. 75 - Osca sos omissos sero decididos pela Assembleia Geral, com base flOS 

ー 	princIpios doutrinatiOs e na Lei. 

S 

I 
a 
V 

5 	Presidente da Assembleia e pelo Secret rio da Assembleia assiflaco 

S 

● Itabuna ・  Bahia, 30 de mar9o de 2019 

:Presidente da Assembleia 

'O 	CPF 047.857.365-00 

● べ＆戚，山よI×ー融も加 

● l＝ど器器黒LVAsembleia 
● CPF 038・949.575-14 

● 

S 
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Salvador-BA, 10 de Julho de 2019 
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ジ2OCEB 
認dicito e Ocg.nln'lo d.c Cooptietiveido Citedo da atii. 

CERTIDAO 

Certificamos que a 

》心 

ト  

' 

● COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

e 
● CNPJ: 	22.331.020/0001-88 	Data de Funda9o: 	20/01/2015 

● . Endere9o 

● Av. Tancredo Neves, n2 2539, CEO Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 
' 	705, CamInho das A ntres,Salvador-BA,CEP: 41.820-021 

● Est devidamente registrada junto a OCEB sob n旦 	965 	, estando seu 

● cadastro e regularidade sob a seguinte situaりao: 

● Natureza do Registro 

● ATIVO 

● Situa弾o Financeira junto ao Sitema OCEB 

● ADIMPLENTE 

LSituao DocumentalADIMPLENTE 
e- 
' 	 ESTA CERTIDAOE VLIDA EM TODO TERRIT6RIO NACIONAL ATE:E 30/06/2020 

l ● somos copo "yl、o柳i日f×・「討H"mりbJmロ b「  
胃．，りlJ' （×叱・ b 

●ー~舞喜  
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000P BRASIL 
Cooperative de trabalho 
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S 

S 	 、ー  
S 
* otMdorla cooperativacoopbrasil.combr I sac cooperativacoopbruil.com.br  I www.coop*rativacoopbraslicontbr 

Av. Tancredo Neves, no 2539 - Caminho das Arvores. Ed. CEO Empresarial. 
r andar ・  saIa 705. SalvadorlBA. CEP 41820-021 - T.Imont (71)3901-1342 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Piceita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

● 

e 
. 

e 
e 
e 
e 
e 
C 	 Certid白o emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n。 1.751, de 2/10/2014 

Emitida 白  s 15:43:20 do dia 20/02/2020 <hora e data de Brasilia> 

S 	 Qualquer rasura ou emenda invalidar白  este documento 
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CNPJ 

22.331.029/0001-88 

RAZAO SOCIAL 

COOPIII4ASII. COOPEl4A'I'I%', DE tRABAlhlo EM SEItVICOS 

NSCRICAO ESTADUAL 

139.92 7.955 ・ BAIXADo 

I I I . . I . I I I I I I I. . I I I I I I I I 
, . I I I I I I I I . I 	 I I 

か、  
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 	 Emiss首o・  08/0112020 11:59 

SECRETARIA DA FAZENDA 

Certidao Negativa de D6bitos Tribut五rios 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 dell de dezembro de 1981 ・  C6digo 
Tribut'rio do Estado da Bahia) 

Certidao No:o 20200122048 

Fica certificado que n白o constam, ate a presente data, pend白ncias de responsabilidade da pessoa uisica ou juridica acima 
dentificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria 

Esta certid白o engloba todos os seus estabelecimentos quanto 白  inexistncia de debitos, inclusive os inscritos na Divida 
Ativa, de cornpelnc:a da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pロblica do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer debitos que vierem a ser anurados oosteriormente 

Emitida em 08/01/2020 , conforme Portaria n。  918/99, sendo v自lida por 60 dias, contados a partir da data de sua 

cl? 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 

FAZENDARIAS OUVIA INTERNET, NO ENDERECO http://www.sefaz.ba.gov.br  

q 
、ー一  

Valida com a apresenta9自o conlunta do cart白o original de inscri9ao no CPF ou no CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Ministerio da Fazenda 

t'agini l (IC I 	 ketCertidaoNegaiiva.rpt 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

ROMERO DE INSCRIÇÁO 
22.331.020/0001-88 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgAo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
24/04/2015 

NOME EMPRESARIAL 
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
COOPBFtASIL 

PORTE 
DEMAIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condominios prediais 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
01.61-043 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, pragas e calçadas 
43.114-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
43.21-540 - Instalação e manutenção elétrica 	

(--.. 

43.22-3-01 - instalações hidráulicas, sanitárias e de gas 
43.30-444 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 

 

43.99-143 -Obras de alvenaria 
45.20-041 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
45.20446 - Serviços de borracharia para veiculos automotores 
52.12-5-00 - Carga e descarga 
56.20-1-03 - Cantinas - serviços de alimentação privativos 
78.30-2-00 -Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros 
81.29-040 -Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.304-00 - Atividades paisagísticas 
82.11-3-00- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
96.03441 - Gestão e manutenção de cemitérios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
214-3 - Cooperativa 

LOGRADOURO 
AV TANCREDO NEVES 

NUMERO 
2539 

COMPLEMENTO 
CEO SALVADOR SHOPPING TORRE 
LONDRES SALA 705 

CEP BAIRRO/DISTRITO 
41.820421 CAMINHO DAS ARVORES 

MUNICIPIO 
SALVADOR 

UF 

BA 11 ENDEREÇO ELETRÔNICO 
PRESIDENTE@COOPERATIVACOOPBRASIL.COM.BR  

TELEFONE 
(71) 3901-1342/ (73) 3026-1017 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTF(AL 

24/04/2015 
I 

MOTIVO DE sruardlo CADASTRAL 

1  
SITUAÇÃO ESPECIAL I 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 

が  Y3se 

Aprovado pela Instru9白o Normativa RFB n。  1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 17/01/2020 白  s 11:34:54 (data e hora de Braslia) 

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

Emitido no dia 17/01/2020 as 11:34:54 (data e hora de Brasilia). ft P白gina: 1/1 Página: 1/1 



08/01/2020 	 Certid白o Negativa de D'bitos 

I 》らら  

PMS - Prefeitura Municipal do Salvador 
Secretaria Municipal da Fazenda 

Coordenadoria de Recupera9ao de Cr6dito - CRC 
PGMS - Coordenadoria da Divida Ativa 

Certidao Negativa de D'bitos Mobili貞rios 

Inscri恒o Municipal: 676.168/001-31 
CNPJ: 22.331.020/0001-88 

Contribuinte: 

Endereo: 

COOPBRAS!L COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Avenida Tancredo Neves, N 2539 
CEO SALVADOR SHOPPING TORRE LONDRES SALA 705 
CAMINHO DAS RVORES 
41.820-02! 

Certifico que a inscri9豆o acima est em situa叫o regular, at' a presente data, 
ressalvando o direito da Fazenda Municipal cobrar quaisquer dividas que vierem a ser 
apuradas, conforme artigo 277,§ 3。, da Lei 7.18612006 

Emiss'o autorizada as 11:38:41horas do dia 08/0l/2020 
Vlida at dia 07/04/2020 

~‘ 

C6digo de controle da certido B7FS.CC95.7875.AQAO.cg04.5ag1.6566.9FEp 

●● 
. 

. 
● 

● 

● 

● 

● 

● 

I 

I 

I 

I 

Esta certid且o foi emitida pela p'gina da Secretaria Municipal da Fazenda, no endere9o 
http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando 
o c6digo de controle acima. 

g 
, 
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PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

COORDENADORIA DE CADASTRO 

ALVARA DE FUNCIONAMENTO 
PESSOA JURiDICA 

Validade deste Alvar自: 31112/2020 

RAZO SOCIAL: COOPSRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

NOME FANTASIA: COOPBRASIL 

CGA: 676.168/001-31 

ENDERECO: Avenida Tancredo Neves, 2539, CEO SALVADOR 
LONDRES SALA 705- CAMINHO DAS ARVORES 

NATUREZA JURiDICA: 214-3 - Cooperativa 
CONSTITUIいO EMPRESA: 	Matriz 

CNPJ: 22.331.020/0001-88 

SHOPPING TORRE 

ATMDADE(S) 

ServiFos combinados para apoio a edil icios, exceto condominios 
prediais 
Coleta de resrduos n白o-perigosos 
Obras de urbaniza"o ー  ruas, pra9as e cal9adas 
Prepara"o de canteiro e limpeza de terreno 

Obras de terraplenagem 

Instala"o e manuten"o eltrica 

Instala96es hidrulicas, sanitrias e de g白s 
Servios de pintura de edifrcios em geral 
Obras de alvenaria 

Servi9os de manuten9'o e repara9昌o mec自nica de veiculos 
automotores 

Cantinas - servi9os de alimenta9'o privativos 

Fornecimento e gesto de recursos humanos para terceiros 

Atividades de limpeza n'o especificadas anteriormente 
Atividades paisagisticas 

Servi9os combinados de escrit6rio e apoio administrativo 

Servi9o de prepara"o de terreno, cultivo e colheita 
Outras obras de acabamento da constru9昌o 
Servi9os de borracharia para veIculos automotore 
Carga e desca叩a 
Gesto e manuten"o de cemit白rios 

CNAE DATA INiCIO 

8111-7!00 12/02/2019 

3811-4/00 12/02/2019 

42 13-8/00 12/02/2019 

4311-8/02 12/02/2019 

4313-4/00 12/0212019 

4321-5/00 12/02/2019 

4322-3/01 12/02/2019 

4330-4/04 12102/2019 

4399-1/03 1 2/02/2019 

4520-0/01 12/02/2019 

5620-1/03 12/02/2019 

7830-2/00 12/02/2019 

8129-0/00 12/02/20 19 

8130-3/00 12/02/20 19 

82 11-3/00 12/02/20 19 

1610-0/03 1 2/06/2019 

4330-4/99 12/06/2019 

4520-0/06 12/06/2019 

52 12-5/00 12/06/2019 

9603-3/01 1 2/06/2019 

TIPO DE UNIDADE: 

FORMA DE ATUAAO: 

SITUAAO CADASTRAL: 

DATA DA INSCRICAO: 

Unidade Produtiva 

Em Local Fixo Fora de Lola 

Ativa Regular 

12/02/2019 N。  TVL: 400153 	VALIDADE: ,9!tivo 
DATA DE IMPRESSAO: 	08/01/2020 ~ 

Para o exercicio da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restri96es. 

CoDIGO DE CONTROLE: 	A7BFEF3FBF072I 98ED901 5D97F7237E1 

A autenticidade a deste

.9 

Alvar tra poder

。
di ser

e 
confirmada

a 
na 	p白gina 	da 	Secretaria 	Municipal 	da 	Fazendaatrav s do cdigo de controle acima 



Certilicado de Regularidade 

do FGTS 一 C 14 F 

Inscri 白o: 	22 ・ 331.020/0001-88 

Raz旨o Social:COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Endere'o: 翌ザ撃聖 N慰皆、望1り豊ミ！l三けUN ,L/uD!LRIflIINflU Una ARVORES / SALVADOR / BA / 41820・02] 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribuigao 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 situag合o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS 

O presente Certificado nao servir白  de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribui うes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS 

Validade:10/02/2020 a 10/03/2020 

Certifica9含o N"mero: 2020021007240298795971 

Informagao obtida em 14/02/2020 08:47:59 

A utilizag言o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificag5o de autenticidade no site da Caixa 、  
www.caixa.gov.br  

● 
● 14/02/2020 . ● ● ● . . ● 
. 
e 
, 
e 

e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
, 
e 
e 

e 
e 
e 
e 

Consulta Regularidade do Empregador 

e 
e 
e 

、  

e 
● https://consu  lta・crf caixa. 90v. br/consu  Ltacrtlpage s/co nsu ltaE mpreg aclor.jsf 

e 
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ERTI DAO NEGTJ VA DE DBI Tcs TRABALF-I STAS 

Nome: COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.331.020/0001-88 
Certidao n。 : 781623/2020 

Expedi9ao: 08/01/2020, a s 11:49:02 

Validade: 05/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedi9ao. 

Certifica-se que CcKPBRASIL CaPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI COS 
(MITR1Z E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n。  

22.331.020/0001-88, NO CONSTA do Banco Nacional de Devedorer 
Trabalhistas. 

Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolida9ao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n。  12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu9ao Administrativa n。  1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 

Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 

rrJ.Dunais Uo Trabalho e estao atualizados at6 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedi9ao. 
No caso de pessoa jurュdica, a Certidさo atesta a empresa em rela9ao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 

A aceita9ao desta certidao condiciona-se a verifica9ao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht七p ：ノノwww ．七 5 七． jus .br). 
Certidao emitida gratuitamen七e. 

~"Fα弘瓜く'Ao l MORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identュ fica9ao das pessoas naturais e ]uridicas 
inadimpleri七es perante a Jus七 i9a do Trabalho quanto 色s obriga9うes 
estabelecidas em senten9a condenatうria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes. 

de execu9ao de acordos firmados perante o Minist白rio Pdblico do 
Trabalho ou Comissao de Concilia9ao Pr白via. 

R 、  
In 上 J 	

1じS br 
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COOP BRASIL 
Cooperativa de Trabalho 
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Av. Tancredo Neves, n。  2539 ・  Caminho das Arvores. Ed. CEO Empresarial. 
D andar ・  sala 705. Salvador/BA. CEP 41820-021 ・  Telefonei (71)3901-1342 
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004167154 
	46

004167154 
PODER JUDICIARIO 

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DA BAHIA 

CERTIDAO ESTADUAL  

CONCORDATA, FAL亡NCIA, RECUPERA9AO JUDICIAL E 
EXTRAJUDICIAL - 1'-' GKAU 

CERTIDAO N。:。  004167154 

A autenticidade desta certid百o podera ser confirmada pela internei no site do Tribunal de Justi9a 
(http:llesaj.tjba.jus.br/scolabrirConferencia.dO) 

CERTIFICO que] pesquisando os registros de distribui96es de feitos civeis do Estado da Bahia, 

anteriores a data de 14102/2020] verifiquei NADA CONSTAR em nome de 

flflflPRRASll COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS] portador do CNPJ: 22.331.020/0001-88 

estabelecida na Av Taricredo Neves ] 2539. CEO Empresarial ] Torre Londres, Sala 705, Caminho das 

Arvores. CEP 41820-021, Salvador - BA 

Os dados informados s白o de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferidap喪  
nteressado e/ou destinatrio, A presente certid白o abrange pesquisa no canco oe oaoos peiu per iuuu uc ムJ 

(vinte) anos 

Certifico finalmente que esta certid含o 白  sem custas 

Esta certid白o foi emitida pela internet e sua validade e de 30 dias a partir da data de sua emiss白o. Ap6s 

esta data sera necess白ria a emiss白o de uma nova certido 

Salvador. sexta-feira, 14 de fevereiro de 2020 

も  
00416flu4 

PEDI DO No:lI棚棚  IIGOUII UI 



Entidade: 	 COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Periodo da Escritura"o: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 cNPJ 2233102( 
N"mero de Ordem do Livro: 4 

Periodo Selecionado: 	ai de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

CNPJ 22.331.020/0001-88 

98 

BALAN9O PATRIMONIAL '’恕認  

● 
0 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

DISPONrVEL 

CAiXA 

CAIXA GERAL 

BANCOS CONTA MOVIMENTO 

.5 	BANCO DO BRASIL C/C 68379-5 

● l器1二農器DERAL C/C 951-2 

5 	BANCO DO BRASIL C/C 69923-3 
一 	BANCO APLICAAO FINANCEIRA 

V 	68 SB FUNDO DE INVESTIMENTO SIMPLES68379-5 

S 55 APLICAcO AUTOMATICA BRADESCO5589-1 

S 

● 欝農認MATICA CAIXA 951-2 

. 

．  器諜嵩RAVIEIRAS 

● EMARIA DAS GRAAS LEITE TOURINHO5 
一 	CRED汀OS 

ーW TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 

5 	IRRF A RECUPERAR 

● 器農器篇NSAR 

5 	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 

' DESPES Y Q-農E MESES SEDESENVOL\器胃

一 
 PROJETO 

' 	CAU9AO (ALUGUEL DE l MOVEIS) 

● 器驚二器品。PRAZO 

Saldo A 

R$ 1.024,000,00 R$ 1,963.209,88 

R$ 78.870.24 R$ 991.351,08 

R$ 78.870,24 R$ 315.764,68 

R$ 78.870,24 R$ 3.573,32 

R$ 78.670,24 R$ 3.573,32 

R$ 0,00 R$ 27.054,57 

R$ 0.00 R$ 27,018.69 

R$ 0,00 R$ 34,88 

R$ 0.00 R$ 1,00 

R$ 0.00 R$ 0,00 

R$ 0.00 R$ 285.136,69 

R$ 0,00 R$ 122.141,04 

R$ 0,00 R$ 21.699.37 

R$ 0,00 R$ 47.268,01 

R$ 0,00 R$ 41.031,62 

R$ 0,00 R$ 52.996,65 

R$ 0,00 R$ 271.919,76 

R$ 0.00 R$ 271.919,76 

R$ 0,00 R$ 262.369,76 

R$ 0,00 R$ 9.550,00 

R$ 0,00 R$ 80.119,94 

R$ 0,00 R$ 80.119,94 

R$ 0.00 R$ 63一614,28 

R$ 0,00 R$ 16.505,68 

R$ 0,00 R$ 0.00 

R$ 0.00 R$ 323.546,80 

R$ 0,00 R$ 323一546.80 

R$ 0.00 R$ 31 6.796.80 

R$ 0,00 R$ 6.750,00 

R$ 945.129.76 R$ 971.858,80 

R$ 640.000,00 R$ 947.510,00 

● 
O 
O 
O 
O 
O 
S 
● 
S 
S 
. 

IEste doeu36.98.EA.晋nto parte integ77.B3.A2.46,0A留
e de escriturao Cuja autenticao Se comprova pelo recibo de nmeBC.2F.5A.O1,46840C9CcA4E5 nos termos tin flarrA+n nOR nO'In品  

'Esb回at6h。何 9erado pe「。 sistema PobIim de Eschtu旧，。D.itaI一 sped 	ハー～'vI'Esb回at6h。何 9erado pe「。 sistema PobIim de Eschtu旧，。D.itaI一 sped 	ハー～'v'

'Esb回at6h。何 9erado pe「。 sistema PobIim de Eschtu旧，。 D.itaI一 sped 	ハー～'v 'd. #U,JILIJIQO Este reatrio foi gerado peo Sistema Pblico de Escriturao Digital Sped 

eversao O.U.4 ao Visualizador

S 

S 

S 
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BALAN9O PATRIMONIAL 

Entidade: 	 COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Periodo da Escritura"o: 01/01/2018 a 31/1212018 	 CNPJ: 22.331.020/0001-88 

N"mero de Ordem do Livro: 4 

Periodo Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

S 
. 	FCPAREAJJZAR

s cios, ADMINISTRADORES E 

● 驚農背ADANDADORES 

● IMOBILIZADO 

●● 	農嵩NSLIOS E INSTALAEStNSLIOS 

5 	COMPUTADORES E PERIFERICOS 

● COMPUTADORES E PERIFERICOS5 	INTANGVEL 

● 器慧E-OPERACIONAISATIVOS 
5 	DE ORGANIZAO 

● 認器CIRCULANTE 
S 

● 器嵩器MES 
. 	INGRID BARBOSA 

● 農RDCONEd ASSESSORIA CONTABIL 
●● ANA ALICE SIMOES DE PINHO - ME 

a 	OBRIGA6ES TRIBUTARIAS 

S 

. 

● よ鵬詣缶譜A日ALHISTA E 

● ；】器；；【器M O PESSOALENADOS A PAGAR 

S 

R$ 0,00 

R$ 0.00 

R$ 640.000,00 

R$ 640.000,00 

R$ 24.348,80 

R$ 18.750.00 

R$ 18,750,00 

R$ 5.598,80 

R$ 5.598,80 

R$ 280.780.96 

R$ 280.780,96 

R$ 80,780,96 

R$ 200.000,00 

R$ 1.024.000,00 

R$ 24.000.00 

R$ 0,00 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0.00 

R$ 0.00 

R$ 0.00 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

RS 447.510,00 

R$ 447.510,00 

R$ 500.000,00 

R$ 500.000,00 

R$ 24.348,80 

R$ 18.750,00 

R$ 18.750,00 

R$ 5.598,80 

R$ 5.598,80 

R$0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 1.963.209,88 

R$ 447.680.67 

R$ 7.652,82 

R$ 7.652,82 

R$ 7.652,82 

R$ 0,00 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 6.955,15 

R$ 6.955,15 

R$ 0,00 

R$ 235.44 

R$ 1.716,15 

R$ 5.003,56 

R$ 406,003.46 

R$ 5.167,19 

R$ 2,054.64 

:Este doeu38.98.EA.豊nto part77.B3.A2留tegrante de escriturao Cuja autenticao Se comOA.2D.BC,2F.6A,01 .46.84.00,9C.CA,4E-5, nos ter認a pelo recido Decret緊e nme8.683/2品  

ー  cste reiaiono TOI geraao pelo sistema Publico de Escritura"o Digitalー  Sped 

5 Verso 6.0.4 do Visualizador

S 

S 

、  
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BALANCO PATRIMONIAL 

ぐて了 	 》い  
Entidade: 	 COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Periodo da Escritura"o: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 22.331.020/0001-88 

N自mero de Ordem do Livro: 4 

Periodo Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

● . ● ● ● 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e 
e. 
● 
. 

● 

e 

e 

● 

e 
● 

● 

●● 

● 

● 
● 

● 
● 

● 

e 

PR-LABORE A PAGAR 

13。  SALARIOAPAGAR 

RESCISOES A PAGAR 

RESPONSAVEL TECNICO A PAGAR 

OBRIGACOES SOCIAIS 

INSS A RECOLHER 

FGTS A RECOLHER 

PIS S/ FOLHA A RECOLHER 

OBRIGAOES COM COOPERADOS 器器篤器：kADos 
COOPERADOS CANAVIEIRAS cooPERADos cANAM日RAs 
REPASSE DE PENSAO ALlMENTにlAA REPASSE DE PENSO ALIMENTICIA A 

EFETUAR 
篇器駈s REPoUso ANUAL PROVIS6ES REPOUSO ANUAL 
REMUNERADO 

RR CANAVIEIRAS A EFETUAR R農器；lRAs A EFETUAR 
。UTRAs oBRlGA9oEs OUTRAS OBRIGAOES 

CONTAS A PAGAR 

器器器lR ALUGUEL A PAGAR 

lNTERNET A PAGAR INTERNET A PAGAR 

』是器器器器器業器NE 

ENERGIAA PAGAR 

器器：二OAR 
P

CONTRIBUI9AO ASSOCIATIVA A
PAGAR 

CONDOMINIO A P(-) PATRIMNIO LIe器RD 
(-) CAPITAL SOCIAL 

器器ご】CRITOAL 
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR 

IR器器器器ARBRAS 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0.00 

R$ 0.00 

R$ 0.00 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 24.000,00 

R$ 24.000.00 

R$ 0.00 

R$ 0.00 

R$ 24.000.00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ 0,00 

R$ (1.000.000,00) 

R$ (1.000.000,00) 

R$ (1.000.000,00) 

R$ (1.000.000,00) 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$ 0.00 

R$ 2.61 2.55 

R$ 0.00 

R$ 0.00 

R$ 500.00 

R$ 35.597,73 

R$ 35.332.45 

R$ 236,80 

R$ 28,48 

R$ 199.744,82 

R$ 198.790,82 

R$ 954.00 

R$ 165.493,72 

R$ 165.493,72 

R$ 27,069.24 

R$ 26.200,00 

R$ 2.200,00 

R$ 0.00 

R$ 24.000,00 

R$ 869,24 

R$ 261,52 

R$ 0,00 

R$0,00 

R$ 171,72 

R$ 436.00 

R$ (1.515.529,21) 

R$ (1.500.000,00) 

R$ (1.500.000.00) 

R$ (1.500.000,00) 

R$ 0.00 

R$ 0,00 

R$ (3.882,30) 

● Este38.9IocuEA.豊nto parte integran77.B3.A2.46.OA.20器嬰scrit.6A.畿篇ua autentic.00.9C.CA.濃se compronos termo揺ま【eciret認e n8.66器16 

C Este relat6rio foi gerado pelo Sistema Poblico de EscritUra"o Digital~ Sped 

● Verso 6.0.4 do Visualizador 

e 
e 
C 
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BALAN9O PATRIMONIAL 

Nota 
RATES R$ 0,00 R$ (1.552,92) 

FUNDO DE RESERVA R$ 0,00 R$ (2.329,38) 

SOBRAS E/OU PERDAS A DISPOSI9AO R$ 0.00 R$ (11.646,91) 
SOBRAS E/OU PERDAS A DISPOSI9AO 

DA AGO R$ 0.00 R$ (11.646,91) 

SOBRAS A DISPOSIいO DA AGO R$ 0,00 R$ (11.646,91) 

Entidade: 	 COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Periodo da Escritura9白o: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 22.331.020/0001-88 

N"mero de Ordem do Livro: 4 

Periodo Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018931 de Dezembro de 2018 

S 
. 
S 
S 
. 
S 

Este documento parte integ38.98.EA.ID.77.83.A2.46.oft,留麗e escrit.2F.6A.畿o cuja autentic.84.00.9C.CA.農se conos t器品
pelo
o De【蕊繊留2品  

Este relat6rio foi gerado pelo Sistema P"blico de Escritura"o Digital - Sped 

Vers'o 6.0.4 do Visualizador 	 ノ、 	 r、」  

、  
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Entidade: 	 COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Periodo da Escritura"o: 01/01/2018 a 31/1212018 	 CNPJ: 22.331.02010001-88 
Nロmero de Ordem do Livro: 4 

Per「odo Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

DEMONSTRA9A0 DE RESULTADO DO EXERCICIO ．魯詔  

 

● 
● 
● 
● 
● 
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INGRESSO OPERACIONAL BRUTO 

1W- COOPERADOS LOTADOS EM CANAVIEIRAS 

CANAVIE IRAS 

MARIA DAS GRAAS LEITE TOURINHO EPP 

(-) DEDUCOES DOS INGRESSOS 

(-) (-)l 58 

器COFINSP'S 	 ぐ  

INGRESSO OPERACIONAL LIQUIDO 

(-) CUSTOS OPERACIONAIS 

(-) SERVICOS PRESTADOS POR COOPERADOS 

(-) REPOUSO ANUAL REMUNERADO LEI 12690/12 

(-) SERVI9OS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ 

(-) SEGURO COOPERADOS 

(-) SERVIO PRESTADO AO COOPERADO 

SOBRAS OU PERDAS BRUTAS 

(-) DISPENDIOS OPERACIONAIS 

(-) DISPENDIOS COM VIAGENS 

(-) UTILIDADES E SER VICOS 

(.) DISPENDIOS COM PESSOAL 

C-) ALUGUEIS 

(-) TRIBUTAmOS 

(・) SERVICOS DE APOIO 

(-) MATERIAIS 

（・） PRO・“BORE 

SOBRA OU PERDA OPERACIONAL LIQUIDA 

INGRESSOS FINANCEIROS 

RENDIMENTO DE APLICA O FINANCEIRA 

(-) DISPENDIOS FINANCEIROS 

C-）丁ARIFAS 日AN CAR鵬  

(-) (-) IMP RENDA 5/ APLICACAO 

（一） SEGUROS 

(-) (-) OF 5/ APLICACAO 

SOBRAS OU PERDAS LIQUIDAS DO EXERCICIO 

R$ 4.249.482,00 

R$ 8.532.00 

R$ 4.230.950.00 

R$ 10.000,00 

R$ (366.642,18) 

R$ (211.847,52) 

R$ (127.228,50) 

R$ (27.566,16) 

R$ 3.882.839,82 

R$ (3.609.830,89) 

R$ (2.931.255,61) 

R$ (165.890L23) 

R$ (80.780,96) 

R$ (91.904,09) 

R$ (340.000,00) 

R$ 273.008,93 

R$ (253.648,00) 

R$ (17.133,61) 

R$ (21.409,58) 

R$ (80.405,33) 

R$ (6.750,00) 

R$ (39.373,19) 

R$ (62.896,32) 

R$ (7.679,97) 

R$ (18.000;00) 

R$ 19.360,93 

R$ 1.924.79 

R$ 1,924,79 

R$ (5.755,51) 

R$ (5.202,00) 

R$ (309,56) 

R$ (244,29) 

R$(0,66) 

R$ 15.529,21 

くR 

● Este documento36.98.EA.ID.77.隷rte integrante de escriturao2.46.OA.20.BC.2F.6A.01 46.8濃aUtentica.9C.CA.4曾o se comprova pelo recibo de nme5, nos termos do Decreto vi0 8.683/2品  

S Este relatrio foi gerado pelo Sistema P"blico de Escritura"o Digitalー  Sped 

● Verso 6.0.4 do Visualizador 

S 
S 
S 
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● Peri“。 da Escntura9白。  
● mmem do o叫em do Llv" 

● Peri“。 seIecionad。  

Entidade: 	 COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Periodo da Escritura9白o: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 cNPJ】 22・ 331・ 02( 

N"mero de Ordem do Livro: 4 

Periodo Selecionado: 	01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018 

CNPJ: 22.331.020/0001-88 

   

9い  
ぐズ  

DEMONSTRA9AO DE RESULTADO DO EXERCCIO 

a. 
● 一 

● 
● ［  

● Entidade 

● 
● 
● 
● 
0 
00 O 
● 
● 
O 
O 
O 
O 
O 
. 
O. 
O 
O 
O 
O 
. 
O 
. 

R$ 15.529,21 

● lste do8.98.E器麗I課獄冨畿，留搬議墨蓄器驚器器器 pelo recibo de nmero
o Decreto n 8.683/2016 

: Este relatrio foi gerado pelo Sistema Poblico de Escritura9o Digital ー  Sped
a 	. . 

O 
S 
O 

c 
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MINISTERIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PuBLICO DE ESCRITURAいO DIGITAL - Sped Versao: 6.0.4 

9b!5 

くム

フ  

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURA9AO CONTABIL DIGITAL 

NIRE 
29400041221 

CNPJ 

22.331.020/0001-88 

, 11」I藤  I孤議頭購旦引  
PERrODO DA ESCRITURAいO 

01/01/2018 231/12/2018 

FORMA DA ESCRITURAいO CONTABIL 

Livro Di'rio 

NOME EMPRESARIAL 
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SER VICOS 

麟藤篇  

NATUREZA DO LIVRO 

DIARI 
NUMERO DO LIVRO 

4 
IDENTIFICAいO DO ARQUIVO (HASH) 

38.98.EA,1 D.77.B3.A2.48.OA.2D.BC.2F.6A.01 .46.84.00.9C.CA.4E 

ELIANE SOUZA DA 580394716569115522
COSTA:95581987572 	 8 

2233102000018B 
sECOOPERATIVA DE

22331020000188 	TRABALHO EM 00 666215044741332642

SERVICOS:22331020000 
188 

contador 

Pessoa Jurdica (e-CNPJ ou e-PJ) 

19/09/2020 

25/09/2018 a 
24/09/2021 

N'o 

Sim 

NOMERO DO RECIBO 

38.98.EA.1 D.77.B3.A2.46.OA,2D,Bc,2F 
6A.01 .46.84.00.9C.CA.4E-5 

 

Escritura"o recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 16104/2019 as 11:20:32 

1 0.44.32.DD.F7.4D.8C,85 
49.31 .FB.49.F0.E2.03.43 

、  

● 
S 
. 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S. 
S 
S 
S 
S 
S 
. 
S 
S 
S 
●● 
S 
S 
. 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
. 
S 

I 
Considera-se autenticado o livro contbil a que se refere este recibo, dispensando-se a autentica"o de que trata o art. 39 da Lei n。 8.934/1994.Este recibo comprova a autentica o. 

BASE LEGAL: Decreto n 1.800/1995, com a altera"o do Decreto ri0 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n。 8.934/1994 com a altera o daLei Complementar n 1247/2014, 

、  



Nome Empresarial: 

CNPJ 

PerIodo da Esaltura'o: 

Fonna de Escritura o Contabil 

Natureza do Urro: 

Identifica9'o do arquivo(hash) 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

22.331.020/0ロ01-88 	 NIre: 29400041221 

01/0112018 a 31/1212018 

しMりD伯「加  

DIARIO 

38.98.EAID.77.B3 A2 46 OA 20 BC 2F 6A 01 46一840C9C CA 4E. 

Sep 

  

SITUAいO DO ARQUIVO DA ESCRITURA9AO 嶋塘認  

 

Consulta Realizada em 

● 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

16/04/2019 08:22:52 

畔『  

A escritura"o visualizada ' a mesma que se encontra na base de dados do SPED 

、  

● 
● 

与6も  乙R 

q Esci-itura 0器RE AUTENTICADA

A escriturao enconfl-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto no 1.800/1996, com a altera"o dada pelo 
● 器器器認器器認農親二留潔 I認認算 o da autontic1994). 	叩a mS kmos do art・ 39-B d日 Lei no 8.934/1994・ sendo 

I 
I 
I 
. 
. 
I 
S 
●● 
I 
I 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
5 Este relatrio foi gerado pelo Sistema P'blico de Escritura9o Digitalー  Sped 

5 6.0.4 

S 
S 
S 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO り観盟  

S 	Periodo da Esc「  

S 	
N"mem de o川‘ 

Entidade: 	 COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

Periodo da Escritura"o: 01/01/2018 a 31/12/2018 	 CNPJ: 22.331.020/0001-88 

Nmero de Ordem do Livro: 4 

崇会  会  

、  

. 
● 
● 
S 

S 
S 
S Nome Empresari司  
S 
S NlRE 
S cNPJ 
n"mero de Ordem 
5 Natureza do Livro 

.Da加de ence「「am( 

● d回伯―  

S 
● Nome EmpresarialS. 
.Natureza do Livro 

●讐1一一一一 
a Quantidade tol司 d, Quantidade total de linhas do arquivo 

digital 

Data de inicio 

CNPJ 

S Municipi。  
.D飢adoa川uIvamE 
a COn計比utivOs 
ー  Uala oe a川山vaIllE 

● 農器認齢農  

Municipio 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 
Data de arquivamento do ato de 
conversao de sociedade simples em 
sociedade empres白ria 

S QuantIdade b加ld Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

S mmem de o司em Nmero de ordem 

Nome Empresarial 

NIRE 

Data de encerramento do exercicio social 

懇  

シい  

事ニ 工ER"4Q雌ABERTURA 慧  

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SER VICOS 

29400041221 

22331020/0001・88 

4 

DIAR旧 

31/12/2018 

170 

R 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SER VICOS 

DIARI 

4 

170 

01/0 1/20 18 

31/12/2018 
S 
● Data de t白rmino 

S 
● 畠驚ocumentoEA. I D.77.隷rte integrante de escri2.46.OA.20.BC.2F.6A腰芸uja aut.0C.9c繁濃se comprova pelo recibo de nmeronos termos do Decreto n8.683/2016 
● Este relatrio foi gerado pelo Sistema Poblico de Escritura"o Digital - Sped S Verso 6.0.4 do Visualizador 

S 
S 
S 
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E’ 」一 ‘h」 Ja,, 
CRC 8 03824310 

Contadora 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 

舞de AutentIcao 17/0323824IMO4Ith.. por mim .n1,so . c c$sSo tha.id.d. n. IoilSSa Wgor&lC*y.majan 	.. t.- ... - 

凌；H 二古虚急需嘉ュ 

9ふ  

' 	 ' 	' 	' ,, ,, 

DIARIO N. 04 
	

Pgina 001 

TERMO DE ABERTURA 

Contm este Livro Di'rio N・。  04, 77 (setenta e sete) p'ginas, numeradas eletrnica e seguidamente de 

nmero 001 a 077 e servir para os lanamentos das opera6es prprias do estabelecimento do 

contribuinte めaixo descrito: 

Nome da Empresa: 
Endere9o: 

Cidade: 
CEP: 
NlRE: 
DATA DO REGISTRO 
CNN: 
Nome do Titular: 
Cargo do Titular: 
CPF do Titular: 
Perodo de Escritura o 

COOPBRASIL COOPERATWA DE TRABALHO EM SERVICOS 
AVENIDA TANCREDO NEVES, 2539, CEO SALVADOR SHOPPING 
TORRE LONDRES, SALA 705, CAMINHO DAS ARVORES 
SALVADOR-BA 
41.820-021 
294 0004122-1 
24/04/2015 
22.331.020/0001-88 
VINICIUS SANTOS DE SOUZA 
PRESIDENTE 
047.857.365-00 
01/01/2018 A 3 1/12/2018 

Salvador, 01 de janeiro de 2018. 

偏‘応も山l 
Vinicius Santos de Souza 

Coopbrasil Cooperativa de Trabalho em Servi'os 
Presidente 

也  
JUICES 

え  

-J 



DIA1UONo. 04 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

戸．:( .SOS多 
て  5い  
.L＝二町na 077 

  

n-ate Livro Dirio N.。  04, 77 (setenta e sete) P‘~as, numeradas eletrnica e segui山mente山  

001 a 077 e serviu 胆ra os I日n9皿m加$ das oper昌9るes prop血ado“加b・lecten切 do 

inte abaixo descrito, rdaivo ao perIodo correspondente aOl de janeiro a 31 dc dezembro de 

Eln。1。sa: 	COOPBL&SIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOSー、ー  

ー -. 	「露蕊4cREDo NEVES, 25LONDRES, SALA 705, CAJv競O SALVADOR SHOPPINGDAS ARVORES 
SALVADOR-BA 
41.820-021 
294 0004122-1 

DOREGISThO 24/04/2015 
22.331.020/0001-88 
VINICIUS SANTOS DE SOUZA 
PRESIDENTE 
047.857.365-00 
01/01/2018 A 31/12/2018 

Salvador, 31 de dezembro de 2018. 

~‘ 

“恒 
ノo 

Flim. 
CRCB 03824 

Comdom 

tJNTA COMERCIAL. 00$ 

ES鷲叩誉りり I 

翼環乾I 

山鱗'on"蕊J緑矛平  
aOpbrasil Cooperativa de Trabalho em Servi9os 

Presidente 

、  



日ano Souza 
Contadora- CRC - BA 038243/O 
CPF: 955.819.875-72 

乞  

I 
鍬c) 

P'gina 064 
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COOP BRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM S巳BVICQ 
CNPJ: 22.331.02010001 -88 

DIARJO Nt 04/2018 
Balan,o PatrimonIal Levantado em 31/1212018 

Valores em R$, Incluindo c.ntavos 

NE 2.018 乙017 
ATIVO CIRCULANTE 991.351,0$ n.ma 

DISPONIVEL 04 315.764,53 n.mJ4 
凸i，血 工573J2 78.870,24 
Banco Cl MoVimento ユ1.054,37 
Banco Aplicaio Financeira 285. 136』・  

CRtDITOS / DIREITOS 352.039,70 
rrim，" 08 釘1.91免％  
Impostas a Recupenr 80.119,94 

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 

―●●~●目mいdamn 

3乃J孤閲  
323.546,80 

ATIVO NAO CIRCULANTE 971.858,80 945.129,76 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 947310,00 640.000,00 
Crditos com Scios Fundadores 500.000,叩  640.000,00 
FCPaReaIiz& 447.510,00 

1MOBl 17 ADO o5 24.348,80 24448,80 
Imめ山“ 加，糾8.助  24.糾8,助  

INTANGVEL mm,'' 
Gastos pr-operac'tonnis 280.780,96 

TOTAL DO ATIVO 1.963.209,38 1.024.000,00 

PASSIVO CIRCULANTE 447.680,67 24.000,00 
F‘・”M・‘'n喝  7.632,82 
Obxiga&s Sociais e Trabalhistas 06 40.764,92 
Obrigs0 	Tributtias 07 6955,15 
Obaiga " com Cooperados 師5ユ38J4 
Oufras Obriga6・  27.069,24 24.伽，加  

PATRIMONIO LlQUIDO 1315.血9,21 i.000.000,ao 
CAPITAL SOCIAL 1300.000,00 1.000.000,00 

Capital Subscrito e integralizado 1.500.000,00 1.000.000,00 

RESERVA DE SOBRAS 3.8 82,30 
Fundo de Reserva 2.329,38 
RAI昭 い52,92 

SOBRAS/PERDAS A DISPOSICAO DA AGO lo 11.646,91 
TOTAL DO (PS + PL) 1363.209,83 I加加o叩  

As Notas Explicativas s5o parte Integrante das demonstra"es contbels. 

山gいA&d以 I,＆丹 



15.529,21 

15.329,21 

NE 2.03.8 
4.249482,00 

m2,加  
9 	4.240.950,00 

G''“ユ，1め
ロ11.847め  

(27.566,16) 
(127.228,50) 
3.m．幻9皿  

(3.609.830,89) 
273.008,93 

(253.648,00) 
(98.405,33) 

(115.869,48) 
(39 .313, 19) 

19.360,93 
(3.83 1,72) 

1.924,79 
(5.756,51) 
鳳529,21 
(2.329,38) 
(1.552,92) 
1L6.46,91 

り早  

Pgina 065 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

CNPJ: 22.331.020/000148 

DIARIO N'. 0412018 

Demonstra"o das Sobras e Perdas do Exercidlo 

do Exercido Findo em 31/12/2018 
Valores em R$, Incluindo centavos 

~OPERA CIONu BRUTO 

(1.) Conuibuies de S6cio-Cooperado 
(+）勲~山S"vi9《喝  
~町DOS 171CRESSOS 

0胃g“加● Ingressos dos Atos Cooperativos 
OP15 sobre Ingressos doa Atos Cooperativos 
OCORNS sobre Ii平russos dos Atos Cooperativos 

OPERA CIONAL LIb[lIDO 

OCustos Operacionais 

Sり雌4屈ERDA OPFJACIONAL BRUTA 

D卿助‘賀OPERACIONAIS 

(-) Corn PuaS 

(-) Gerais e Administrativas 

OTritutri●・  
SOBRA/PERDA OPFSRACIONAL Lib(lIDA 

（士）Resulta山山Opera6es Financeiras 

(t) Receitas Financeiras 

ODe印“邸Financeiras 

SOBRA/PERDA LIQUIDA DO EXERCCIO 

OFundo山助says- 15% 

ORat“ ・ 10% 

SOBRAS/PERDAS A DISPOSI牙O DA ASSEMBLEIA GERAL 

~CN8TRAA0 DO RESULTADO ABRANGENTE 

SiPERAVIT LIQUIDO DO EXERCIdIO 

OUTROS RES&LTADOS ABRANGENTES 
REWL TADO ABRANGE)VTE TOTAL DO EXER(汝lo 

As Notas Explicativas do parte integrante das demonstra戸es contbeis. 

り‘‘しし “&J6く Cl'もPr 
Viniclue Santos de Souza 

Presidente 

CPF: 047.857.365・00 

日lane Souka da tost日  
Contadora- CRC ・  BA 038243/O 
CPF: 956.819.876・72 

A 

、ン 

一一ー~■加 I」廻 
 
辻熱, ご」講I訓山十  



馴an. Sou誠山  
Contadoraー  CRC ・  BA 038243(0 
CPF・  955.819.875-72 

Eliane So 	da 
Contadora- CRC - BA 038243/0 
CPF: 955.819.875-72 

亀  . ミ  
I 
奮  
I 
L 
I 
I 
玉  * 
L 

U. 
I 
玉  
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I 4 
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書  

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

	

CNPJ: V.331.0201000148 	 一  r 一  
DIABJO pr. 04/2018 

D.monsttacto das Muta9'.s do P・tjlmnio Liquido do Exercido 
Findo cm 31/12/2018 

COOPBRASIL COOPERATNA DE TRABALHO EA1 SERVICOS: 

	

CNPJ: 22.331.020/000148 	 -- 
DIARIO tr. 04/2018 

Demonstracto das Mutações do Patrimônio liquido do Exercicio 
Find° em 31/12/2018 

Movimentação Capital Social Reservas 

501:0111MMUSS ii 
disposição da Assembleia 

Oar& 

Total 

Sold* em 31 de dezembro da 2017 1.000.000,00 - - 1.000.000,00 

Devolução de Ouotas-parte (610,00) - - (610,00) 

Integrallzaçõo de Quotas-parts 500.610,00 - - 500.610,00 

Sabres liquidas do Exeroldo - - 15.52921 15.529,21 

Retina para Fundo de Reserve - 2.329,38 (2.329.38 

II 
1.552,92 0.552,92 - t. • • 	MIES 

As Notas Explicativas sk parte integrante das demonstra6es contbeis・  As Notas Explicativas s5o parte integrante das demonstrações contabels. 

恵(itiJSantos蕊ト、丹・早  susti,A. SerdtgRA 	gas. ost. 
Maus Santos de Souza 

Presidente 
CPF: 007.857.365-00 

、  

い「  

了、  了’ r一  Pgina 066 • -••• VP 	Pigina 066 --- 
- 
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As Notas Explicativas so parte Integrante das demonstra戸es contbeisー  

icius Santos de Souza 
Presidenい  
CPF: 047.857.365・00 

Eliane Souza la 
Contado田・CRC一日A 03824310 
CPF: 955.819.875-72 

I 
I 0 
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COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIC'W 
CNPJ:22.331.02010001-88 

DIARIO if. 0412018 
Demonstrao dos fluxos di Caixa 

do Exercido Findo em 3111212018 
Valor.. em R$, inclusiv, centavo. 

Recebimentos 
Contribui9es do S6clo-Cooperado 
Prestaio de Servio 
Integraliza 	o de Quotas 
Receitas Financeiras 

8.532.00 
4.240,950.00 

600.610,00 
1.924,79 

999.160,00 

4.752.01v●~.7些匹  Total dos Recebimentos 

Desemboisos 
Pessoal (98.405.33) 

Servios Pr●日lado・  (3.432.278,96) 

Gerais e Admlnisttallvas (115.869.48) (256.780,96) 

Financeiros (5.756,51) 

丁ribulflos 
investimentos 

(406.015,31) 
(140.000.00) (24.348,80) 

Adiantamentos, Lquidos (316.796,80) (840.000,00) 

(4.515.122.4司  p21.129,7町  Total dos Desembolsou 

Resultado Financeiro 236.894,34 78.630,24 

Disponibilidade Inicial 78. 670 .24 240 .00 

Disponibilidade Final 31t76458 78.810,24 

Composio do Caixa e Equivalentes 

Caixa 3.573,32 78.870,24 

Banco c/ Movimento 27.054,57 

Aplica9'o Financeira 285.138,69 
315.764,58 76.870,24 

う×b 

● ' 



1. 	Informa,6es gerais 

A COOPBRASIL possui sede na Cidade de Itabuna/Ba, sendo findada em 
24/04/2015. As suas atividades econ6micas consistem basicnmente em: 
Servi9os combinados para apoio a edificios, exceto condomnios prediais; 
Servi9o de coleta de residuos nio perigosos; Atividade de obras de urbaniza9o 
ruas, pra9as e calcadas; Servi9o de prepara戸o de canteiro e limpeza de terreno; 
Servi9o de instala9ao e manuten9o el6trica; Servios de pintura de edifcios; 
Atividade de obras de acabamento da constru9o; Servi9os de obras de 
alvenaria; Atividade de cantinas; Servi9os de alimenta9'o privativos atividades 
de limpeza de ruas atividades paisagisticas. Neste exercIcio social a Entidade 
no teve opera叫o econ6mica. 

O Conselho de Administra9三o 6 composto por: presidente, Diretor 
Administrativo e Diretor Operacional. 

So instancias Deliberativas e executivas da Coopbrasil 

・ Assembl6ia Geral; 
・ Conselho de Administra9ao. 

2. 	Resumo das Principais Pr'ticas Cont'beis （一
ー一  
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Notas Explicativas a s Demonstra96es Cont'beis e Financeiras 
Periodo Findo em 31 de Dezembro de 2018 

(Em Reais, incluindo os centavos). 

As principais politicas cont自beis aplicadas na prepara戸o destas demonstra6es 
contbeis esto a seguir definidas. Essas politicas foram aplicadas de modo 
consistente, salvo quando indicado de outra forma. 

2.1 	Base de prepara,o e apresenta戸o 

As demonstra6es cont'beis foram elaboradas e est'o apresentadas de acordo 
com o CPC 00 e tamb6m considerando os aspectos a serem observados por 
sociedades cooperativas, em conformidade com a ITG 2004, aprovada pelo 
Conselho Federal de Contabilidade. Elas foram preparadas considerando o custo 
hist6rico como base de valor. Na prepara9'o das Demonstra6es contbeis 
tamb6m foi observada as NBC T 3, NBC T 4 e NBC T 6, 

2.2. Moeda funcional e moeda de apresenta,o 

Os itens incluidos nas demonstra96es contbeis da Entidade so mensurados 
usando a moeda principal do ambiente econ6mico no qual a Entidade atua 

％  も  



Ativos e passivos financeiros so compensados e o valor liquido 6 reportado no 
balan9o patrimonial quando h' um direito legal de compensar valores 
reconhecidos e hA inten9'o de liquid -los em uma base liquida, ou realizar o 
ativo e liquidar o passivo. 
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("moeda funcional"). As demonstra6es cont'beis est石o apresentadas em reais 
("R$"), que と  a moeda funcional da Entidade. 

2.3. Apura戸o das "Perdas" e "Sobras" 

A apura9ao das perdas e sobras e efetuada pelo regime de compet己ncia e seu 
modelo segue as prticas cont'beis para Entidades Cooperativas (1TG 2004 ー  
Entidades Cooperativas), emanados do Conselho Federal de Contabilidade ー  
CFC. 

Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, dep6sitos banc'rios e 
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais 
de at6 tres meses (com risco insignificante de mudana de valor). 

2.4. Ativos financeiros 

2.4.1. Classifica戸o 

A Entidade classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob a 
categoria de recebiveis. A classifica9o depende da finalidade para qual os 
ativos financeiros foram adquiridos. 

Os recebiveis sao ativos financeiros nao derivativos, com pagamentos fixos ou 
determin自veis, que nlo sao cotados em um mercado ativo. So apresentadas 
como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 
meses ap6s a data de emissio do balan9o (estes s乞o classificados como ativos 
no circulantes). 

2.4.2. Recomenda戸o e mensura戸o 

As compras e as vendas de ativos financeiros s乞o normalmente reconhecidas na 
data da negocia9o. Os reccbveis sao contabilizados pelo custo amortizado, 
usando o m6todo da taxa efetiva de juros. 

2.4.3. Compensafo de instrumentos financeiros 

静ら 
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2.5. Imobilizado 

2.5.1. Reconhecimento e mensura戸o 

Itens do imobilizado sao mensurados pelo custo histrico de aquisi9o, deduzido 
de deprecia9ao acumulada e perdas de redu9ao ao valor recupervel 
(impairment) acumuladas, quando necessria. 

O custo inclui gastos que sao diretamente atribuiveis' aquisi9ao de um ativo. 

Ganhos e perdas na aliena9io de um item do imobilizado so apurados pela 
compara9豆o entre os recursos advindos da aliena 百o, com o valor contbil do 
imobilizado e s5o reconhecidos liquidos dentro de outras receitas no resultado. 

2.5.2. Custos subsequentes 

O custo de reposi9ao de um componente do imobilizado 6 reconhecido pelo 
valor cont自bil do item, caso seja prov'vel que os beneficios econmicos 
incorporados dentro do componente iro fluir para a Entidade e que o seu custo 
pode ser medido de forma confi自vel. O valor cont自bil do componente que tenha 
sido reposto por outro 6 baixado. Os custos de manutenao no dia-a-dia do 
imobilizado s首o reconhecidos no resultado conforme incorridos. 

2.5.3. DeprecIa,o 

A depreciaao 6 calculada sobre o valor depreci'vel, que 6 o custo de um ativo, 
ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual, controlados 
individualmente. 

A deprecia9三o 6 reconhecida no resultado baseando-se no m6todo linear de 
apura'o, em rela9らo a s vidas h teis estimadas de cada parte de um item do 
imobilizado, j自  que esse m'todo e o mais prximo para refletir o padro de 
consumo de beneficios econ6mico futuros incorporados no ativo. Terrenos nio 
so depreciados. 

As vidas teis estimadas para os perodos correntes e comparativos esto 
demonstradas abaixo 

Veiculos 	 5 anos 
Computadores e perifricos 	 5 anos 
M自quinas e equipamentos 	 10 anos 
M6veis e utensilios 	 10 anos 

Os mtodos de deprecia9言o, as vidas' teis e os valores residuais sero revistos a 
cada encerramento de exercicio financeiro e eventuais ajustes so reconhecidos 
como mudan9a de estimativas contbeis. 

2.6. 	Fornecedores 

As contas a pagar aos fornecedores s三o inicialmente reconhecidas pelo valor 
justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do 
mtodo de taxa de juros efetiva. 
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2.7. 	ProvIs6es, passivos contingentes e ativos contingentes 

Uma provis'o6 reconhecida quando, como resultado de um evento passado, a 
Entidade tenha uma obriga9三o presente e legal que pode ser estimada de modo 
confi'vel, com prov貞vel saida de beneficios econ6micos para sua quita o. 

Passivos contingentes sao divulgados se existir uma possIvel obriga 百o futura 
resultante de eventos passados ou se existir uma obriga 喜o presente resultante 
de um evento passado. 

As provis6es sao constituidas sempre que a perda for avaliada como provvel e 
considerando a avalia95o da administra9ao, em conjunto com a opinio dos 
assessores juridicos, a natureza das a96es, a similaridade com processos 
anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. 

	

2.8. 	Imposto de Renda e Contribui戸o Social corrente 

A Entidade est em pleno gozo da isen9ao tributria garantida pela lei 5.764/71 
e, portanto, nenhuma provisきo para tributos a pagar vem sendo constituda, 
excetuando-se aos casos em que as receitas fogem aos atos cooperativos. 

	

2.9. 	Patrim6nio LIquido 

O patrim6nio liquido 6 composto pelo capital social, reservas e sobras ou 
perdas a disposi戸o da AGO 

2.10. Reconhecimento da receita 

	

' 	 A receita compreende o valor justo da contraprestaio recebida ou a receber 
一』一 	 nelos contratos de prestac喜o de servios Que a entidade possui ou recebimento 

	

5 	 A Entidade reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode ser 

	

- 	 mensurada com seguranca e a efetiva urestacao do serviCo ao tomador: (ii)6 

	

' 	 prov自vel que beneticios econ6micos tuturos tluam para a hntidade; (Ill) 

	

Fl . 	 critrios especificos tenham sido atendidos para cada uma das atividades da 

a 

	

ー 	 ‘・IL Keceitas e uespesas unanceiras 

● As receitas financeiras abrangem basicamente as receitas de juros sobre 

	

. 	 apuca9oes mlancelras・  

	

a 	 A receita de juros' reconhecida no resultado atrav6s do mtodo dos juros 

	

S 	 As ucspesas nnanceiras abrangem oasicamente as oespesas oancanas・  
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3. 	Riscos de liquidez 

As atividades da Entidade a exp6em a diversos risos financeiros: Riscos de 
Crdito, de liquidez e de Mercado. A Entidade n豆o usa instrumentos 
financeiros derivativos para proteger certas exposi96es a risco. 

3.1. 	Riscos de cr'dito 

A Administra9ao nao define politicas de cr6ditos, em virtude de n'o existirem 
opera96es que dependam dessas defini96es. 

Por outro lado, com objetivo de minimizar os riscos de crditos atrelados a s 
institui96es financeiras, procura aplicar suas opera6es em institui9るes de 
primeira linha. 

O valor cont'bil dos ativos financeiros representa exposi9石o mxima de 
crdito. Essa exposi9ao m自xima do risco do crdito na data das demonstra6es 
financeiras foi: 

Exposi戸o m貞xima do risco do crdito 
Caixa, Banco conta movimento e Aplica6es 

Nota 
04 

	

3.2. 	Riscos de liquidez 

Risco de liquidez representa a possibilidade do descasamento entre os 
vencimentos de ativos e passivos, o que pode resultar em incapacidade de 
cumprir com as obriga96es nos prazos estabelecidos. 

A Administra叫o adota como politica, a manuten9石o de nveis de liquidez 
adequados, para garantir que a Entidade possa cumprir com as obriga6es 
presentes e futuras e aproveitar oportunidades financeiras' medida que 
surgirem. 

	

3.3. 	Riscos de mercado 

As politicas de gest乞o de riscos da Entidade incluem, entre outras, o 
desenvolvimento de estudos e anlises econ6mico-financeiras, que avaliam o 
impacto de diferentes cenrios nas posi96es de mercado e relatrios que 
monitoram, permanentemente, os riscos a que a Entidade est sujeita. 

A Entidade mant6m constante mapeamento de riscos, ameaas e 
oportunidades, como base na proje戸o dos cenrios e seus impactos nos 
resultados da mesmc. 

	

3.4. 	Riscos de taxas de Juros 

Este risco decorre da possibilidade da Entidade sofrer ganhos ou perdas em 
fun9乞o de oscila6es nas taxas de jutos incidentes sobre seus ativos e passivos 
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Mveis e UtensIlios 
Computadores e Perifricos 

Deprecia9豆o Acumulada 
Total do Imobilizado 1 
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fmanceiros. Visando a mitiga o desse tipo de risco, a Entidade busca 
minimizar o risco com a capta9きo de recursos em termos de taxas pr e p6s- 
右ynd9q 

4. 	CaIxa e equivalentes de caixa 

Ativo Circulante 
Fundo de Caixa 
Banco conta Institucional (i) 
Aplica6es Financeiras (ii) 
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa 

(i) A Coopbrasil controla a movimenta 芭o dos recursos financeiros 
recebidos, decorrentes dos recebimentos dos clientes, taxa administrativa, 
receitas financeiras e outras receitas operacionais, em conta corrente 
bancria especifica para essa fonte de recursos. 

(ii) As aplica96es financeiras s'o compostas por Fundos de Investimentos de 
curto prazo, de alta liquidez. Sao prontamente conversIveis em um 
montante conhecido de caixa e os valores esto sujeitos s mudan9as nas 
taxas de juros para os rendimentos prefixados e ps-fixados, 
remunerados a taxa m6dia entre 6 e 7% a.a. Os recursos esto aplicados 
em institui96es de primeira linha como forma de redu9百o dos riscos. 

Coopbrasil realiza a gestio e o controle das opera6es financeiras por fonte de 
recursos, atrav6s de planilhas eletr6nicas, de forma integrada com a 
‘、一．.i-.,k: 1:」一」一  

5. 	Imobilizado 

O ativo imobilizado da entidade foi constituido ao longo de sua existncia, com 
recursos prprios. 

Composi戸o dos saldos em 31 de dezembro de 2018: 

Em 1o de janeiro de 2016 a Entidade efetivou o controle patrimonial dos bens 
adquiridos at6 a data, reconhecendo os valores hist6ricos dos bens 
inventariados em contas segregadas, para controle con飴bil. Em decorrencia 
desses ajustes o ativo imobilizado est demonstrado conformle segue em 31 de 
dezen山re dc 2017: 

Em Reais  
18.750,00 
5.598,80 

24 .3 48,80 
(0,00) 

ー」4.34照p 

R$' 

3.5-73,32 
27.054,57 

285. 136,69 
315.764,58 

(i) 

S 
S 
S 
S 

も  田  



R$ 
9.550,00 

262.369,76 

  

 

271.919.76 
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O imobilizado est registrado pelo custo de aquisi9o. A Entidade reconhece o 
desgaste natural de seus bens atrav's do clculo da deprecia9'o pelo m'todo 
linear, a taxas utilizadas pelo mercado, no havendo reconhecimento no 
exercido. 

 

S S S . .. S S ・  S S S S S S S. S S S . S S . . S S S . S 

6. 	Sal'rios e obriga6es sociais a recolher 

Os valores relativos' s obriga6es sociais e trabalhistas, apresentados no 
passivo circulante, esto a seguir demonstrados e correspondem s obriga6es 
decorrentes dos sal自rios a pagar, pr6-labore e encargos com INSS, FGTS e PIS 
sobre a folha de pagamento da Entidade, provis6es de natureza trabalhista, 
Repouso Remunerado dos associados e folha de repasses dos cooperados 
incorridos e nio pagos em 31 de dezembro de 2018. 

Encargos Previdenciriosー】NSS 
Salrios a Pagar 
Pr-labore a pa部「  
Fundo de Garantia Por Tempo de Servi9os - FGTS 
P15 folha de pagamento 
Repasses cooperados a efetuar 
Provisるes de Natureza Trabalhista 
Total de Obriga'es Sociais a Recolher 

7. 	Impostos a recolher 

Apresenta o saldo das obriga96es tributrias contradas e ainda no pagas pela 
entidade at' 31 de dezembro de 2018, conforme abaixo demonstrado: 

Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Saldrios 
P15 sobre Faturamento a Recolher 
COFINS sobre Faturamento 
Total de Impostos a Recolher 

8. 	Clientes 

Apresenta o saldo a receber junto aos clientes pela entidade at' 3 1 de dezembro 
de 2018, conforme abaixo demonstrado: 

Maria das Graas Leite Tourinho EPP 
Municpio de Canavieiras 
Total de Conting己nclas 

R$ 
35.332,45 
2.554,M 
2.612,55 

236,80 
2ff,48 

199.744,82 
165.493,72  
"&（加3声  

R$ 

235,44 
1.716,15 
5.003,56 
6.955J5 
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9. Ingressos da Presta弾o de Servi'os 

Nesta rubrica encontram-se registrados os recursos recebidos dos tomadores de 
servi9os. 

Maria das Graas Leite Tourinho EPP 
Municpio de Canavieiras 
Total dos Ingressos na Presta戸o de Servifos 

10. Patrim6nio Liquido 

O Patrim6nio Liquido no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018 est a 

seguir demonstrado: 

Patrim6nio Liquido em 10 de janeiro de 2018 

Capital Integralizado 
Reservas de Sobras 
Sobras a disposi9ao da AGO 
Patrim6nio Liquido em 31 de dezembro de 2018 

11. Aspectos fiscais 

Os registros e opera9るes da Entidade estこo sujeitos ao exame pelas autoridades 
fiscais, durante os prazos prescricionais variveis, consoante legisla o 
especifica aplichvel. 

12. Iseng三o de IRPJ 

A Coopbrasil, por sua finalidade e objetivos (Lei 5.764/71 e R1RJ1999) e por 
atender ao disposto no Artigo 1700 do Regulamento do Imposto de Renda 
(RIR), editado pelo Decreto n 3.000, de 26.03.99, no est' sujeita ao Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Jurdica. A Entidade apresenta anualmente a 
Escritura9'o Fiscal Digital na condi恒o de isenta do IR e CSLL. 

R$ 
10.000,00 

4.230.950,00 
4.240.950,00 

KS  

1.000.000,00 
500.000,00 

3.882,30 
11.646,91 

1.515.529,n 
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Demonstra9●o do Valor Miclonado 

do Exercido Findo em 3111212018 
Valores em R$, Inclusive centavos 

Descri加  

Contrlbailes e Dos6elCoDtrIbuI8es de Scio-Cooperado 8.532.00 
4.240.950.00 Pros鵬，助 dパervi,ol 

md町S das ReSt●・  (368.642.18) 

Custe dos servios prestad・・,'I．・ Coo●・rados (3.809.830,89) 

Materiais, energia, servios de terceiros e outros (109.119,4 

ReStas financeiras 

E■，●昭・d・博， ・IC山・ INSS 

G.vm" 

Juros eA加gu山  
Sobras LiquH●‘ 

1.924,19 

90.049,99 
47.126,53 

12.506,51 
15.529,21 

As Notas Explicativas s'o parte Integrante das demonstra"es cont'beis. 

ゾtjりItlS 	'％鳴 
● ．」ー  

Ellane Sotia ・ : Cos k 
Contadora- CRC ・  BA 038243/O 
CPF: 955.819.815-12 
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:CY:: CCOPBRASIL 
e 
e 
e 
e 
● Declaramos para os devidos fins, que a COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM 

● SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o n2. 22.331.020/0001-88, possui os seguintes i ndices 

C 	financeiros extraidos do seu Balanぐo Patrimonial do exercicio findo em 31/12/2018 

● 1) ISG - i ndice de Solv6ncia Geral 

e 

っ名る  

e e. 
● 
● 

ISG = 

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo 

1.963.209,88 	ISG = 4,39 
447.680,67 + 0,00 

. 	ILし  =  Ativo Circulante 	ILC =  991.351,08 ILC = 2,21 
Passivo Circulante 	447.680,67 

● 
e 
e 
● ILG= 991.351,og +947slo,00  

● 
● ． 	4) lEG - ndice de Endividamento Geral . ● 
● lEG = 447.680,67 + 0,00 	L... = .,2, A .LLI(J 

e 

● 
● e 	Eliane SStYFda osta 

● 	 Contadora 

● 
	

CRC BA 038243/O 

e O uv I do ria@co竺ご竺竺竺讐竺？豊 I sac(c . cooperativacoopbrdsII con 。「  www.cooperatjyacoopbrasiJ 。m .。m br 

FG = n つコ 、Iり nn 23% 
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
DEPARTAMENTO DE LICITA6ES E CONTRATOS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA 

Preg言o Eletrnico n. 004/2018 ー  
Processo Administrativo n. iouicu ia 

o製 I 

議業~ 

』  
言88 	言  
j鰐  語
言88 

ゾ  

、  

鵬  
難  

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidao ・e 
desempenho e atestado de execu9白o, que a COOPBRASIL - Cooperativa de 
Trabalho em Servi9os, inscrita no CNPJ sob o n. 22.331.020/0001-88, 
estabelecida na Avenida Tancredo Neves, n. 2539, Edt CEO Salvador 
Shopping, Torre Londres, 7。  andar, SI. 705, c aminho das rvores, Salvador/BA, 
CEP: 41.820-021, prestou servi9os a Prefeitura de Canavieiras, inscrita no 
CNPJ sob o n. 13.817.804/0001-20, de execu9白o dos servi9os de limpeza e 
jardinagem, manuten9吾o e reparo em pr6dios e logradouros publicos, apoio 
administrativo, copeiragem, apoio educacional, condu"o de veiculo, portada, 
lavanderia, operador de m白quinas e equipamentos e guarda-vidas no Municipio 
de Canavisiras-BA, do dia 03 de iulho de 2018 ao dia 22 de ianeiro de 2019 
conTorme UontratoAcjmjnjstratjvo n. 220/2018. 

Registramos, ainda, que as presta96es dos servio 
apresentaram bom desempenho operacional, tendo a 
fielmente com suas obriga96es, nada constando qu 
comercialmente. 

Canavieiras/BA, 01 d 

Clovis Roe- o Almeida de Souza 
Prefeito Municipal 
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de 2019. 
DR,ALMEIDA 

eLOVIS ROtUlO札匪I以匡柳皿  
PREFEITO DE CANAVIEIRAS-SA 

a referidos 
ativa cumprido 

abone tcnica e 

に- 	TA$ELIONATO DE NOT心COM FUNdO DE PROlES丁O CANVIFIRAS 一．’宅ト戸一  

」＝ニ一ーーー14一  一”“ー’，忠烈！ー一ニーーーー一ー黒，‘ 
nhS,c,,ntn de Nome ran F-Linen,, de PrnI'i In,n e 1;-nnviern, 

A、  olmが～'●IA,,・ Im'd・ (●ny月●F、 n ・ P ノ  「ト弓F, I州m,179，ーン,9 

認忠器：鴛＝【胃器晋漂I'p., 	S&o de Autenticldads " 
Emol-器'mm磯！ノ？ I olni O,th4I二鰍驚~；；ニ'-S.dflt 

Prefeitura Municipal de Canavieiras - Pra9a da Bandcira,01, Centro, Canaviciras - Bahia 
45.860-000 - CNPJ: 13.817.804/0001-20 

ノ  



Itabuna, 04 de fevereiro de 2019. 
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ミ」50.60 Em 	IN Lojso So 
C.101651 - 	3052- 1101 

eclaramos que a COOPBRASIL COOPERATIVA DE 
RABALHO EM SERVICOS, inscrita no CNIPJ sob o N 
2.331.020/0001-88, com sede a Av. Tancredo Neves, n。  2539, Edf. 
EO Empresarial, Torre Londres, Sala 705, Caminho das A rvores, 
EP: 41.820-021, Salvador, Estado da Bahia, prestou servi9os 
specializados de manuten9ao; recep9ao; portaria; limpeza e 
onservaao; coleta de residuos nao - perigosos; copeiragem e apoio a 
tividade administrativa e financeira, conforme o Contrato de 
resta恒o de Servi'os No 001/2018, firmado em 02/01/2018 com 

execu9ao at6 02/01/2019. 0 valor global dos servi9os prestados foi de 
R5120.000,00 (Cento e vinte mil reais) e o efetivo utilizado foi de 04 
(quatro) cooperados por m6s, conforme declara o em anexo ao 
processo. Declaramos tamb6m, que a mesma cumpriu todos os prazos 
e condi96es do contrato, nao ocorrendo contra a mesma nenhum 
registro que a desabone. 

ATESTADO DE CAPACIDADE T血CNICA 

AUTO ivtaNICA 

事い  j?CA 09  04z/48 
co鵬EU-lO REGIO.AL DE ,\DMIMSTM引  
DA BAHIA ・  CRA I BA. 
O presente ATESTADO I DECLARAいO 
'oafle inteqrante da Certid'o. 
W  い乙リ 	)de (亡5 I 三I乙Dl、  
expedida por este Con 

Salvaao「  ー三三ーI 
Mm. Ge 
(hate Setor 

コ．  
i2 伯．  

,Silva Dias 
ra戸o e Regis【ru 
5 ．門‘ 

目 、  CASA DO ESCAPAMENTO SERVI9OS E PE9AS PARA VEICULOS EIREU LTDA 

"”些．些04010001』・ 	‘O. 
ARIA DAS OCPF欝製昌馬I（翌普 

薦鷲At).' 
Nm関  

CASA DO ESCAPAMENTO SERVICOS E PEAS PARA VEICULOS EIRELI LTDA 
CNPJ: 01.05t04010001-01 

AV. JOSE SOMES PINHEIRO, 126 
CENTRO, CEP: 4t600-098, ITABUNA・BA 
EMAIL:ksadoescapamsntoehotmaiI,casn 

TEL:' 71 3513-016410920 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRA9AO DA BAHIA 

CERTIDAO DE REGISTRO E REGULARIDADE DE PESSOA JURDICA 

O CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BAHTA(CRA・BA), CERTIFICA 

que a pessoa jurdica abaixo identificada, em obediencia ao art. 15 da Lei N。  4.769/65・  

encontra-se habilitada tecnicamente e em situa9豆o REGULAR, neste Conselho, para atuar nos 

campos da Administraio, previstos no art. 2。, alineas "a" e "b" da Lei n。  4.769/65 e campos 

conexos da Administra'o. 

IDENTIFICA 】AO DO REGISTRO 

Raz'o Social: COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS 
CNPJ: 22.331.020/0001-88 
Registro no CRA・BA: 03967 Tipo Inscri9言o: P 

Data Registro:1 1/9/2017 
Capital Social: 1.552.660,00 
Endere9o:AV TANGREDO NEVヒs じヒU SALVAUUR bIIUV-I LUNUNt り  L(UO 

2539,CAMINHO DAS ARVORES,SALVADORJBA 
Ceo: 41.820-021 
Respons'vel (is) T'cnico(s): NEUSA DE JESUS SAN lOS, K egistro UKA-bf\ fl 

30777 
Obleto Social: SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS PREDIAIS; 
SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS; ATIVIDADES DE LIMPEZA DE RUAS; ATIVIDADES 
PAJSAGISTICAS; FORNECIMENTO E GESTO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS; SERVI9OS 
COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO  

Certificamos ainda que a referida pessoa juridica encontra-se em dia com suas obriga es financeiras para com este 

Conselho, at' o exercicio de 2020 
A presente certido no quita nem invalida quaisquer dbitos ou infra6es que, posteriormente, venham a ser 

apurados por este CRA contra a titular deste registro. 

A falsifica'o deste documento, sujeita o infrator a processo disciplinar inclusive o Respons'vel Tcnico ao devido 

processo ' tico e constitui-se em crime previsto no C6digo Penal, sujeitando o(s) autor(es) ' respectiva a"o penal 

Qualquer rasura ou emenda invalidar' este documento. 

EmIsso: Salvador, 13 de janeiro de 2020 
ValIdade: 31 de Dezembro de 2020, desde que o registro permane9a em situa"o regular 

Confirme a autenticidade e a regularidade deste documento na p自gina 
www.cra-ba.org.br/Pagina(722/Servicos-Online.aSpX   mediante numero de controle a seguir: 

CONTROLE: 2020・1084590142 
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CONSELHO REGIONAL DE 
ADMINISTRA9AO DA BAHIA 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDADE T血CNICA 
Endere9o: Av. Tancredo Neves, n。  999 - Edf. Metropolitano Alfa, 6 andar ー  

Caminho das Arvores CEP 】  41820-021 - Salvador/BA - Tel : (71) 3311-2583 ー  
contato@cra-ba.org.br  

Senhor Usu白rio, 

O(s)A(s) Respons白vel(eis) T'cnico(s) abaixo pela Empresa COOPBRASIL COOPERATIVA 
DE TRABALHO EM SERVI9OS, registro CRA-BA pj no 03967, CNPJ n。22.331.020/0001-88, 
situada na(o) AV TANCREDO NEVES CEO SALVADOR SHOP-I LONDRE SL705 2539, 
CAMINHO DAS ARVORES, SALVADOR, BA est(ao) aeviaamente regisiraao(sJ no しIV-Wk, 
nos termos da Lei 4.769, de 09/09/1965 e Regulamento aprovado pelo Decreto n。 61.934, de 
22/12/1967, atua com o vrnculo de PRESTADOR DE SERVI9O nos(s) seguinte(s) dia(s) e 
horrio(s) 

Horrio de Funcionamento da Empresa: 

Segunda a sexta ・  feira 	 08:00 as 18:00 

Nome e Horrio do Repons白vel Tcnico na Empresa: 

Adm(a). NEUSA DE JESUS SANTOS, Registro CRA・BA n。 30777, S白bado - 08:00 as 12:00: 

Em caso de m白  qualidade dos servios prestados por esta Pessoa JurIdica ou dos produtos 
por ela fornecidos, queira dirigir-se ao seu Respons白vel T白cnico ou ao CRA-BA, org百o de 
defesa da sociedade e controle do exercIcio profissional dos Administradores, no endere9o 
acima mencionado. 

A falsifica戸o deste documento, sujeita o infrator a processo disciplinar inclusive o Respons'vel Tcnico 
ao devido tprocesso ' tico e constitui-se em crime previsto no C6digo Penal, sujeitando o(s) autor (es)a 
respectiva a o penal. 

Emisso: Salvador, 13 de janeiro de 2020 
Validade: 31 de Dezembro de 2020, desde que o registro permane9a em situa9'o regular. 

Qualquer rasura ou emenda invalidar' este documento. 

Confirme 	a 	autenticidade 	deste 	documento 	na 
www.cra・ba.org.br/Pagina/722/Servicos-Onhne.aspx,  mediante n'mero de controle abaixo 

CONTROLE: 2020-1084590142 

ESTE DOCUMENTO DEVERA SER AFIXADO EM LOCAL VISiVEL AO PIIJBLICO. 

、  

p'gina 
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COOP BRASIL 
Cooperativa de Trabalho 

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIOS DE CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Presta9ao de 
Servicos, celebrado, de um lado, pela COUrW(AbIL LUUrtXAilVM uc 
TRABALHO EM SERVIOS, com registro no Cadastro Nacional ae ressoa 
Jurdica CNPJ n。 22.33] .020/0001-88, estabelecida na Avenida Tancredo 
Neves, 2539, CEO Empresarial, Torre Londres, Sala 705, Caminho das 

rvores. Salvador/BA, CEP: 41.820-021, neste ato representado pelo seu 
Presidente Sr. Vinicius Santos de Souza, brasileiro, soiTeiro, auxuiar 
administrativo, portador do CPF n。  047.857.365-00 e do RG n。  1545484] ー  
39, doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado a Sra. Neusa 
de Jesus Santos, brasileira, solteira, Administradora, portadora do CPF n。  
227.030.985-53 edo RG n。  1343565-5], Residente と  Rua Bento Berilo, n。. 
234. Anto 20]. Centro. na cidade Ilh6us, Bahia, devidarnenfe inscrita no 
E臥4 g6 S r0 3 6777, doravante denominadd CONTRATADA, 
estabelecem as partes, de comum acordo, as seguintes disposi96es: 

Clusula Primeira: o objeto do presente Contrato 6 a presta9do de 
:―~SS oramento sei iiGos da Contratada a Contratante, visando prestar assess 

dentro da sua d rea de atua9ao profissional, na qualidade de 
Responsdvel T6cnico, de acordo com o "Manual do Responsdvel T6cnico 
Administrador" do Conselho Federal de Administra9ao. 

Clusula Segunda: a Contratada cumprird a carga hordrio semanal de 
04 horas e mensal de 16 horas. 

Cl6usula Terceira: o presente Contrato vigorard pelo periodo de oito 
meses, iniciando em 0]/01胆O2Q, findando em 31/12/2020. 

Cl6usula Quarta: fica estipulado o valor de R$ 2.006,6] (dois mil e seis reais 
e sessenta e um centavos) a ttulo de remunera9ao mensal Contratada, 
devendo esta ser paga pela contratante at6 o dia 05 do m6s seguinte 
ao da presta9ao do servio. 

Cldusula Quinta: o Contratante propiciard todas as condi6es para o 
bom desempenho da Contratada. 

Cldusula Sexta: o presente Contrato poderd ser rescindido por qualquer 
das partes, desde que haja a comunica9do formal no prazo minimo de 
30 (trinta) dias, anteriores ao distrato. 
raragraro un,co. A empresa apenas poaera aisiraiar o presenie uoniraio 
se estiver rigorosamente em dia com os honordrios profissionais do 
Resoonsdvel T6cnico. 

' 

● 
● ouvldofle cooperatIvacoopbrasiLcorn.br sac@cooperativacoo 

. ー 	 ノ  ‘nロ‘「  saia 11)3. batvaaorlbM. c,tr 'si. W-Ui I - IQItIOfl:I llJ iSU ii 54' 

-www.coop.rativacoopbrasil.com.br  



cえ夫  女ロんー  ごくb或加  
NEUSA DE JESUS SANTOS 

Responsdvel T6cnica 

夢o 

~映的l. 
Coop.rativa de Trabalho 

Cldusula Stima: caso sobrevenham pend6ncias a ttulo de honordrios 
devidos ao Responsdvel T白cnico, por ocasio do vencimento do 
contrato, estipulam as partes de comum acordo que o contrafado ter 

ireito a uma multa equivalente a 20%, podendo o profissional executar 
o c ontratante, uma vez cue este instrumento 6 ttulo executivo 
ethojudicial, no forma do Art.' 585. inr n ~「品議品に尼’‘幕ぷ芸器  

cldusula Oitava: o presente Contrato, para que seja reconhecido nela 
にntidade fiscalizadQrQ do早  xerccio profissional, dever ser submetido 
aprecia9ao do Presidente do Conselho Regional de Administra9ao da 

Cl6usula Nona: as controv6rsias originadas do presente contrato serdo 
esoiviaasae acordo com a legisla9ao emTv:IgQr, SO do.eleito entre as 

panes o roro Ca Lomarca de Salvador/BA para dirimir eMentuais litigios 
acerca ao contrato, podendo ser resolvidos, tamb6m, por meio de 
proceaimenio aroilral 

1Epor estarem justos e contratados, subscrevem o presente em tr6s vias 
de igual teor e forma, na presen9a de 2 (duos) testemunhas. 

S. vador/BA, 30 de dezembro de 2019 

I 

1 

COOPS 

、  
’雪 ___ 

切niclUs santos d

TRABALHO EM SERVIOS
Vincius Santos de Souza 

Diretor Presidente 
e が  

●．  
0 , ど  

Testemunhas: 

● 
CPF: c‘ ム  2S. f,S-o  

● CPF: 	、 6タ6て971'8 
● 
● 叫v旧“心。。””t'"c。。pbra5“く。m b「 I sac@cooperat)yacoopb,85jj0mb, Iwww.c。。P."tiv.c。。pb"momh『  

Av. Tancredo Neves. n。  2539 - Caminho das Arvores. Ed. CEO Empresarial. 
7 andar sala 105. Salvador/BA. CEP: 41820-021 Telefone: (71) 3901 -1342 
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ゆPBRASIL 

Cooperativa de trabalho 
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．、  Ouvldoria coopsrativacoopbrasil・com.br I sac coop・rativacoopbrasu,com,b, I www.coop.rativacoopbmsjl,com一br 

Av. Tancredo Neves, if 2539 - Caminho das Arvores. Ed. CEO Empresarial. 
r andar ー  saIa 705. Salvadorm& CEP 41820-021 ・  Telefont (7113901・1342 
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S 	 DECLARAcAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQIJISITOS DE 
-w 

● ' 
● 

● Avenida Tancredo Neves, n. 2539, CEO Empresarial, Torre Londres, Sala 
a 	705. Caminho das A rvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ 
ー 	sob n。  22.331.020/0001-88, neste ato representada pelo seu uireior 
● Presidente, Sr. Vinicius Santos de Souza, portador do RG n. 15454841-39 

a a 	SSP/BA. no uso de suas atribuicoes leqais, L)tLLAKA, para os aeviaos tills 

SW 	de participa9do no processo licitatarlo em paula( rregao n- UI i/ZULU). 

● do Municpio de Po96es/BA, e sob as penas da Lei, que atende 

● ● ● ● . . ● ● 
●0 ● ● ● ● . ● ● I I . 
● ouvdoria &cccjJ .J .J . I I 

SaIv.dor/BA, 27 de fevereiro de 2020. 

9、1く2  

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS 
CNN: 22.331.020/0001-88 
Vinicius Santos de Souza 

Diretor Presidente 
RG n. 15454841-39 SW/BA - cpF: 047.857.365-00 

cOOPBRASIL Cooperat湘山Trabalho em細VゆS 
CNPJ: 22.331.O2O/OOOir8$ 

Av. Tancredo Neves, 2539 ・ CEO ー J ・  
Torre Londres, Saia 705- 一 de 

Caminho das Arvores 
Salvador-BA. - UP 4j.82O・021 

Cc 「 1「  in 	www cooperativacoopbrasllcombr 

・Ed CEO Empresarial 
ーe 「 4' tOPO （フ1)3901 1342 
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DECLARACAO DE SUPERVENIENCIA 

Salvador/BA, 27 de fevereiro de 2020 ー  
、  

COOPi雇ョ扇6Fi高謡ilR BALH61M SERVIOS 
CNPJ: 22.331.020/0001-88 
Vinicius Santos de Souza 

Diretor Presidente 
RG n. 15454841-39 5SF/BA - CPF: 047.857.365-00 

COOPBRASIL Coopera加血I帥,肋em Serv如5 
CNPJ: 22.33L020/000j-$g 

Av. Tancredo Neves, 2$39 -CEO . . 
Torre Londres, Saia las: 

Caminho das rvores 
Salvado「・日A. ・  CEP 41.820-02ユ 

こニ、  

留  

'1'r 	w\';w cooperattvacoopbrasi之corn br 

、 i'ICEO Empresarial 

'Lll ・ ‘l71 】 39011342 

PREc 
Ao 
PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICiPIO DE POC6ES/BA 
Rei.: Edital de Preg6o Presencial SRP n。  0i 1/2020 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, esfabelecida na 
Avenida Tancredo Neves, n. 2539, CEO Empresarial, Torre Londres, Sala 
705, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ 
sob n。  22.331.020/0001-88, neste ato representada pelo seu Diretor 
Presidente, Sr. Vinicius Santos de Souza, portador do RG n. 15454841-39 
SSP/BA, no uso de suas atribui6es legais, DECLARA, sob as penalidades 
cabiveis a inexist白ncia de fato superveniente impeditivo a sua 
participa9ao no Pregao Presencial SRP N。  011/2020. 



Vinicius- -的世os de Souz。 	式iなをらな’ リ reior rresiaenje 	 ぜ．$' Y4#j ，・り  
RUn. i545484] - 39 SSP/BA - CPF: 047,857 ,365-30 - 

Cl ?' 'N_, C? 
'','J' 	pet'it ・ lCQO;)Orasicon1 hr 

'・・ o; ts 27defevEreIrode2020, 

" re叩i叩r叩0o叩0 d叩0 e叩0 2020.tABALHO EM SER Vio0001-88 磁戸  

● . 
二柱j c つWslL 
● 

. 	 DEc 
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DEC LARACAO 

● COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIcOS, estabelecida no e 
● sob n。  22.331.020/0001-88, neste ato representada pelo seu Diretor 
a 	Presidente abaixo assinado. Sr. Vinhcius Santos de Souza. oortador do PG 

e 
● - estd ciente da obrigatoriedode de declarar a supervenincia de fatos e. 
● -● 	nao possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 

・  

a 	aQrendiz, a oartir de 14 (auatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art 
二 	711 da ConstiIucdo Federal e inciso V. art. 27, da Lei no8666/1993. com  
W 	reda9ao determinada pela Lei n1) 9.554/19; e 
w 	「  un9oes iecnicas, comerciais, de gerencia, administra9ao ou tomada de e 
● -● 	sob as penas da Lei, reunir todos os requisitos de habilita9ao exigidos no 
. 	Edital,一  quanto 。  s condi96es de qualifica9ao luridica, fiscal, t6cnica e 
-一 	economico-rinancepra, oem como ae que esia aente e concorda comsa 	- -I. 	E 	 . 	- 	. -. . . -----. - 
'' 	ooisposro no tarrai em referencia e no uecreio Istadual n。  1.21/de 14 
● ue iriorgo ae zuu 

ー  sob as penas do Art. 299 do c6digo Penal, de que terd a disppnibihdade, 
caso venha a vencer o certame, dos produto/servios licitados para 
realizar a entrega nos prazos e/ou condi6es previstas 
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~BRASIL 
Coop.rativa da Trabalho 

 

PLANEJAMENTO DE GEST O OPERACIONAL DACOOPBRASJL 
2019-2020 
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SALVADO RIB A 

2019 
ouvidoda coopsrativacoopbrasll.combr I sac●coop・rativacoopbrasu.coni.br  I www.coop.rativacoopbrasil.combr 
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2. METODOLOGIA 
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O processo de Planejamento Estratgico foi conduzido em forma de Workshon 
senao as anviciacies d*vicftclas nas seguintes etaoas: 

' conceitos e Metodologia de Trabalho; 

Reviso da Misso, Viso e Valores da Institui9ao; 
● Avalia'o dos Cenrios e Posicionamento Estrat6gico; 
e Defini9'o dos Stakeholders; 

Defini9o do Mapa Estrat'gico da Institui頭o; 
Defini9o dos Projetos Estrat6gicos de cada objetivo; 
Defmi9百o dos Indicadores de acompanhamemo 

惑麟難難 ” 

一一一  

」  A vigencia do Plano Estratgico e de dois anos, a
p
os termino一  deste 

p
enodo ou

-__. ._ i_ !_ t _ S 	 - 	 - - - 

qUUHUU.JULgaUO necessarto devera ser realizada reavalia戸o das estratgias propostas. 
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3. APRESENTACAO DA INSTITUI叫O 
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A O
rg

aniza o das Coo
p

erativas Brasileiras ・  OCB (2004) define coo
p
erativa de 

a豊皿。α型’ 議  ，加ーー」ー＃二曹盗＝一一  ，  
Organiza o de pessoas fsicas, reunidas para o exercicio profissional 
em comum e em regime de autogesto, tendo como base primordial o 
retomo ao c。operado do resultado da sua atividad; laborativa, 
deduzidos exciusivamente os tributos e os custos administrativos e de 
investimento. 

簾難曹  ．繁鷺薫《簿ー。； 二器姦競器隠 durante o exerccio de 叫顧縛簿Ce・ aliviando・。  de 

器diajconforme s蕪鴛鴛dade da cooperativa retornado aoqpperado.srio destacar os princpios que! legem a COOPBRASIL, 

'. 
e 
e I 
e S 
a 
a ' ’● 
e S 
蟻  

3.1. MISSAO 

Prom?ver o desenvolvimento econmico e soc
ial, p

restando servi9os ao contratante 
;cjnciar e etica, visando a satisfa9o dos cooperados e da sociedade, al'm de 

over o aesenvolvimento do cooperativismo de forma integrada e sustent vel, por meio -- A'!. 	 -- 	- 
uiissionai e cia 

promoao social, contribuindo para sua competitividade e
! A : S. 	 . - -. :. 	 . 	 - 	 - 児“題熱只v'ua UOS cOOperacios e tamiliares. 

3.2. VISAび 	 、ノr 
Consolidar-se como uma Institui9ao dc refer6ncia, com alto nivel de qualidade na 
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presta きo de seus servi9os, transparncia e compromisso em defesa dos valores 
cooperativistas, bem como ser reconhecida como referncia em cooperativismo no Estado da 
Bahia e em todo o Brasil, por sua excelencia em a6es de formaao profissional, promo9百o 
social e monitoramento 

3.3. OBJETWO

Fornecer os diversos servi9os, vantagens e beneficios exclusivos da COOPBRASIL a 
todos os associados e colaboradores d forma igualittia, em busca de melhores condi96es de 
trabalho e fortalecimento do cooperativismo, alm de promover a cultura da coopera9ao e 
disseminar a doutrina, os principios e os valores do cooperativismo em todo o Brasil. Para - 
isso, se faz necessdrio: 

e Ampliar o acesso das cooperativas A fon ユa o,:m,jgejtj》  cooperativista, alinhada 
as suas reais necessidades, com tOco na eficincia.enatmDetitividade. 

S Contribuir para viabilizar solu6es para as pricipais.denl日n das das cooperativas 
na forma 言o profissional; 

. Promover a ado9'o de boas prticas de governan9a e gest百o nas cooperativas; 
毎  Monitorar desempenhos e resultados com foco na sustentabilidade das 

灘難

鴛響舞familiagesto驚5 一  

S 	三叫与 

驚繊res bsicos do cooperaessenciais, que visamvamente nas suas ativi鱗競鱗  
.o, proporcionando beneficios a sociedade como um tdo; A COOPBRASJL tem 

cflo base os princpios: 

G) 

I 
● ' ' . 畿  . ． 	「  A'dem6cracia no tem seu sentido aqui entendido apenas na forma de particinaco e 
● organizaao politica dentro da cooperativa, mas sim na participa9o de todos os associados 

' 	ouvldorlaocooperativacoopbfasjl・com・br I s・c@coop・rativacocpbrasIl.co .j 『  I wwwcooperativacoopb,asjIcombr 
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3.4.1. Solidariedrnj 

A solidariedade 6 um valor essencial para a e? 負nia e o fortalecimento da 
cooperaao entre os associados da Institui9o.”編昌  

3.4.2. Liberdade 
O valor cooDerativista da liberdade vermite aos assbciados da cooperativa retirarem-se 

ao einpreenoimeflto no momento queA ineior conveniente,D em como permite aos pretenuentes 
ooperados por livre e espontnea vontade. 

0 ● 
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： 	 灘灘鴛灘tunidade do1 exerccio das funes diretivas entre.a inibe a distino entre pessoas, bem como ode poder. 

.S . se cvida舞難熊鷺inda
atravoal.認農pessoal dos indiv duos, queao, cultura, qualidade de 

grau de participa9ao nas 
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3・4・6. Participa叫o 

一ー一豊讐ザipa9加 at!竺de竺s os cooperados nos d蕪麟鷲鱒熱脅 desenvolvimento 
りUIgaUIZaCI&JLIaI ua cooperativa aetermrna att que ponto os Obj1I VV脱“ dos pela Institui9o 

ywuauyauos ue mima encaz. E, ao mesmo tempo, um direito e th dever dos cooperados, 
qu .itsxno jeito que. sao aonos一  Go empreendimento e podem participar livremente da 

e ca tomacia ac aecisoes, s昏o obrigados a participar para contribuir com o coletivo. 

一ー巻簿難rn aspecto componente da formaAo do carter do ser humano. 
i-ipasju, auavvs (44 lIunesuluaqe, a cooperativa e capaz de esten t 4焦$差mais sua influncia 

讐 o ammente externo, haja vista que, devido as suas a96es a soqze4pp acreditara cada vez 
mais no sistema cooperativista. 

3.4.5. Equidade 

A equidade garante o tratamento igual, de ac,do. 
rela6es humanas e de contribui9o para os associados. 曹  

3響
niversaljd
dovl&讐universalidade os associados de- --I! !l 	 ミbrein O seu maior valor e 

tsuvs inuiwauais, mas no trabalho coietivo em prol de objetivos de 
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. 	 3.5. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

一 

 A estrutura or
g
anizacional da COOPBRASIL ' composta pela Assembleia Gera

l, p
or. 	 -. 

竺‘一Am押皿叫、a讐lis讐誉些叩U叩selilo Fiscal §ua administra 加・ de uma fonia ampla・ 
煮耳1’やin To-- auxilio at. UerCncia Administrativa, (ierncia Cont'bil, Gerncia Financeira, --,。  -、  
二 'icrencia junaica e Assessona Ge Uomunieaao, alem do apoio dos Auxiliares "C-' 

Adminis軸響que o噂1Z日m os escritiios locais・ 
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do caixa, bancos, contas a pagar e a receber, devidamente organizada, em ordem cronol6gica 
com a finalidade de comprova9ao e posterior envio para o setor contbil ou, uma eventual 
fiscalizaao dos 6 rgaos legais e at6 mesmo do prprio conselho fiscal; Deve enviar ao setor 
cornaowos seguintes 二d Ocumentos: extratos banc自rios do mes, extratos de aplica 各o financeira. 

wsnws ue aepositos Dancanos, copias de cheques emitidos, comprovante de auaisauer 
movimenta6es que oc◇rram no banco, primeira via das notas fiscais de despesas (2ua. luz. 

」 teierone, alimenta9ao, hospedagem, combustvel), notas fiscais de compra e venda de 
mercaaonas, demais relatrios auxiliares a rotina diria e documentos q ue venham eomnrovar 
a movimentaao. 

O objetivo principal da Gerncia Contbil o de perh*ir, a cada grupo de usurios, a 
avaiiaao ca situaao econ6mica e financeira da entidad, num sentido esttico, bem como 
fazer dedu96es sobre suas inten96es Ibturas. Nas cooperatLvas as demonstra6es contbeis 
atem cio resultado tinanceiro, devem apresentar dSontra 嚇i難 , resultado das atividades 
sociais. Sendo de suma importncia, pan que se aproxime ca ミ:vez mais do seu objetivo 
P1加cipal. Obistiin este'n'ia'"de frahnlh._ '-'-'ra-r--'---Itnntn.---肩 -' 』．。。，，一～、ーーに．．、ム  rー一ーrーーーJY"'v ー～・ ”“vWI.) 、』し ‘“ユ'Jaula' pam'3 じi vs vi皿皿皿毒suclal.. ue seu cooperanvado. 
"“ル“UVbLV uvpalw.nldnw e a eiaoora9ao ce balan9os patrtniofljkJg,脚担繊1としtes. demonstraco 

「恩  unauv ・  lcgIbid%jdt) Ut, imposto q e renua, com ststema moderno de processamento de 
aquai permite三  taciiiciades na sua interoretaco 
rio que a iz respeito a tierencia Jurdica, essa 6 resnonssve1 nnr備rflerer rnnc,i1fi、,nP 

ramento, a insti命顧。 em 加dos os 言mbit-顧。 em 加dos os 言mbitos do dire I。『En tr-。『En tre -誌ー‘tiv需 --jo em todos os mbitos do direito. Entre suas Mividsidec篇嘉こ  
a事4旦V麟叫ues q a 日rea em assuntos sohre nuesteg niveic 什iKiit,,4ao 

轟舞嚢  

Sua implanta9o tem por finalidade atender com eficiencia os cooperados residentes em 

outras localidades, evitando burocracias e custos altos para atendimento dos associados 

S 毒・ 曹毒  
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4. POSICIONAMENTO ESTRAT宣GICO 
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議鷺鷲)OPBRASIL estabelece o principal negcio daseja, para quem devemos direcionar os maioresade.voltado a prestao de servios com excelncia 

黛熱鷺驚鰻麟繊競競ミ  
preservando, assim, a essencia do cooperativismo. 
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5. STAKEHOLDERS 
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3め 

Stakeholder significa pblico estratgico e descreve uma pessoa ou grupo que tem 
inttesse em uma .ethjesa, negcio ou indstria, podendo ou nao ter feito um investimento 
neles. 

Stakeholder tamb'm significa parte interessada ou interveniente.E uma palavra em 
ingls muito utilizada nas reas de coznunicaeio. administraco e tecnologia da informaco 
cujo oaieuvo e ueszgnar L as pessoas e grupos mais importantes vara um planejamento 
estratgico ou plano d e negcios. 

A COOPBRASIL definiu como Stakeholders trs grandes grupos os quais esto 
assim classificados: 

E 
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6. DEFINICAO DO MAPA ESTRATEGICO DA COOPBRASIL 
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」一一一一 Os objetivos so os resultados que a cooperativa pretende atingir, os quais s o 
UVWJUULdUUS till muiauores proporcionando a vis吾o causa efeito, buscando sempre obter 

「海lJ現I四entre os Querentes segmentos empresariais. Seguem os objetivos estrat'gicos, seus 
respectivos projetos e indicadores: 

Os objetivos são os resultados que a cooperativa pretende atingir, os quais são 
40/40BradOS 0111 inclicadores proporcionando a visão causa efeito, buscando sempre obter 
sinergia entre os diferentes segmentos empresariais. Seguem os objetivos estratégicos, seus 
respectivos projetos e indicadores: 

7.1. SER 螺INCWAL COOPERATIVA DE 7.1. SERA PRINCIPAL COOPERATIVA DE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO  
Iiiii0JETOS METAS INICIO TERMINO 

Ser a principal 
cooperativa de 

trabalho em 
serviços 

Fidelizar, 
acompanhar e 

reativar 
contratantes 

Aumentar o número 
de contratos para 

execução de 
serviços prestados 
pelos associados 

Ja0/2019 Dez/2020 

Ampliar o 
marketshare nas 
novas regiões 
incorporadas e 

manter o mercado 
na BA e ES 

3aD1209 Dez/2020 

STRATEGICAS DE COMUNICA帆O E MARKET STRATEGICAS DE COMUNICA ÃO E 	T 
)BJETh'O 

, 	GjC0  
PROJETOS METAS INICIO TÉRMINO 

alecer ações 
ifratdgicas de 

Marketing 

Ampliar a presença 
digital da marca 

Aumentar o número 
de associados 

Aumentar o número 
de associados ativos 

hin/2019 Dez/2020 

Elaborar relatório 
de sustentabilidade 

Coro base no 
modulo Global 

Reporting Initiative 

Jant2019 Dez/2020 

7.3. DESENVOLVER AÇÕES DE INFORMAÇÃO SOBRE 0 CO 	IVISMO PARA 
SOCIEDADE 

e ,
(14 ) or- 
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OBJETIVO 
ESTRATÉGICO  

PROJETOS METAS INÍCIO TÉRMINO 

Desenvolver ações 
pautadas nos 

princípios  
cooperativos 

Fomenter o 
desenvolvimento da 
Revista/Informativo 

COOPBRASIL 

Aumentar a 
participação e 

reconhecimento da 
COMBRASIL na 

sociedade 

Jan/2019 Dez/20I9 

Desenvolver 
Programa para 
qualificação 

de associados e 
educação financeira 

e cooperativista 

isn/2019 Dez/2020 

Reestruturar e 
capacitar 

sistema!icamente 
funcionários 

Jan/2019 Dez/2019 

...-... 
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7.7. MELHORAR EFI 7.7. MELHORAR EFI 
OWE O 
II 	KG  

_ - 
PROJETOS 

.._ 	 — 
METAS INÍCIO TERMINO 

8 Controlar as 
despesas 

operacionais Melhorar o indice 
de Eficiência 

Jan/2019 Dez/2020 

Padronizar as 
ferramentas e 

processos 

Jan/2019 Dez/2019 S 
S
• • 
S • 

● • 
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~~L COOPBRASIL 

Cooperativa de Trabalho Cooperativa de Trabalho 

7.4. FORNECER OPORTUNI 7.4. FORNECER OPORT I 
O: 	0 

.74i, • 	, 
PROJETOS METAS INÍCIO TERMINO 

oportunidade no 
mercado de 

trabalho 

ferramenta no site 
para informativos 

de novas 
oortunidades no , 

de 
trabalho 

Oportunizar a todos 
os cooperados o 
direito de prestar 
serviços em sua 

area de 
conhecimento 

Jan/2019 Jun/2019 

Participar de 
procedimentos 

licitatarios 
objetivando novas 
oportunidades ao 

cooperados 

Ian/2019 Dez/2020 

II 

74 , APACITAR O COOPERADO NA EXCEL
ENCLA DA

二 
 PRESTAcAO DOlBRwcO 

74. CAPACITAR 0 COOPERADO NA EXCEL 	 RESTACAO DO 

• • 	c:i fai 

	

..11 • 	GICO 
PROJETOS METAS INÍCIO TERMINO 

- I 	. 	o " 
o naCapacitado 

Fomecer cargos de Fomecer ao 
associado a 

Jan/2019 Dez/2020 

ace ;cfada 
ao 

Seminários 
sobre finanças 

Ypessoais 

confiança na 
execução do serviço 

e administração 
inteligente de seu 

totem e suas rendas 

Jan/2019 Dez/2020 

⑧ r:i5) 

DSA（狙君OOPFR ADOS n: S 彊露聾雄‘ 

LtThsfloico  
' Fornecer beneficios 

TAS TERMINO 

aos cooperados de 
forma igualitária 

DireitOsaattlano de 
Fornecer a 

felicidade dos 
associados e o 
orgulho de ser 

cooperado 

I 010 Dez/2020 

Direito a cesta 
basica 

Jan/20l9 Dez/2020 

Realização de 
eventos para 

cooperados pais, 
mães, avós, natal e 

páscoa. 

Jan/2019 Dez/2020 

' 

•
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7.8. IMPLANTAR E UNIFICAR FE 7.8. IMPLANTAR E UNIFICAR FE 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PROJETOS METAS 

- 	— 
INICIO TERMINO 

Implantar. 
*linear 

Unificar os sistemas de apresentação 
MetaatRetõttados/Acompanhamento Aprimorar as 

Jan/2019 Dez/2020 

,.. 

faramentas de 
gestão 

e". . ementar Ferramenta para 
análise de produtividade dos 

funcionários 

ferramentas 
de gestão 

Jan/2019 Dez/2019 

7.9.AMPUARE 7.9. AMPLIAR E 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
PROJETOS 

- - - - - - -- - — — 
METAS INICIO TERMINO 

Ampliar e melhorar 
portfolio de 

soluções 

Desenvolver 
estratégias de 
comunicação 

dos produtos e 
serviços 

Aumentar serviços 
e receitas 

Jan/2019 Dez/2020 

t, t I 'ATRAIR, DESENVOLVER E MANTER TATRNTh . ATRAIR DESENVOLVER E 
OBJETIVO 

TÉGICO 
PROJETOS METAS 

- -- — 
INICIO TÉRMINO 

s iMvolver 
emanter talentos 

• 

• 

Deever 
de melhoria 
Comunicação 

Interna 

ações 
da Controlar o indice 

de rotatividade 

Controlar o indice 
de felicidade no 

Trabalho 

Jan/2019 Dez/2019 

Implementar 
beneffcios 

Jan/2019 Dez/2020 

takuturar as 
Ile trabalho 

Jan/2019 Dez/2020 

%A Qi熱LIFICACAO A QUALIFICAÇÃO 

	

1: 	.. 

	

.•I 	TEGICO - 

PROJETOS METAS Scm TERMINO 

• ,. rfeigoar a 
qualificação de 

dirigentes e 
colaboradores 

Promover a 
educação 

cooperativista 
Realizar e 

acompanhar o 
treinamento do 

profissional 

Jan/2019 Dez/2020 

Promover 
programas de 

desenvolvimento de 
Liderança 

Jan/2019 	''. Dez/2020 

7.12. APERFEICOAR E MANTER AS FERRAMENTAS DE GESTAO DE 
PESSOAS 
7.12. APERFEIÇOAR E MANTER AS FERRAIAENTAS DE GESTÃO DE 
PESSOAS 

i— 

OBJETIVO 
. el CO 

PROJETOS METAS INICIO TÉRMINO 

0 I ' 	as 

... 

Realizar 
anualmente 
avaliação de 

o 
Acompanhar a 

satisfação 
dos profissionais 

Jan/2019 Dez/2020 

.ltãtjzar ações de 
prevenção a sande e 

segurança do 
trabalho 

Jan/2019 Dez/2020 

rA 
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叩PBRASIL 
Coopifativa de Trabalho 

8. PLANO DE METAS 

Anualmente entre outubro a dezembro a Diretoria Executiva define as diretrizes 
a o‘月  no seguinte. Com  base nas diretrizes definidas os gestores juntamente com suas 

!rwn. 9 oramento aennmao o riano ae Metas o quai e aprovaco pelo Conselho 
de Administra9こo. ⑤ 
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~BRASiL 
Cooperativ, de Trabalho 

9. CONSIDERAC6ES FINAIS 

I ● 

● 
e 
. 
e 
e 

e 
e 
e 
e 

e 
e 
e 
te e 

Os beneficios advindos da introdu9豆o de modelo de gesto da estrat'gia, seguindo a 
metodologiado BSC, do inmeros. Entre eles, registram-se: 

' Provr controle de dimens6es estratgicas; 
Identificar melhor osstakebplders (partes interessadas) em confronto corn os 
servios que vm sendo.o負響i顧s; 
Subsidiar a tomada de decisao baseadw em dados e fatos e nao em avalia6es 
subjetivas; 
Amoliar a nercenc百o estrat6aica de todos os nveis hierrquicos: 

' ijuscar a enciencia corn que se emDre gamos recursos; 
e Lnscuur a aioea9ao ce recursos, termo, em vis穣」areiaao ae causa e emito 

entre as perspectivas; 
Ajudar a compreender os processos. Se h problemas, identific-los; 
Fortalecer a. doutrina de gesto por projetos, alinhada' politica de qualidade; - 

e Indicar onde devem ser feitas melhorias e como elas esto acontecendo na 
prtica; 

e Proporcibuar oportunidades para urn aprendizado contnuo a partir da 
iaenuncaao coa vetores que agregam vator aos negocios na organizaao; 

・ Identificar a concorrncia, definindo um posicionamento competitivo; 
Identificar qual' o beneficio individual de cada servidor no cumprimento da - 
misdo; 
Pro議加可 melhor entendimento sobre as dis. 競 flyfltimentos e sua 
川叫節 bom .rdu'o山custos. 

譲難鷲難曹  

与）  

nicos 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

ATA DE SESSAO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITA9AO E 
PROPOSTAS DE PRE9OS DO PREGAO PRESENCIAL No011/2020. 

Ata no 006/2020 

Ao vig白simo s白timo dia do mes de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 白  s O9h3Omin (nove horas e 
trinta minutos), nesta cidade de Po96es - BA, na sala de reunies no pr白dio desta Prefeitura, sito a 
Rua It自lia, no146 B, Centro, Po96es-Ba - FONE/FAX (77) 3431-1118, (transferido para o audit6rio da 
Secretaria Municipal de Educa9言o, sito a Rua Benjamim Constante, Centro, S/N - Po96es/BA) 
reuniram-se em sess自o p自blica para a realiza9白o de uma licita9ao na modalidade Pregao Presencial 
sob o n。 01112020, conforme Leis Federais n。(s) 10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar n。  123 de 
14/12/2006, aflerada pela LC 147/14, Decreto Municipal no016/2017 E 229/2018, e demais normas e 
reda96es aplic白veis, tendo como objeto o registro de pre9o para futura e eventual contrata9ao de 
empresa especializada na presta9ao de servios administrativos, servios de condu9白o de veiculos, 
servios de condu9ao de veiculos pesados, servi9os de manuten9ao e conserva9白o de patrim6nio, 
servios de assentamento de pavimenta9白o, servios t白cnicos de manuten9白o e conserva9白o de 

a 	p atrim6nio. TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instruc白o normativa 02/2018 TCM/BA. oara 
w 	aienaer as secretarias ae InTraestrutura e ae ヒ  auca9ao, ao municipio ae vo9oes - UA, contorme 

especifica96es do Anexo I do Edital. Presentes, o Pregoeiro Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento e os 
membros da equipe de apoio: o Sr. H白lio Pereira Lima e a Sra. Keli Cristina Lima Santos Gomes, 
estando tamb白m os licitantes, atrav白s de seus representantes legais para credenciamento: o Sr 
Sandoval dos Santos, inscrito no RG sob o no 09.683.941-40 SSP/BA e CPF n。  803.164.925-15, 
representando a empresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 
34.859.721/0001-73, o Sr Clemente Ferreira Costa Junior, inscrito no RG sob o n。  971061602 
SSP/BA e CPF n。  040.684.685-59, representando a empresa EVIDENCIE TRANSPORTES E 
CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  14.260.446/0001-60, o Sr lgor Leonardo 
Oliveira Macario, inscrito no RG sob o no 815906447 SSP/BA e CPF n。  992.695.705-68, 
representando a empresa IGOR LEONARDO OLIVEIRA MACARIO, inscrita no CNPJ sob o n。  
05.063.687/0001-28, o Sr Bruno Bispo Costa Alves, inscrito no RG sob o no 1269062034 SSP/BA e 
CPF n。  035.969.685-69, representando a empresa ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVI9OS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  20.324.954/0001-67, o Sr Tiago Weslei Reis da Silva, inscrito no 
RG sob o n。  12627857-15 SSP/BA e CPF n。  035.561.545-28, representando a empresa JOSE 
CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 08.551.890/0001-31, a Sra 
Jessica Falc白o Chaves, pessoa fisica, inscrita no CPF n。  054.839.975-14, podador do RG sob o n。  
1349312975 SSP/BA representando a empresa COOPRATIVA DE TRABALHO ESPECIALIZADA 
EM SERVICO-CTES inscrita no CNPJ n。 23.641 510/0001 -43, o Sr. Victor Dutra de Freitas, pessoa 
fisica, inscrita no CPF n。  018.217.665-96, podador do RG sob o n。  11.215346-19 SSP/BA 
representando a empresa SUMMER LOCACOES DE MAO DE OBRA E SERVICOS EM OBRAS 
EIRELI inscrita no CNPJ n。  23.505.796/0001-30, a Sra Ana Carla Longuinho Passos, inscrita no RG 
sob o n。  1398725587 SSP/BA e CPF n。  028・ 492.045-28, representando a empresa M. PINHEIRO 
CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA inscrita no CNPJ no 06.096.502/0001-44, o Sr. Zenilton Alves 
Silva, inscrito no RG sob o n。  724554971 SSP/BA e CPF n。  832.162.195-34, representando a 
empresa JJ TRANSPORTES DE JESUS REIS, inscrita no CNPJ sob o n。  05.648.106/0001-1 0, o Sr 
Vinicius Santos de Souza, inscrito no RG sob o no 1545484139 SSP/BA e CPF n。  047.857.365-00, 
representando a COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, inscrita no CNPJ 
sob o n。  22.331.020/0001-88 e o Sr. Ant6nio Kleber Braga Souza, inscrito no RG sob o n。  
01.063.168-53 SSP/BA e CPF n。  115.207.525-04, representando a empresa COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM PRESTA9AO DE SERVI9OS ADMINISTRATIVO DE SALVADOR, inscrita no CNPJ 
sob o n。  04.414.084I0001-60. Dando continuidade aos trabalhos o pregoeiro pergunta aos licitantes 
se h自  algo a questionar, o representante da empresa ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVl9Oり  
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  20.324.954/0001-67 questiona, "Ao analisar os documentos p 
credenciamento da empresa, COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTAAO DE SER 

I' PRFEITUL& fl MUNICIPAL?ooes 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ADMINISTRATIVO DE SALVADOR, inscrita no CNPJ sob o n。  04.414.08410001・60 verifiquei que 
n白o consta nos autos o estatuto social da Cooperativa, conforme exigido no item 4.6.1 do 
instrumento convocat6rio, mediante o exposto solicito o descredenciamento da empresa 
supracitada", em seguida os representantes da empresa SUMMER LOCAGOES DE MAO DE OBRA 
E SERVI9OS EM OBRAS EIRELI inscrita no CNPJ n。  23.505.796/0001-30 e a COOPRATIVA DE 
TRABALHO ESPECIALIZADA EM SERVICO-CTES inscrita no CNPJ no 23.641510/0001-43 
reiteram o questionamento em tela, em seguida o pregoeiro pergunta ao representante da 
COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTA9AO DE SERVI9OS ADMINISTRATIVO DE 
SALVADOR se deseja constar algo em ata, o representante questiona "O estatuto social encontra-se 
lacrado no envelope de habilita9白o 'B' que poderia apresentar ao Sr pregoeiro", o pregoeiro analisa 
os questionamentos e decide descredenciar a COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTACAO 
DE SERVICOS ADMINISTRATIVO DE SALVADOR, inscrita no CNPJ sob o no 04.414.084/0001 -60 
pelos fatos apresentados, ora, descumprimento do item 4.6.1 do instrumento convocat6rio, dando 
continuidade o representante da empresa MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o no 34.859.721/0001-73 questiona "Requer que seja dada neste processo licitat6rio um 
tratamento de empresa normal para a empresa ENGENHAR PRESTAC6ES DE SERVICOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ sob o n。  20.324.954/0001-67 por constar em sua atividade prim自ria a atividade de 
loca9白o de m白o de obra, CNAE 78.20-5-00, por implicar no art. 17, XII, da LC 123/06, que perde a 
tributacao no simples nacional e os demais beneficios da LC 123/06 para o licitante", o preooeiro nao 
aescrecencia a empresa ヒN（コヒNIIAN ドKヒbI/\YI-)ヒb Uヒ bヒNVIりus ヒiRヒLI, inscrita no じNVJ Sob 
o n。  20.324.954/0001-67 por entender de acordo o ART. 17, XII da LC 123/06 aqui transcrito "Art 
17. N白o poderao recolher os impostos e contribui96es na forma do Simples Nacional a microempresa 
ou a empresa de pequeno pode: XII - que realize cess白o ou loca9含o de m白o-de-obra;", implica na 
extin9白o dos beneficios dados pela LC 123/06. Saliento ainda que o representante da empresa IGOR 
LEONARDO OLIVEIRA MACARIO, inscrita no CNPJ sob o n。  05.063.687/0001-28, n含o apresenta o 
envelope de pre9os e retira-se da sess白o sem nenhum comunicado ou justificativa. Dando 
continuidade aos trabalhos o pregoeiro abre os envelopes contendo as propostas de pre9os, que 
foram analisadas, e ordenadas, utilizando o critrio para fins de julgamento de menor pre9o por lote 
Saliento ainda o representante da empresa Dado inicio a fase de lances verbais por parte das 
empresas, conforme especificado no mapa de lances anexo, fora declarada como vencedora a 
proposta da empresa: M. PINHEIRO CONSTRU96ES E SERVI9OS LTDA inscrita no CNPJ n。  
06.096.502/0001-44 nos lotes 01, 02, 03, 04, 05 e 07 com um valor total de R$ 7.429.404,00 (sete 
milh6es quatrocentos e vinte e nove mil quatrocentos e quatro reais). Dando continuidade o 
pregoeiro abre o envelope de habilita9白o da empresa para an自lise e efetiva9白o do vencedor. O 
Pregoeiro pergunta aos licitantes se h白  algo a questionar, o representante da empresa JOSE 
CARLOS NASCIMENTO DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no08.551.890/0001-31 questiona 
"Pe9o a inabilita9白o da empresa vencedora por descumprir o item 8.1.3.3, apresenta9白o de balan9o 
patrimonial e demonstra96es cont自beis j白  exigidos na forma da lei, sendo que a empresa deixou de 
apresentar as notas explicativas do balan9o exigiveis como documento anexo ao balan9o, o valor do 
capital integralizado no contrato social 白  dividido entre dois s6cios e a apresenta9白o financeira no 
balan9o patrimonial integraliza como unificado, a empresa apresentou em seu balan9o patrimonial 
R$ 4.490.680,96 de receita em 2018, solicito an自lise posterior da apresenta9白o de composiao de 
pre9o conivente em seus tributos de acordo com o faturamento apresentado no balan9o" e a 
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS questiona "As demonstra"es 
cont白beis estao repletas de inconsist6ncias tribut白rias, as quais influenciam diretamente no i ndice de 
endividamento da empresa, colocando-os em patamares superiores ao disposto no item 8.1.3.10 do 
edital. Ademais, a empresa omite em suas demonstra96es, o PIS, COFINS, ISS sob o faturamento, 
bem como n白o contabiliza a CSLL. Por fim, e nao menos importante, o IRPJ da empresa est自  com 
aliquota inferior a atividade do licitante. Questiona ainda, a inexequibilidade dos pre9os ofertados". A 
Comiss白o ressalta quanto ao pre9o apresentado realmente est自  bem abaixo dos valores referenciam 
obtidos pela administra9白o, porem a composiao s6 白  exigida em at白  48 horas quando declarada 
vencedora, mas tem tamb白m os questionamentos sobre o balan9o patrimonial, onde ser白  ab o 、  
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diligencia e direcionado ao setor competente e ao juridico para nos embasar quanto ao m白rito da 
habilita9自o da empresa de menor valor. Portanto ficam de posse da comiss白o os envelopes de 
habilita9ao das concorrentes da fase de lances ou mais quantas quiserem deixar. Ap6s an自lise dos 
documentos, nao tendo nada mais nada para ser tratado, o Sr. Pregoeiro encerrou a sess白o e 
determinou a lavratura da presente Ata, a qual feita, lida e aprovada, vai assinada pelos membros da 
referida comiss白o e pelos licitant一  ・一一・一 s. Data supra 

do Nascimento 
reg 'eiro 
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tante 
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PARECER JURIDICO 

ANALISE DE RECURSOS 

PREGAO PRESENCIAL N9 011/2020 

1. RELATORIO 

Trata-se de requerimento da Comissao Permanente de Licita9白o 
(COPEL) para realizar anlise t白cnica do balan9o patrimonial e demonstra96es 
cont白beis da empresa M. PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVICOS LTDA, 
ora arrematante de todos os lotes do Preg白o Presencial n. 011/2020, o qual 
tem por objeto o registro de prego para futura e eventual contrata9ao de 
empresa especializada na presta9白o de servios administrativos, servios de 
condu9白o de veiculos, servios de condu9ao de veiculos pesados, servios de 
manuten9ao e conserva9ao de patrim6nio, servi9os de assentamento de 
pavimenta9白o, servios t白cnicos de manuten9白o e conserva9ao de patrim6nio, 
TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9ao normativa 02/2018 
TCM/BA, para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educacao. do 

. 	municipto ae t-'o9oes - UM 

Consoante demonstrado na Ata n. 006/2020, no dia 27 de fevereiro 
do corrente ano, aberta a fase de lances verbais por parte das empresas, fora 
declarada como vencedora a proposta da empresa M. PINHEIRO 
CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA inscrita no CNPJ n。  06.096.502/0001-44 
nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 com um valor total de R$ 7.429.404,00 
(sete milh6es quatrocentos e vinte e nove mil quatrocentos e quatro reais). 

Aberta a fase de habilita9ao, contudo, a empresa JOSE CARLOS 
NASCIMENTO DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  08.551.890/0001ー  
31 questionou a habilita9ao da empresa arrematante por supostamente 
descumprir o item 8.1.3.3, qual seja, apresenta9ao de balan9o patrimonial e 
demonstra96es cont白beis na forma da lei, por supostamente ter deixado de 
apresentar as notas explicativas do referido balan9o. Questionou, ainda, o valor 

f・  



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
Estado da Bahia 

ト  

do capital integralizado no contrato social e dividido entre dois s6cios e aquele 
apresentado no balan9o patrimonial de forma integraliza. 

Posteriormente, manifestou-se a empresa COOPBRASIL 
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, indicando que as 
demonstra96es cont白beis da empresa arrematante supostamente seriam 
inconsistentes com as determina96es legais tributarias nacionais, 
desrespeitando o percentual de recolhimento obrigat6rio de tributos como PIS, 
COFINS, ISS, CSLL e IRPJ, as quais influenciam diretamente no i ndice de 
endividamento da empresa (item 8.1.3.10 do edital) 

Tratando-se, portanto, de mat白ria puramente t白cnica, acertadamente 
abriu diligencia a COPEL, encaminhando os questionamentos ao setor 
respons白vel 

Esse 白  o breve relat6rio 

2. DA QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA 

E de conhecimento not6rio, para se lograr vencedor em uma 
licita9白o, nao basta oferecer o melhor pre9o, uma vez que os bons indices 
econ6micos e financeiros indicados no edital e previstos na Lei de Licita96es, 
destinam-se 白  sele9ao dos licitantes que possuam uma capacidade econ6mico- 
financeira suficiente a assegurar a execucao integral de um contrato concluindo 
o objeto e objetivo da obriga9白o 

A comprova9ao de uma boa situa9白o financeira dos participantes 
de uma licita9ao, portanto, deve ser feita de forma objetiva, atraves de uma 
an自lise de balan9o, considerando as m白tricas cont白beis representados por 
indices cont白beis e econ6mico-financeiros, previstos no edital da licita9o 

Portanto, a exig白ncia da certid白o de concordata e falncia, bem 
como (e principalmente) do balan9o patrimonial e de bons indicadores 
econ6mico-financeiros, e deveras importante e relevante, para que o vencedor 
da licita9ao demonstre que pode suportar eventuais investimentos e exposi9ao 
de capital 

Compreendida a importancia de tais documentos referentes a fase 
de habilita9ao em uma licita9ao, passaremos aos esclarecimentos solicitados. 

評  
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2.1. Da Aus6ncia de Notas Exticativas - Item 8.1.3.3 

O edital do Pregao Presencial n. 011/2020 do Municipio de 
Po96es/BA, em seu item 8.1.3.3, determinou 

8.1.3.3. BalanCo patrimonial e demonstraC6es contbeis 
do 自  ltimo exercicio social, j exiqiveis e apresentados na 
forma da Lei, que comprovem a boa situa9白o financeira 
da empresa, vedada a sua substitui 白o por Balancetes ou 
Balan9os provis6rios, podendo ser atualizados, quando 
encerrados h白  mais de 03 (tres) meses da data de 
apresenta9ao da proposta, tomando como Base a 
varia9白o, ocorrida no periodo, do i NDICE GERAL DE 
PREGOS - DISPONIBILIDADE INTERNA - IGP - Dl, 
publicado pela Funda9白o Get"lio Vargas - FGV ou de 
outro indicador que o venha substituir 

E de conhecimento comum, que as Notas Explicativas s白o parte das 
demonstra96es cont白beis, sendo que as informa96es ali contidas sao 
relevantes, complementares e/ou supiementares a quelas nao suficientemente 
evidenciadas ou nao constantes nas demonstra96es cont自beis propriamente 
ditas 

Assim, o conjunto completo das Demonstra96es Cont自beis na qual 
as empresas s白o obrigadas a cumprir ("na forma da Lei") inclui 
especificadamente 白  s Notas Explicativas, ou seja, sua apresenta9白o 白  
obrigat6ria no Processo Licitat6rio. Por esse motivo, todas as empresas, sejam 
elas "ME/EPP's, MPE's, ou S/A", "Lucro Real, Lucro Presumido ou Simples 
Nacional", devem apresentar o Balan9o Patrimonial nas licita96es p白blicas 
acompanhado das "Notas Explicativas' 

Entrementes, destaca-se a constante evolu9ao do pensamento 

juriaico a respeito do excesso de formalismos em processos licitat6rios, 
principaimente em que pese a inabilita9白o de licitantes. Isso porque, desde que 
nao cause prejuizo 白  administra9ao poblica, uma empresa nao pode ser 
exciuiaa ao processo de iicita9ao por conta de quest6es irrelevantes, como 
omissoes ou irregularidades formais na documenta9ao ou nas propostas 

Nota-se que sua utiliza9白o n白o significa desmerecimento ao 
principio cia vincula9ao ao instrumento convocat6rio ou negativa de vigencia do 



轡  

盛, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 

Estado da Bahia 

 

caput do art. 41 da lei 8.666/93 que disp6e sobre a impossibilidade de a 
Administra9ao descumprir as normas e condi96es do edital. Trata-se de 
solu9白o a ser tomada pelo int白rprete a partir de um conflito de principios, 
conforme de demonstra jurisprudencia do Tribunal de Contas da Uni白o e dos E 
Tribunais de Justi9a 

Diante do caso concreto, e a fim de melhor viabilizar a 
concretiza9白o do interesse pロblico, pode o principio da 
legalidade estrita ser afastado frente a outros principios 
(Ac6rdao 119/2016-Plen白rio) 

"Mandado de Seguran9a. Licita9ao. Empresa considerada 
inabilitada por desatendimento dos itens do edital 
atinentes a qualifica9白o tecnica e econ6mico-financeira 
Vinculo do profissional tecnico respons白vel pela execu9白o 
do contrato bem demonstrado, ainda que nao se ajustea 
literalidade dos itens 5.1.4.3 e 5.1.4.4 do edital. Rigor 
excessivo. Inabilita9ao pela aus6ncia de registro das 
notas explicativas que se ressente de fundamenta9白o 
Administra9ao que sequer recorreu da liminar concedida, 
nem contrariou a pretensao da impetrante Seguran9a 
concedida pelo Juzo Recurso oficial desprovido." (TJSP; 
Remessa Necess白ria Civel 1017193-86.2017.8.26.0625; 
Relator (a): Luciana Bresciani; Org白o Julgador: 2a Camara 
de Direito Pロblico; Foro de Taubat白  - Vara da Fazenda 
Pblica; Data do Julgamento: 18/01/2019; Data de 
Registro: 18/01/2019) 

Por esse motivo, in casu, e considerando as orienta96es do TCU 
para que os gestores interpretem o edital sob a perspectiva da 
proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior nmero 
possivel de concorrentes, entendemos que a aus6ncia de notas explicativas 
n白o deve configurar justificativa para inabilita9ao da empresa M. PINHEIRO 
CONSTRUGOES E SERVI9OS LTDA 

2.2. Da Apresenta9ao das Demonstra96es Contbeis 

Esclarecido o primeiro questionamento, passa-se aos demais 
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Analisando a Demonstra9ao de Resultado do Exercicio da empresa 
M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA constatou-se que a 
mesma n白o foi apresentada conforme normas cont合beis vigente para micros e 

pequenas empresas: ITG 1000 (Anexo Ill) ou CPC PME Ri (secao 川) 

Explicamos: A licitante, conforme observado na folha 000066 da 

habilita9白o, 白  optante pelo simples nacional desde 01 de janeiro de 2017, 
motivo pelo qual deveria ter anexado a s suas Demonstra96es Contabeis as 
pr自ticas cont白beis adotadas, o que, consequentemente, forneceria mais 
objetividade na apura9ao da qualifica9ao econ6mica e financeira da empresa. 
Contudo, as demonstra96es apresentadas demonstram inumeras 
inconsistencias para uma empresa optante. Vejamos 

A) Ausencia do subqrupo "Dedu c6es" 

A DRE anexada apresenta receitas de servi9os no montante de R$ 
4.490.680,96 (quatro milh6es, quatrocentos e noventa mil, seiscentos e oitenta 
reais e noventa e seis centavos), porm omite as dedu96es tribut白rias do 
respectivo faturamento 

Essas dedu96es deveriam apresentar o montante de tributo relativo 
ao Simples Nacional, tendo em vista que a licitante se enquadra no referido 
regime tributario 

B) Apuracao de Imposto de Renda e CSLL 

Conforme anexo 3 da Resolu9ao CFC n。  1.418/12, que aprova a ITG 
1000 - Modelo Cont自bil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, "As 
entidades que esto enquadradas no Simples Nacional devem evidenciar os 
tributos na linha 'Dedu96es de Tributos, Abatimentos e Devolu96es'. Neste 
caso, devem desconsiderar essas contas." 

Nota-se, contudo, que a licitante apresentou na sua DRE as contas 
"Imposto e Contribui96es sobre o lucro liquido" e "Imposto de Renda Pessoa 
Juridica - IRPJ", sendo o primeiro sem valores e o segundo com o valor de R$ 
583.013,83 (quinhentos e oitenta e tres mil, treze reais e oitenta e trs 
centavos) 

Entrementes, as empresas no regime simplificado conforme Lei 
Complementar n. 123/2006 possuem aliquotas 自  nicas conforme seu 
enquadramento nos anexos da referida lei 
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A apresenta9白o do imposto de renda sem qualquer nota explicativa 
tende a mascarar a verdadeira carga tribut自ria da empresa, uma vez que n白o 
foi discriminado os demais impostos e contribui96es que comp6em a base do 
Simples Nacional (155, RIS, COFINS e CSLL) 

Dessa forma, os valores omitidos na DRE impactam diretamente o 
ativo e passivo circulante da empresa que, por sua vez, v白o refletir nos 
indicadores econ6micos e financeiros previstos no item 8.1.3.10 do edital 

Os i ndices de liquidez corrente e endividamento geral proporcionam 
a administra9ao pロblica aferir a capacidade financeira do licitante vencedor em 
executar o contrato de presta9ao de servi9o. As Demonstra96es Cont自beis, 
portanto, consistem na ferramenta essencial para aferir tais indicadores, 
contudo, resta prejudicada tal finalidade quando ocorre inconsist6ncias na 
mensura9ao e evidencia9白o das Demonstra96es Cont自beis. 

Abaixo segue modelo de apresenta9白o das Demonstra96es 
Cont白beis conforme resolu9白o CFC N。. 1.418/2012, nitidamente desrespeitado 
pela arrematante 

f 
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2.3. Da Op9ao pelo Simples nacional 2.3. Da Opçâo pelo Simples nacional 

Conforme dito alhures, a empresa licitante apresentou, na folha 
000066 da sua habilita9ao, comprova9白o de op9ao pelo Simples Nacional 
desde 01 de janeiro de 2017. 0 Capitulo II, art. 3, inciso II, da Lei 
Complementar n. 123/2006, considera empresa de pequeno porte a sociedade 
que: "no caso de empresa de pequeno porte, au fira, em cada ano-calendrio, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milh6es e oitocentos mil reais)". A 
licitante, entao, apresentou proposta de pre9o conforme enquadramento de 
pequena empresa com op9白o ao Simples Nacional 

Conforme dito alhures, a empresa licitante apresentou, na folha 
000066 da sua habilitação, comprovação de opção pelo Simples Nacional 
desde 01 de janeiro de 2017. 0 Capitulo II, art. 3, inciso II, da Lei 
Complementar n. 123/2006, considera empresa de pequeno porte a sociedade 
que: "no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)". A 
licitante, então, apresentou proposta de preço conforme enquadramento de 
pequena empresa com opção ao Simples Nacional. 

Contudo, verificou-se que a empresa licitante arrematou todos os 
lotes totalizando R$ 7.429.404,00 (sete milh6es, quatrocentos e vinte e nove 
mil, quatrocentos e quatro reais) em 12 meses 

Contudo, verificou-se que a empresa licitante arrematou todos os 
lotes totalizando R$ 7.429.404,00 (sete milhões, quatrocentos e vinte e nove 
mil, quatrocentos e quatro reais) em 12 meses. 

Verifica-se, assim, apenas com o faturamento de um possivel 
contato com a municipalidade de Po96es, sem considerar quaisquer outros 
contratos, a arrematante ultrapassa o limite estabelecido pela Lei 
Complementar, acarretando assim, na sua exclusao do regime tribut白rio de 
oficio (art. 29 inciso VI) ou mediante comunica9ao da empresa (art. 30 inciso 
旧）  

Verifica-se, assim, apenas com o faturamento de um possivel 
contato com a municipalidade de Pogões, sem considerar quaisquer outros 
contratos, a arrematante ultrapassa o limite estabelecido pela Lei 
Complementar, acarretando assim, na sua exclusão do regime tributário de 
oficio (art. 29 inciso VI) ou mediante comunicação da empresa (art. 30 inciso 
III). 

Vale salientar, portanto, a empresa licitante deveria levar em 
considera9ao o valor global dos lotes e seus efeitos no custo dos servi9os 
ofertados no momento da elabora9白o da proposta de pre9o. Isso porque a sua 
inobservancia prejudica a concorrencia, bem como, e principalmente, a futura 
execu9ao do contrato 

Vale salientar, portanto, a empresa licitante deveria levar em 
consideração o valor global dos lotes e seus efeitos no custo dos servigos 
ofertados no momento da elaboração da proposta de preço. Isso porque a sua 
inobservância prejudica a concorrência, bem como, e principalmente, a futura 
execução do contrato. 

Para elucidar o assunto, elaboramos o quadro abaixo, demonstrando 
um comparativo do pre9o ofertado pela licitante por lote e o pre9o estimado 
levando em considera9ao a sua exclusao do regime simplificado de tributa9白o 

Para elucidar o assunto, elaboramos o quadro abaixo, demonstrando 
um comparativo do preço ofertado pela licitante por lote e o prego estimado 
levando em consideração sua exclusão do regime simplificado de tributação: 

Lote Descrição Lance 
ofertado 

Gusto ajustado 

1 Prestação de serviços administrativos R$ 96.968,00 R$ 158.510,50 
2 Prestação de serviços de condução de 

veículos 
R$ 
140.624,00 

R$ 310.454,52 

誹  sir 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
Estado da Bahia 

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 
Estado da Bahia 

Prestação de serviços de condução de 
veículos pesados 

R$ 
189.508,00 

R$ 572.472,69 

Prestação de serviços de preparação e R$ R$ 

distribuição de alimentos 1.392.160,00 2.249.826,43 

5 Prestação de serviços de manutenção e R$ R$ 

conservação patrimonial 4.948.496,00 8.089.148,66 

Prestação de serviços de assentamento R$ R$ 521.550,67 

de pavimentação 319.056,00 

7 Prestação de serviços técnicos de R$ R$ 542.003,64 

manutenção e conservação patrimonial 342.592,00 

TOTAL R$ R$ 
7.429.404,00 12.443.967,11 

O custo ajustado foi elaborado levando-se em considera9白o: piso 
salarial da categoria ou salrio minimo vigente acrescido dos encargos sociais 
para empresa normal (83,49%) e carga tribut白ria (24,33%) para o regime Lucro 
Presumido com adicional de imposto de renda. Nota-se que n白o levamos em 
considera9ao os custos administrativos e margem de lucro na composi9白o de 
custo, o que demonstra uma diferen9a significativa do custo real para o lance 
ofertado 

0 custo ajustado foi elaborado levando-se em consideração: piso 
salarial da categoria ou salário minimo vigente acrescido dos encargos sociais 
para empresa normal (83,49%) e carga tributária (24,3r/o) para o regime Lucro 
Presumido com adicional de imposto de renda. Nota-se que não levamos em 
consideração os custos administrativos e margem de lucro na composição de 
custo, o que demonstra uma diferença significativa do custo real para o lance 
ofertado. 

Observa-se, os valores ofertados pela licitante n白o atende ao item 
6.12 do edital que diz: "os va/ores ofertados devem ser compatlveis com os 
pre9os atuais praticados no mercado sob pena de desclassifica9白o da 
proposta", bem como ao item 6.13: "n白o ser admitida proposta que apresente 

	

一 	preCos simbolicos, irris6rios ou de valor zero, incomnatlveis com os orecos dos 

	

w 	insumos ae mercaao acresciaos aos respectivos encargos, ainda que o ato 
con vocatrio n自o tem estabe/ecido /imites mnimos, exceto quando se referirem 
a materiais e insta/a96es de propriedades da prpria licitante, para os quais 
renuncie a parcela ou a totalidade da remunera戸o.,, 

Observa-se, os valores ofertados pela licitante não atende ao item 
6.12 do edital que diz: "os valores ofertados devem ser compativeis com os 
pregos atuais praticados no mercado sob pena de desclassificação da 
proposta'', bem como ao item 6.13: "aão será admitida proposta que apresente 
pregos simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompativeis com os pregos dos 

• insumos de mercado acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato 
convocatório não tem estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem 
a materiais e instalações de propriedades da pr6pria licitante, para os quais 
renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragão." 

Sendo assim, resta explicito que as irregularidades elencadas na 
qualifica9ao econ6mico-financeira da empresa licitante prejudicaram a ampla 
concorr色ncia no certame, tendo em vista que os pre9os apresentados, bem 
como sua capacidade financeira (vide demonstra96es cont白beis) apresentando 
vicios irreparaveis 

Sendo assim, resta explicito que as irregularidades elencadas na 
qualificação econômico-financeira da empresa licitante prejudicaram a ampla 
concorrência no certame, tendo em vista que os pregos apresentados, bem 
como sua capacidade financeira (vide demonstrações contábeis) apresentando 
vicios irreparáveis. 

3. CONCLUSAO 3. CONCLUSA0 

子  
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Analisando toda a documenta9ao acostada, e os argumentos acima 

expostos, considerando as irregularidades presentes no balan9o patrimonial e 

demonstra96es cont白beis apresentadas, que impossibilitam a averigua9ao real 

dos indicadores econ6micos e financeiros e, consequentemente, na 

confiabilidade para execu9ao do contrato, bem como a clara impossibilidade da 

execu9ao com os valores considerados no enquadramento do SIMPLES, uma 

vez que os lotes arrematados extrapolam em muito o valor limite para a 

perman6ncia da empresa nesse enquadramento, 白  que opina esta Assessoria 

pela inabilita9ao da empresa M. PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVIOS 

● LTDA, devendo dar seguimento ao processo Iicitat6rio convocando a empresa 

que ficou em segundo lugar para apresentar a sua documenta9ao e proceder 

aos seguintes tramites legais 

E o parecer que submeto a Vossa Excel6ncia senhor Prefeito 

Municipal de Po96es-BA 

SMJ 

arcio tiranda e Silva 
Procurador Geral do Municpio 

OAB/BA: 30.876 
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DECISAO DA HABILITACAO DO PREGAO PRESENCIAL N。 01112020 
CON VOCACAO 

PROCESSO No243-2/2019 
PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
REGISTRO DE PRECOS 

OBJETO: Registro de pre9o para futura e eventual contrata9白o de empresa especializada na 
presta9白o de servi9os administrativos, servi9os de condu9白o de veiculos, servios de condu9白o de 
veiculos pesados, servi9os de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, servi9os de assentamento 
de pavimenta9白o, servios t6cnicos de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, TODAS 

a ATIVIDADES MEIO, nos termos da instrucao normativa 02/2018 TCM/BA. oara atender as 
ー 	becretarias ae intraestrutura e ce ヒauca9ao, ao municipio ae ro9oes - bA. 

HABILIAいO DA EMPRESA: M. PINHEIRO CONSTRUC6ES E SERVI9OS LTDA inscrita no CNPJ 
no 06.096.502/0001-44 

~ ・一 DAS PRELIMINARES 

Trata-se de uma dilig6ncia aberta devido ao questionamento contra a documenta9白o de habilita9白o 
da empresa M. PINHEIRO CONSTRU96ES E SERVI9OS LTDA inscrita no CNPJ n。  
06.096.50210001-44 que apresentou a proposta de menor valor 

II - DOS FATOS 

a 	Foi realizada a sessao de licitaC白o na modalidade de PreQ自o Presencial no 011/2020. cuio obieto 白  o 
ー 	registro ae pre9o para Tutura e eventuai contrata9ao ae empresa especiaiizaoa na presta9白o de 

servi9os administrativos, servios de conduC白o de veiculos, servios de condu9白o de veiculos 
pesados, servi9os de manuten9ao e conserva9白o de patrim6nio, servios de assentamento de 
pavimenta9白o, servios tecnicos de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, TODAS 
ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9白o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de lnfraestrutura e de Educa9白o, do municipio de Po96es - BA. Transcorrida as fases e 
durante a fase de habilitaC白o, ap6s an白lise dos documentos, o oreaoeiro p eraunta aos licitantes se 
na aigo a questionar, o representante aa empresa J uot U/Q<LUb NASUiMtN I O VA SILVA 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  08.551.890/0001-31 questiona conforme ata da sess百o "Pe9o a 
inabilita9白o da empresa vencedora por descumprir o item 8. 1.3③ apresenta戸o de balan9o 
patrimonial e demonstra96es conta be/s j exigidos na forma da lei sendo que a empresa deixou de 
apresentar as notas explicativas do balan9o exigIveis como documento anexo ao balan9o, o valor do 
capital integralizado no contra加 social ' dvidido entre dois s6cios e a apresenta9白o financeira no 
balan9o patrimonial integraliza como unificado, a empresa apresentou em seu balan9o patrimonial 
R$ 4.490・ 680,96 de receita em 2018, solicito andlise posterior da apresenta9百o de composi 白o de 
pre9o conivente em seus tributos de acordo com o faturamento apresentado no balan9o" e a 
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS questiona 孤s demonstra如es 

2 PRIFIITURA fl MUNICIPAL Praa da Bandeira, 02 1 CENTROー  Po"es - Bahia -FONEIFAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

cont白beis esto repletas de inconsist6ncias tributarias, as quais influenciam diretamente no ndice 
de endividamento da empresa, colocando-os em patamares superiores ao disposto no item 8.1.3.10 
do editaL Ademais, a empresa omite em suas demonstra96es, o P15, CORNS, ISS sob o 
faturamento, bem como n百o contabiliza a CSLL. Por fim, e n自o menos impoa'tante, o IRPJ da 
empresa est com aliquota inferior a atividade do licitante." 

川  ーDO PARECER JURIDICO 

'Analisando toda a documenta9白o acostada, e os argumentos acima expostos, 

considerando as irregularidades presentes no balan9o patrimonial e demonstra96es contbeis 

apresentadas, que impossibilitam a averigua9白o real dos indica dores econ6micos e financeiros e, 

consequentemente, na con fiabilidade para execu9白o do contrato, bem como a clara impossibilidade 

● da execu9o com os valores considerados no enquadramento do SIMPLES, uma vez que os lotes 

arrematados extrapolam em muito o valor limite para a perman6ncia da empresa nesse 

enquadramen加, e que opina esta Assessoria pela inabilita9白o da empresa M.PINHEIRO 

CONSTRUGOES E SERVI9OS LTDA, devendo dar seguimento ao processo licitat6rio convocando a 

empresa que ficou em segundo lugar para apresentar a sua documenta9自o e proceder aos seguintes 

trmites legais." 

IV ~ DADECISAO 

O pregoeiro deste Municipio no uso de suas atribui96es legais, diante de todo o exposto, e, em 
observ白ncia aos Princpios Basilares da Licita9百o, e 白  legisla9ao de regencia e ap6s anlises, o 
pregoeiro amparado pelo parecer da Assessoria Juridica, referente a fase de Habilita9ao do Prego 
Presencial n。  011/2020, DECIDE que em referencia aos fatos apresentados e da an白lise realizada 

~ 

	

	nas raz6es 	e tudo o mais aue consta dos autos, em INABILITAR emoresa M. PINHEIRO 
しUNり  I RUyUヒb ヒ bヒrcviyUb LI リA inscrita noしINVJ n" Ub.Uりb.b(JZ/UUU1-44 

Portanto fica convocada a segunda colocada especificamente em cada lote para abertura do 
envelope de habilita9ao para o dia 13 de maro de 2020 白  s O9h3Omin na sala de licita96es desta 
Prefeitura Municipal 

O processo prosseguir白  normalmente devendo ser publicado para que tenha efeitos legais. 

Cabe recurso da decis白o, por白m o prazo iniciar ap6s declara9白o do vencedor efetivamente 
habilitado, conforme art. 4o Inciso XVIII Lei no 10.520/02 

"XVIII~declarado o vencedor, qualquer licitante 
poder manifestar imediata e motivadamen伯 a 
in ten戸o de recorrer, quando lhe ser 
concedido o prazo de 3 Il厄り  dias para 
apresenta,o das raz6es do recurso, 加ando 

?t. 	PRIflITURA 	MOHICIPALOC 	 Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es - Bahia -FONE/E (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-raz6es em igual nロmero de 
dias, que come9aro a correr do trmino do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos;" 

E a decis白o 

2PR1FITURA fl MUNICIPAL Praa da Bandeira, 02 CENTRO - Poes - Bahia -EONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 
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DECISAO DA HABILITA9AO DO PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 
CONVOCACAO 

PROCESSO No243-2/2019 
PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 
REGISTRO DE PRECOS 

OBJETO: Registro de pre9o para futura e eventual contrata"o de empresa especializada na 
presta9白o de servios administrativos, servi9os de condu"o de veiculos, servi9os de condu戸o de 
veiculos pesados, servi9os de manuten"o e conserva9百o de patrim6nio, serviCos de assentamento 
de pavimenta9白o, servi9os tcnicos de manuten9百o e conserva9白o de patrimOnio, TODAS 
ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9白o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de lnfraestrutura e de Educa"o, do municipio de Po96es - BA. 

HABILIACAO DA EMPRESA: M. PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVIOS LTDA inscrita no CNPJ 
no 06.096.502/0001-44 

I - DAS PRELIMINARES 

Trata-se de uma diligencia aberta devido ao questionamento contra a documenta9白o de habilita9o 
da empresa M. PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LTDA inscrita no CNPJ n。  
06.096.502/0001 ・44 que apresentou a proposta de menor valor 

II~ DOS FATOS 

Foi realizada a sess白o de licita9白o na modalidade de Preg白o Presencial n。  011/2020, cujo objeto O o 
registro de pre'o para fritura e eventual contrata"o de empresa especializada na presta,o de 
servios administrativos, servios de condu戸o de veiculos, servios de condu9含o de veiculos 
pesados, servi9os de manuten●o e conserva"o de patrim6nio, servi9os de assentamento de 
pavimentaCao, servi9os t白cnicos de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, TODAS 
ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9自o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de Infraestrutura e de Educa"o, do municpio de Po96es ・  BA. Transcorrida as fases e 
durante a fase de habilitaC白o, ap6s an白lise dos documentos, o oreaoeiro oeraunta aos licitantes se 
na aigo a questionar, o representante ロa empresa JUSヒ  UAKLOS NASCIMENTO DA SILVA 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  08.551.890/0001-31 questiona conforme ata da sess百o "Pe9o a 
inabilita戸o da empresa vencedora por descumprir o item 8.1.3.3, apresenta戸o de balan9o 
patrimonial e demonstraf6es contbeis戸 exigidos na forma da le4 sendo que a empresa deixou de 
apresentar as notas explicativas do balan9o exigIveis como documen加anexo ao balan9o, o valor do 
capital h把gralizado no contra加 social 6 dvidido entre dois sdcios e a apresenta9』  o financeira no 
balan9o patrimonial integraliza como unificado, a empresa apresentou em seu balanFo patrimonial 
R$ 4.490.680,96 de receita em 2018, solicito an白lise posterior da apresenta戸o de composi 白o de 
preco conivente em seus tributos de acordo com o faturamento apresentado no balanco" e a 
COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS questiona 'As demonstraF6es 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

contbeis esto repletas de inconsistncias 切but白rias, as quais influenciam diretamente no indico 
de endividamento da empresa, colocando-os em patamares superiores ao disposto no item 8. 1.3.10 
do edital. Ademais, a empresa omite em suas demonstra戸es, o P15, COFINS, /55 sob o 
faturamento, bem como n百o contabiliza a CSLL. Por fim, e n百o menos importante, o IRPJ da 
empresa est com aliquota inferior a atividade do licitante." 

川  ーDO PARECER JURiDICO 

Analisando toda a documenta9』o acostada, e os argumentos acima expostos, 

considerando as irregularidades presentes no balan9o patrimonial e demonstra戸es contbeis 

apresentadas, que impossibilitam a averiguaG自o real dos indicadores econ6micos e financeiros e, 

consequentemen旭，  na con fiabilidade para execu戸o do contra加」 bem como a clara impossibilidade 

‘白 execu戸o com os valores considerados no enquadramen加  do SIMPLES, uma vez que os lotes 

arrematados ext rapolam em muito o valor limite para a perman6ncia da empresa nesse 

enquadramento, 6 que opina esta Assessoria pela inabilita戸o da empresa M. PINHEIRO 

CONSTRU9dES E SERVI9OS LTDA, devendo dar seguimento ao processo Iicitatrio convocando a 

empresa quo ficou em segundo lugar para apresentar a sua documenta"o e proceder aos seguintes 

trmites legais." 

IV - DA DECISAO 

O pregoeiro deste Municipio no uso de suas atribui96es legais, diante de todo o exposto, e, em 
observ白ncia aos Principios Basilares da Licita9白o, e 白  legisla9含o de reg'ncia e ap6s an白lises, o 
pregoeiro amparado pelo parecer da Assessoria Juridica, referente a fase de Habilita"o do Preg白o 
Presencial n。  01112020, DECIDE que em referncia aos fatos apresentados e da an白lise realizada 
nas raz6es e tudo o mais que consta dos autos, em INABILITAR empresa M. PINHEIRO 
CONSTRUC6ES E SERViCOS LTDA inscrita no CNPJ n。 06.096.502/0001-44 

P。曳nt。，‘ convocada a segunda colocada espedficarnente em cada lote para abertura do 
envelope ue naouiia9ao para o aia ia ae mar9o d e 2020 as UYli3Umin na sala de licita9るes desta 
rrclwuura rviunucipai 

O processo prosseguir白  normalmente devendo ser publicado para que tenha efeitos legais 

Cabe recurso da decis白o, porm o prazo iniciar白  ap6s declara9白o do vencedor efetivamente 
habilitado, conforme art. 40 Inciso XVIII Lei no 10.520/02 

×VIルdec白redo o vencedor, qualqueHic/tan加  
poder manifestar imediata e motivadamente a 
inten9自o de recorrer, quando me ser 
concedido o prazo de 3 (t,飼  dias para 
apresenta 』o （おs raz6es do recurso, ficando 

'O 醗  
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os （拍mais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contra-razes em igual n"mero de 
dias, que come9aro a correr do trmino do 
prazo do recorren拍， sendo-lhes asse gurada 
V's白 imed旧加  dos autos;" 

E a decis自o 

Po96es, 09 de mar9o de 2020 

Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento 
Pregoeiro Municipal 

?o4oes 
41・・・‘,・“ソーノ  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

ATA DE SESSAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITACAO 
PREGAO PRESENCIAL No011/2020. 

l 
	 Ata no 013/2020 

Ao d白cimo terceiro dia do m6s de mar9o do ano de dois mil e vinte, 自  s O9h3Omin (nove horas e trinta 
minutos), nesta cidade de Po96es - BA, na sala de reunies no prdio desta Prefeitura, sito a Rua 
It白lia, n。  146 B, Centro, Po96es-Ba - FONE (77) 9.9922-1943, reuniram-se em sess白o p自blica para 
abertura do envelope de habilita9ao 'B' da segunda colocada, de acordo convoca9自o publicada no 
Dirio Oficial do Municipio na edi9白o de Segunda-feira 9 de Maro de 2020 2 - Ano ・  N。  731, 
conforme Leis Federais n。(s) 10.520/02 e 8.666/93, Lei Complementar n。  123 de 14/12/2006, 
alterada pela LC 147/14, Decreto Municipal n。  016/2017 e 229/2018, e demais normas e reda96es 
aplic白veis, tendo como objeto o registro de pre9o para futura e eventual contrata9ao de empresa 
especializada na presta9白o de servi9os administrativos, servios de condu9含o de veiculos, servi9os 
de condu9白o de veiculos pesados, servi9os de manuten9自o e conserva9白o de patrim6nio, servios 
de assentamento de pavimenta9ao, servios t白cnicos de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, 

a TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instruc白o normativa 0212018 1CM/BA. oara atender as 
w becretarias ae intraestrutura e de tauca9ao, ao municipio de Fo9Oes - bA, contorme especifica加es 

do Anexo I do Edital. Presentes, o Pregoeiro Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento e os membros da 
equipe de apoio: o S~. H白lio Pereira Lima e a Sra. Keli Cristina Lima Santos Gomes, estando 
tamb白m o licitante, atrav6s de seu representante legal: o Sr. Vinicius Santos de Souza, inscrito no 
RG sob o n。  1545484139 SSP/BA e CPF n。  047.857.365-00, representando a COOPBRASIL ー  
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, inscrita no CNPJ sob o n。  22.331.020/0001-88 
Dando continuidade o pregoeiro abre o envelope de habilita"o da institui 白o para an白lise e 
efetiva9巨o do vencedor. Ap6s analise dos documentos o pregoeiro verifica que a Prova de 
Regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servi9o - FGTS encontra-se fora de validade 
para a data da sess白o, ap6s consulta ree1izadz pelo pregoeiro atrav白s do link https://consulta- 
crf.caixa.qov. br/consultacrf/paqes/consultaEmpreqador. 1sf constatou-se que a empresa suoracitada 
encontra-se em situa9ao regular perante o orgきo. Conforme valores especificado no mapa de lances 
ae sessao anterior tora declarada como habilitada e vencedora a instituic白o: COOPARASIL ー  
'J'JtJrにnnu IVP% LJC I I'SP%ロ/%LflU tivi し  tnviyub, inscrita no UNF'J sob o nu 22.331.020/0001-88 nos 
iotes in, uz, ua, 04, 05, 06 e 07 com um valor total de R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e 
noventa e sete mil quatrocentos e quarenta reais). N白o havendo questionamentos e n白o tendo mais 
naca para ser tratado, o Sr. Pregoeiro encerrou a sessao e determinou a lavratura da presente Ata, a 

~ 	quai Teita, iiaa e aprovada, vai assinada pelos membros da referida comiss白o e pelo licitante 
' - 	presente. L)ata supra 

ー一／/ 

	

COO 
	

SW - COOPERAJI\J 'ElRABALHO EM SERVIcOS 
● auく2 

Licitan e 

	

足旦TORA fl MUNICIPA L 	Praca da Bandeira, 02CENTRO - Pocoes - Bahia -FONE/FAx (77) 3431-5820 

p・ー・do pa リ”‘ノ  



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

RECURSO 

POITURA floco苔s 	  



醸 

 

プ  

RAZAOS(JCIAL: M・ PINUEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTIM 
INSCRにAC) ESTADUAL: 064.434.237 - パSC RIぐAO MUNICIPAL: 92$4Oti 

C N P1: 06.096.502/0001-44 

ILUSTRISSIMOS SENHORES REPRESENTANTES DA COMISSAO DE 

LICITAcAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES~BA. 

RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECIS O DE INABILITACAO 

Ref.: PROCESSO N。  243-2/2019, PREGAO PRESENCIAL N。  011/2020. 

06.096.502/0001 -4 
TI. J1%PItIMOじIJNSJR叫UES E SERVIOS LIDA 

CANON EMPREENDIMENTOS 
一TravcuaBahk,, S/N' Rua Nmocrataa 	 - - 
e - 	Lote N, Quadra 41 

l JardIm PetrolaI 	Ai_. -！二CCP 48.03?一030 ' 
‘ー・  ハIa事コImas'b月  ー’ 

曹聾  
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、コ  、’『ぺ ‘に二  

da decisao ora atacada, decidindo, por consequencia, pelo provimento 
do presente recurso. 

I - TESPESTIVIDADE. 

A presente Impしユgnacao e plenarnentc tempestiva, uma vez ouc 。  
prazo para protocolar o nedido e dc 3 (tres) dias imediatamente 
posteriores ao ato dc declara恒o do vencedor 

Considerando o prazo legal para apresentaぐao do presente 
recurso, suo as razoes ora tormutadas plenamente tempestivas, razao 
peia quat ceve conhecer e julgar o presente recurso. 

II 一 FATOS. 

● - Corn as mais respeitosas vnias,e importante ressaltar que esse 
"'p些gociro一  equiwとcou-se a LNAL3ILITAR a empresa rccorrent.e corn base 
na orienta9ao do Parecer Juridico expedido pelo municipio de Po96es 

III ・ DAsRAZoES DA REFORMA 

A Recorrente e empresa especializada no tocante ao objeto 
licitado, possui mais de 20 anos no ramo de loca"es de veiculos e 
presta9ao de servicos, possui contratos corn diversos municipios dc 
varios estados, todos vigentes e firmados, ap6s regular procedimento 
licitat6rio, dc比in totaに irrestrita capacidade estrutural e tecnologia: de 
oferecer os serviぐos necessarios, possuindo p]ena capacidade t6cnica e 
financeira para prestar os serviぐos licitados pela Adininistra9含o Pabkica 
Municipal 

● 癌薫鷺麟麟

鳶響響響藁義  

O6'O96.5O2IOOO1 -4c' 
;t P!N:IEIRQ CON弧叫征SE S ER卿OS LIDA 
斌ン汎ON EMPREENDIMENTOS 

二 travessa Bahia. SINo Rua Democrata 
Lote 24. Quadra 41 

- Jardim Petrolar . CEPl 48.031.080 
1 一，ー 	川agoirthaか  BA 	一ー I 



RAZAO SOCIAL: M.l・INIIURO CONSTI‘しぐOES E SERYにOs LTUA 
I NSC RIぐ欧） ESTAOUAL.: 004.434.23' - INSCRIぐ敵〕 MUNICIPAL: 928400 

''NI,上 06.0り6.502/0001-44 

Diante de tal aberraぐao juridico-administradva, a Recorrente 
apresenta recurso administrativo, corn objetivo de demonstrar a 
Recorrida que a manuten9ao dc-: tal ato, ira consolidar urna ilegalidade 
sem precedentes, constituinde, inclusive, ato de IMPROI3IDADE 
ADMINISTRATIVA 

Antes mesmo dc acientrar no merito da decis白o administrativa ora 
combatida, faz-se mister, data venia, apontar para a absoluta aus6ncia 
de motiva9ao do ato que Inabilitou a Licitante melhor classificada para 
o certame, ou seja, aqucia que apresentou a PROPOSTA .MAIS 
VANTAJOSA PARA A ADMINISTRACAO 

A seleco da proposta mais vantajosa e um clever de todo e 

qualquer agente p白blico responsavel pelo procecimento licitat6rlo que, 
nao o 魚zerido, esta sujei to a s sanc6es legais da Legislaco 
Administrativa, Civil e Criminal 

一 	 A auesto da Dro3Osta n- ak vantajosa j mbi tratada em diver -;os 
ー 	tribunais tirssiieiros, donde SC Cestaca a proxaCao aob upremo l nDuual 

Federal - STF, P Turma. RMS 23,714--I/DR. DJ  13 out. 2000. P 
00021, senao vt手えーscc 

"... o STF entendeu cue se a irregularidade praticada nela licitante 
vencedora, que nao atendeu a Iormauaacie prevista no ecitax 
licitatono, nao itt trouae vantafem nem implicou uremizo para os 
demais particiPantes, bem como se o vicio apontado nao intertenu 
no julgamento objetivo da proposta, nao se vislumbrando ofensa 
aos demaW principios exiziveis na atuacao da Athninistrac豆o 
fliDuca, correta a a円uwca9ao ao o切eto cia licita9ao a licitante gtie 
ofereceu - a proposta mais nut司osa, em prestigio do interesse 
p丘blico, escopo da atividade administrativa". (grifos n云o originais. 

Ora, se dctitrc; de urn nmoecciimento licitaLorio( supra), em que se 
constataram irregularidades por narte de uma licitante, a Suprc:rna 

~ 

	

	Corte considerou eorreftt a adiuciicac諏〕 do obietc, Cu) certame a Gt」  ev-1 
oiereceu a p1;,)p(ISLEt UI加S vanTUlosa., o gtie cuzer acerca ao direito da 
Recorrente que, al6m de nao possuir qualquer esp'cie de 
impedimento加ridico, fiscal, tribut'rio ou econ6mico, ainda oferta 
a MELHOR PROPOSTA para o Municipio??? 

Entretanto, essa iiegalュcacIe n'o prosperara, eis que, esta respeitavel 
Comissao corrigir o ato perpetrado, restabelecendo a justa aplicacao 
da norm1a 

器器
ao no rue 'lu) ' 00 aro e ri gi.r () art. 41 (JEt Lei 	1993.器eado, faz-se impresciridjvediz: 

Art. 31. A documenta嘗ao relativa 

financeira limitar-se-a a: 
A qualifica9ao econ6mico. 

灘502/OTEUO!S ES4PRENo鷺4 
I'u“。  J c4aflI, S'N Rua Oernocr,,t3 
“ー」＝  UN?“・ Quadra 41 
.ご；U!1fl 敏FTりarて6''g‘り31』30 

Aなgcj'hョシ肌  



UCRN it.; iAqSOCIAL: M・ I't\IIEIR() c:o.'sr itしく心ES E SERVにOS LTUA 
INS(.I(にAO ESTADUAL: 044.434.237 INSCRIぐAO MUNICIPAL: 928400 

(!\ P1: (16.り%.502/000I -43 

I - balan9o patrimonial e demonstra96es cont'beis do ltimo 
exercicio social, j exigiveis e apresentados na forma da lei, que 
comprovem a boa situa9ao financeira da empresa, vedada a sua 
substitui9ao por balancetes ou balanぐos provis6rios, podendo ser 
atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 
(trs) meses da data dc apresenta9巨o da proposta; 

II 一 certidao negativa de falncia ou concordata expedida pelo 
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execu9ao 
patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica; 
III 一 garantia, nas mesmas modalidades e cr辻6rios previstos no 
1 caput'' e§ lo do art. 56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do 
valor estimado do objeto da contrata9ao. 

F1xtrai一se, portanlo, do referido artigo 3 t da lei 8.666が)3, que a rflat(:na 
一 	foi Lratada de forma CXaLsL1va, rJio havendo oualouer nrevisIo de 
ー 	or)ngatoncclaae uu up丁 esen mぐUD (IC.. limas cxplieauvas re丁erentes LiS 

DenonstraC5es Cc;n tfbeis. 

, 



‘ー PR三じ、コ  」・’L’ 「コ  
紗CRNOC P E UN I 

RA LAqSOCIAL; M.PINHEJRO CONSTItLく6[S E SERVIOS LTDA 
I7SC}(にAO ISTAUUAL; 063.434.237'IN SC itにAo M［太 ICIFAL: 92S40(i 

ぐAI,上 06.096.502/0001-44 

do agravo tie instrumento contra a decis白o denegatria da liminar cm 

mandadoinstncia轟seguranc:a.maria, a pe品
faL o
o a轟ae agravante ter protocoSe refere o art, 526, do農器 

器器 da taen i 器器こ器器 agravQi ri濃trlslrumenro nesta Cone,ncia deienninacla no ref'e麗二

潔器 razanas. Cab器ICa 器姦。業it aran烏二ぶ農器eiご覧mina rcafim de 

護麟蕪 

器aconsiativas器認認, (4a La器蔵igenelasta expr無pre sentamente tiC器tde notastal. 

鷺麟麟議麟撫篇 

● 蕪蕪譲麟麟

認器器a dec so C[UC hC Z) CL) art. ii,器IWU ai 8.666農器急蒜ニ de itonc C'S 

麟鷺鷺議鷲蕪夢  

E..] 
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ON RI: 016.096.S」;2/000ト44 

 

 

§So A comprova9ao de boa situa9ao financeira da empresa sera 

kita de forma o切etiva, atraves do c'lculo de i ndices cont'beis 
previstos no edital e devidamente justificados no processo 
administrativo da licita9ao que tenha dado inicio ao certame 
licitat6rio, VEDADA A EXIGENCIA DE INDICES E VALORES NAO 
USUALMENTE ADOTADOS PARA CORRETA AVALIACAO DE 
SITUACAO FINANCEIRA SUFICIENTE AO CUMPRIMENTO DAS 
OBRIGACOES DECORRENTES DA LICiTACAO. 

A junsprudnqa lぬtria C'U nissona quanto ao tema ora debelada, 
vaicndr destacar o ecoanu二  juLgado do Trjbunal RegionaI Federal da 3k 
Regi au. 

驚帯  

no caso, pois, de urn lado, 1rata-se dc empresa dc flC'CiUtflC) forre 
Qispensacla (IC Ilianter escrituracao COOぬbil, e, de outro, a alericao da 
e&ipaciciaoc e000ornico --t toancei Tu da lie tiarite node ser F ”、 rhnr,.,1いl！、  An 一 ’ ーー一、一Iー ’'"'l、言 ‘'L“」し、  v、J、、、  さし‘ に」」 ‘い  Pul lilじ上O Ce 
9urros documenLos iclofleos C] UC possibilitem tal verificacao. 4. Ao 
Duscar obter a proposta que lhe'mais vant司osa, a Admjnistracao 
ruonca deve assegurar amplo acesso ao maior n'mero possivel de 
Interessaaos no certame, devendo as exigencias de quaIificacao ser 
zlrnitaaas aquelas previstas na Lei no. 8.666/93, com o cuidado de 
nao objetar a participa9ao de licitante que cumpra os ' reauis#ani,i;e /‘，」  

ー 

	

	一  Jぐ書況‘き（fこ！vW’ 一」一‘‘ぐ‘ 
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CANON EMPR三ENDJMENTO$ 
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Loに24. Qu,ciri 41 
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じ騒1トIrn flCJflLJNflN RAZA(とSOCIAL: M.I'INI-IEIRO (ONSTRUく心ES E SERVIOS LTIJA 
INS(7R1くAO ESTAI}LAL: (64.434.237 INSCRIぐAO MUNICIPAl..: 9284e0 

'NRI: 0&ft96. 502/004)レ44 

minimos necess'rios. 5. Apelacao e remessa oficial a que se nega 
provimento 

A ilegalidade cio ato que inabilitou do certame a Recorrente d de clarcz 
solar, pois, ian o ria dccjsao do Si'. Pregoeiro, quanto mio Parecer 
Juridico, o BALANCO PATRIMONiAL da Recorrente nao foi analisado 
corn nenhuma min"cia, pois, nao foi observado o dado mais 
importante para o certame: O RESULTADO FINANCEIRO豆QUIDO DA 
EMPRESA RECORRENTE 一 QUE, CONFORME DITO ALHURES, FOI 
POSITIVO! 

構舞舞  

Certo e que a' Lei n'' 8.b6b/93, permite a utiliza9ao de algumas 
ferramentas e funcionalidades tidas corno padrao dc refer己ncia, que so 
in或cadas tao somente corno mero referencia] para os licitantes. Neste 
caso, porm, nao e isso que se verifica no presente certame, vez que, 
res製em no presente processo licitat6rio, licitantes outros, os quais 
po§§u.rn comprovada, expertise e experiencia na a rea de Presta9ao de 
Serviぐos, fato que nao altera em nada a. experincia e capacidade 
econ6mica finalユ‘teira das part icipantes. 

Ademais, corn todo respeito que merece a digna Comissao de Licita9ao. 
de igual forma a preclara e Ilustre Sr. Pregoeiro, a Recorrida ha de se 
opor a sua ciccis o, diante da documenta9do apresentada pela 
Recorrente, que inclusive esta de acordo com os ditarnes do edital e 
legisla恒o aplica'ei A especie, porque em flagrante afronta aos 
principios basilares que regem o P rocedimento licit'atorio 

Por fim, concluiu que o balanco de apresentado arende a finalidade cia 
exigencia do edital em consonmncia corn o principio da rEizOabilidade, 
devendo a empresa ser F-lab嵐tacla no rekrido cercu-ric liciu&thrio, 

IV~ PEDIDOS. 

Assim e que se REQしER a essa respeit合vel Comissao Especial de 
LiCitaeao que se C鵬tie dc rev,旦!ーeiformar, a decisao exarada, mais 
precisamente que uIgou como lnabihtada no presente certame a 
empresa IVLflNHEIRO CONTRUCOES E SEPV!rns l'rn Mts fl1Lm ,r'c..t. 

誌離NERO COST:Uぐ証矩，欧営OS JC4 
CANON E1PREEND:MENTOS 

Travessa Bahia, SINO Nuz D?rnocrz4a 
Lote 加， Qu3rJr3 41 

Jardim PetrolcA 	受聖書031-080 ' 
~．  ~I 襲  



⑩題！蕪射  

' RAZAO SOCIAL: M.PINHEIRO CONSTRUc6ES E SERVIOS LTDA 
INSCRICAO ESTADUAL: 064.434.237 - INSCRIAO MUNICIPAL: 928400 

CNPJ: 06.09630210001-44 

que a HABILITAcAO da mesma 6 imprescindivel, para a validade 
聖』  presentel procedimento publico concorrencial, vez que, conforme 
arIamenre Qcmonsu ado, cumpriu dita Licitante ahso】utarnente todas as 
exigencias reguladas riu referIdo instrumento convocarorio, para cue 

rysperem os P具neipios fundamentais e COnstitucionais reitores Cid 
tturnlnlstra9ao Publica, bem como, para q UC se faca a verdadeira justi、a 

、『ー、  Nao sendo acatado pedido acima formulado, REQUER. cue se din( 
V ・ itxa ・ ae laze丁 Li FCITICSSa do JDFCS（・rite recurso a autoridade 口uc lheうh1 
irnecuatamente superior, a fim de que a mesma o aprecie, como de direuJ 

Nestes lermos 

Pede Deferimento 

Alagoinhas - Bahia. I l dc maro -2020 

0‘ら 9gF’ に」つにh‘、  
轟

.., 't .._L..M EiCO$T鵜謙競」ミ  
CA NON E担PREEND瑚E町os 

Iravessa Bahia 馴N。組ロ c9rnocnta 
Lotc 24, Quacn dl 

Jardim Pg加臣「・ CEP 4?.0314j&o " 

tしt(しt41 
NH 	NSTRU9OES E SERVI9OS LTDA 

J: 06.096.502/0001-44 
ALLI S● MATEUS SANTOS PINHEIRO 

S'CIO ADMINISTRADOR 
CPF.01 1.966.375-98 

RG: 972759999 1 SSP/BA 

hnderco: I'ravessa Baha. S!N, (Rua Denuocrala). I ott 24 Quadra 41 , Jardim Petrola「一 A]agoinhas, BA 一  
（王巳 48リ引・080 lHt/勃 342こ一2IrI 更Jり7t21 lり  

e-mail: contato純canonenrnreeiitli untos 

M. PINH 



Keq: 81800000569618 

Travessa Bania. S/Pt. Rua Democrata 
Lote 24, Quadra 41 

Jardim Petro,r . CEP: 41.031 -USO P'gina I 
． 	 一  L．ー 	A・aqo4nh.・・ PA 

ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINIIEIRO CONSTRUCOES E SERVI OS LTDA 

CNPJ ii" 06.096.502/0001-44 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/10/1983, SOLTEIRO, EMPRESARIO, OW n。  011.966.375-98, CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITACAO p0 02763478600. 6 rgao expedidor DETRAN - BA. residente e 
aomiciliaaO(,a) no(a) 	KUS しtLZV IV/%tJ%L.flhit,O L'flLN Iハ0, 01N, Lr.n-n0'..Jr'ノs_a o, 

ALAGOTh4I-IAS, BA, CEP 48080190, BRASIL. 

HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/06/1985, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n。  024.149.695-04, CARTEIRA NACIONAL 
DE FIABILITACAO n 034.117.308-46.6 rgきo expedidor DETRAN - BA. residente e 
UomIciIlaOO、a' notaJ 	KUノ、  しじLさtJ lviハUパし上ユEtt" I)ハ」vI flO・  01、・  lr,Itfl.a'.Jr '_,s._Io. 

ALAGOENHAS, BA, CEP 48080190, BRASIL. 

S6cios da Sociedade Limitada de nome empresarial M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVIOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n。  29202653093, com sede Rua Marechal 
Deodoro, 58, Sala 102, 1o Andar, Centro Alagoinhas, BA, CEP 48.005-020, devidarnente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa JurdicafMF sob o n' 06.096.502/0001・44, deliberam 
de pleno e comum acordo ajustarem a presente alterac言o contratual e Consolida 喜o, nos termos 
da Lei n。  10.406/ 2002, mediante as condi96es estabelecidas nas clausulas segwntes: 

ENDERECO 

ri uilgur .A PRIMPIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereo 
sito TRAVESSA一  BAHIA, SN, RUA bEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM 
PETROLAR, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.031・080・  

OBJETO SOCIAL 

鷲嚢  

lg.o96.5o2I0001 -i 
M. PINHEIRO CONSTRUOES E SERVI叩S LIDA. 弁C 

也  
ルCEB 

Certifico o Registro sob o no 97773578 em 12107/2018 
Protocolo 188804021 de 10/07/2018 
Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS LIDA NIRE 29202653093 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx  
Chancela 95117660917710 
Esta cpia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 
Por Hlio Portela Ramos - Secretrio Geral 



ALTERACAO CONTRATUAL N。 10 e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINIIEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

CNPJ no 06.096.502/0001・44 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/10/1983, SOLTEIRO, EMPRESARJO, CPF n。  011.966.375-98, CARTEIRA NACIONAL 
DE HABILITACAO n。  02763478600. Orgo expedidor DETRAN - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA CEI.SO  MAGALHAES DANTAS, SN, TERESoPOLIS. 
ALAGOINFIAS, BA, CEP 48080190, BRASIL 

}IEVERTON TERCIO SANTOS PINI[EIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
25/06/1985, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n。  024.149.695-04, CARTEIRA NACIONAL 
nr uAcurrrAcAo n 034.117.308・46.6 rg百o expedidor DETRAN - BA, residente e 
domiciliado(a) no(a) RUA CELSO MAOAL}IxES DANTAS, SN, TERES6POLIS. 
ALAGOINHAS, BA. CEP 48080190, BRASIL. 

S6cios da Sociedade Limitada de nome empresarial M.PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVIOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta 
Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE ri0 29202653093, com sede Rua Marechal 
Deodoro. 58. Sala 102, 10 Andar, Centro Alagoinhas, BA, CEP 48・005・020, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/?vIF sob o n 06.096.502/0001-44. deliberam 
de nieno e comum acordo ajustarem a presente altera9ao contratual e Consolida o, nos termos 
da Lei n。  10.406/ 2002, mediante as condi96es estabelecidas nas cl百usulas seguintes: 

ENDERECO 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endere9o 
sito a TRAVESSA RABIA, SN, RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM 
PETROLAR, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.031-080. 

OBJETO SOCIAL 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: 

難鷺難  

Req: 81800000569618 

V.O96.5O2iOOOi 41 
“訓朋鵬O COIESTRUOES 1 SEP鵬051叫・  
Travessa Bania. SIIr. Rua Democrata 

Lote 24, Quadra 41 

亡agdim PetAl：窓nh穿 450oh.. - PA”警 ‘ 

多・篇ニ 
 

P古g山ai 

也  

ルCEB 

Certifico o Registro sob o n97773578 em 12/07/2018 
Protocolo 188804021 de 10/07/2018 
Nome da empresa M.PINHEIRO CONSTRU96ES E SERVI9OS LIDA NIRE 29202653093 
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucebba.gov.br/AUTENTICACA000CUMENTOS/AUTENTICACAO.asPX  
Chancela 95117660917710 
Esta c6pia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2018 
por Hlio Portela Ramos ・  Secretrio Geral 



ALTERAcAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

t 
CNPJ n. 06.096.502/0001・44 

EMPRESARIAL E CURSOS E PALESTRAS. INSTALACAO DE ELETRICA 
INDUSTRIAL. LOCA9AO DE MAQUINAS, EQUIFAMENIUS L VtLUL'.J lit 

PEOUENO. MEDIO E じRANL)E FUR IL. SLK V ILUさ  L.Ifl し  ttLAJ」ニLfl.ttflfl, 

[N師RUMENTAcAO. TORNEARIA E METALロRGJCA 一  SERVI9O§一DE SOLDAG興E 
MANUTENCAO. FORNECIMENTO DE ALIMENI AりAU E IVW型 INL)A t?WL/&!t 
SERVICOS DE prNrIJRA 馴DUSTRIAL・  LOCきC~9!?fー AUl UMIとと塁豆． ‘‘二凸聖  CONDUTOR. ADMINISTRACAO DE CONDOMINJOS I'KWIAIS, RLSIVLINLIAfl r. 
COMERCJAIS, POR CONTA DE TERCEIROS. PROJETOS - ARQUITETON1COS, 
ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM UFEKAUUK, 
ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUCAO. DEMOLICAO DE EDIFICIOS E ESTRU1U1<AS, LUUA AU lit 

AUTOM6VEIS SEM CONDUTOR, LOCAAO PE MEIOS1 DE TR費SPOR.n m黒襲y 
CONDUTOR E COM CONUUIUK, MUNIAULM Ut tさLIS.l-)ly！、些ら」y！三」どと竺と‘1ウ  
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS, PERFURA9AO E GUNS! XUvAU 
DE POCOS DE A GUA, SERVIcOS DE OPERAcAO E FORNECIMENTO ' DE 
EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELE VACAO DE CARUAS E FESSUAS YAltA 
USO EM OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, COMERCIO VAREJISIA Lit YltUIJUI.fl 
ATIMJWTICIOS, COMERC1O VAREJISTA DE BEHIL)今s,ALUIjULL lit とI竺ト凸召・  
CO爺RTI辰AS' E - ESTRUTURAS - DE USO TEMPORARIO, EXCETO一費？竺墾、  
cPRVTCflS flF. PINTURA DE EDIFICIOS. PINTURA PARA SINALILA（・ AU LM FIS IAS 
おb6匠級云siA血oPoRTos, co -おb6匠級云siA血oPoRTos, coNsTRU -RODOVIARIAS E AEROPORTOS. CONSTRU AO DE RODOVIAS E FERROVIAS, 
i」」5訴泌函i示STALAcAODE SISTEMAS E EQUIPAMENTOSP昇 ILUMI1費窯旦，  
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AFICUFUK Iり5, 警竺り×‘”一l費  Jユい‘r‘レ」し‘ーいY「いン  」一一’‘」～  ‘ 一…一一ー一ーI 

ORGANIZACAO DE FE[RAS. CONGRESSOS, EXPOSIりOES LI'tS I AS, UN 1 t%Lt%%ytWJ 
i所ふUTENcAO ELETRICA, GESTAO E ADMINISTRA 聖PAどROPRI聖凸匹  
IMOBILIARIA. COMERCIO VAREJ1STA ESPECIALILAIJU EM LQUJYAIVItJN I US 三  
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISIA Ut ?KUL)U tUb Lit 

器ENE, Lijo 盤需器O猛器留誤漂湿鷲姦畿署院誉謂すり鎧l 
PAPELAR玩  COMRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO,三99きc鯉票  
PMRARCACOES SEM TRIPULACAO, EXCEIU FAKA ruNs ILLIWE%IJYUO, 
SRRVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFiCIOS, EXCETO. CONDOMINIOS 

う  +iZisI L6ACAO DE MAOUINAS COM OPERADOR, LOCAいO DE MAO-DE- 
OBRA TEMPORARIA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCA O, EXCETO CAIXAS 
ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVULVIMLLNAU r」、vrIさJ」vlNハ」」  し  
GERENCIA 

CNAE FISCAL 

鴛鴛灘鷲ecl熊ミequipamentos agrcolas sem operadors de transporte no especificados anteriormente, sem 

鴛鴬 locaolocao::embarcaes sem tripulao, exceto para fins recreativosautomveis sem condutor 

ひル“一一Aぺ  
応る．O96.5O2IOOO1 -L 
II. PW$EIRO CONSTRU'6ES E SERVIOS LIDA. 

Req: 81800000569618 
Travessa Saptia, SIN. Rua Democrata 

Lote 24. Quadra 41 
""''”、’・’m‘・・c'P 4',03'4〕80 
~ 	A‘一”‘"'“、  BA 	ー一 ’ 

ngina 2 

，多戸  

豊  J"'EB 
Certifico o Registro sob o n。 97773578 em 12/0712018 
Protocolo 188804021 de 1010712018 
Nome da emoresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA NIRE 29202653093 
Este documento pode ser verificado em http:/lregin.iuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aSPX  
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' ALTERAcAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

l 
CNPJ no06.096.5O2/000l-44 

7111-1/00 - servi'os de arquitetura 
6822-6/00 - gest議o e administra‘轟o da propriedade imobili'ria 
5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
492 4-8/00 一 ‘ransnorte escolar 
4923-0/02 - servi9o de transporte de passageiros - locag肩o de automoveis com motonsta 
4761-0/03 - com'rcio varejista de artigos de papelaria 
4751・2/01 - com'rcio varejista especializado em equipamentos e suprnnenros ae 
inform'tica 
7732-2/01・  aluguel de mquinas e equipamentos para constru●再o sem operador, exceto 
andaimes 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas dc uso tempor'rio, exceto 
andaimes 
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerenclal 
8550-3/02 - atividades de apoio A educa9貢o, exceto caixas escolares 
8541-4/00 一 educac轟o nrofissional de nIvel t'cnico 
8230-0/01一 servicos de organbaC'o de feiras, congressos, exposi9oes e testas 
8211-3/00 - servi'os combinados de escrit心rio e apoio aumlnistranvo 
8130-3/00 ・  atividades palsagisticas 
8129-0/00 - atividades de limpeza nAo especificadas anteriormente 
8122-2/00 一 imunizacAo e controle de pragas urbanas 
8111-7/00 一 sel・vicos combinados par且 apoio a edificios, exceto condom'nios preciais 

8011・1/01・ atividades de vigilncia e seguran'a privaaa 
7820-5/00 - locacAo de m'o-de-obra tempor'ria 
4744-0/99 一 com'rcio varejista de materiais de constru9'o em geral 
4742-3/00 - com'rcio varejista de material el'trico 
4729-6/99 - comrcio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializaao em 
produtos alimenticios n再o especificados anteriormente 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4292-8/01 - montaQem de estruturas met'licas 
4213-8/00"obras de urbanizaCAo ・ ruas, pra'as e caigauas 

421 1-1/02 ・  pintura para sinaliza,貢o em pistas rodovi'rias e aeroportos 
4211-1/01 - construc'o de rodovias e ferrovias 
0161-0/99 - atividades de apoio h agricultura n昌o espeelticadas anteriormente 

3812-2/00 - coleta de residuos perigosos 
3811-4/00 - coleta de residuos n百o・perigosos 
3701-1/00 ・  gest査o de redes de esgoto 
3600-6ル2.distribui‘豆o de 自  gua por caminh6es 
4311-8/01 - demoli9貢o de edificios e outras estruturas 
43 13-4/00 ・  obras de terraplenagem 
432 1-5/00~instala弾o e manutengAo el'trica 
4723-7/00 - com'rcio varejista de bebidas 
4422-6/00 一 com'rcio atacadista de g自s liqueleito de petroieo Lg'p; 
4649-4/08 - com'rcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conserva9ao domiciliar 
4399-1/05 - perfurag'o e constru戸o de po'os de' gua 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ n。  06M96.502/0001・44 

4399-1/04 - servios de opera"o e fornecimento de equipamentos para transporte e 
eleva"o de cargas e pessoas para uso em obras 
4399-1/01 - administrag百o de obras 
4391-6/00 一  obl・●● de fund且り仙  
4330-4/04 - servi9os de pintura de edificios em geral 
4329-1/99 - outras obras de Instala96es em construg6es n'o especificadas anteriormente 
4329-1/04 ・  montagem e instala"o de sistemas e equipamentos de iluminag'o e 
sinaliza 貢o em vias p"blicas, portos e aeroportos 
2539-0/01 一 servios de usinageni, tornearia e solda 

S 

DA ADMINISTRACAO 

CL USULA TERCEIRA. A administra 百o da sociedade caber ISOLADAMENTE a(o) 
S6cio(a) ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO com os poderes e atribui9るes de 
representa9Ao ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar 
todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o 
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faz-lo em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obriga6es seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens im6veis da sociedade, sem autoriza9'o do(s) outro(s) s6cio(s). 

DA DECLARACAO DE DESIMPEDIMENTO 

CLAUSULA QUARTA. o(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que nao est 

impedido de exercer a administra9貢o da sociedade, por lei especial ou em virtude de 
condenaao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos p自blicos, ou por crime falimentar, de prevarica9百o, peita ou 
suborno, concuss百o, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as rela96es de consumo, f p"blica 
ou propriedade. 

Em face das altera'6es acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n。  
10.406/2002, mediante as condif6es e cl'usulas seguintes 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
つc/lflhlQRl SflT.TPTRO EMPRESARIO CPF/MF no ou 966.375・98. CARTEIRA 
NACIONAl, DE I-IABILITACAO nり  027634ノ860t1. Orgao expealoor JJtF/%K I I%IVICIN I 'J 

● 器器誌器ほ慧ISI謁, TE茎全S識霊e巌器認鍛竃) c‘協応器に  
BRASIL, HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO nacionalidade BRASILEIRA, 
nascido em 25/06/1985, SOLTEIRO, EMPRESARIO, CPF n。  024・149.695・04. CARTEIRA 
NACIONAL DE HABILITACAO ri0 034.117.308-46, orgao expedidor DETRAN - BA, 
residente e domiciliadota' not,り  KU /% し」tL,.3t) IVIPtJハしflttL'O 」ノ～'I Itり・  。Ll, 
TERES6POLIS. ALAOO1NHAS, BA, CEP 48080190, BRASIL, s6cios da socieda序  limitada 
M.PINI-JEIRO CONSTRUC6ES E SERVICOS LTDA, registrada legalmente 」  WI contrato 
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ALTERA叫O CONTRATUAL N lo e CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE 
M.PINBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS L'IDA 

CNPJ no 06.096302/0001・44 

social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado da Bahia, sob NIRE n。  
29202653093, Coin sede TRAVESSA BAHIA, SN, RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, 
JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA, CEP 48.031-080, devidamente inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n。  06.096.502/0001-44, consolidam o contrato social 
mediante as seguintes clausulas 

CLAUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial M.PTNHEIRO 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CLAUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: TRAVESSA BAHIA, SN, RUA 
DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41, JARDIM PETROLAR, ALAGOINHAS, BA, CEP 48・031・  
080 

CLAUSULA TERCEIRA. A sociedade poder自, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependencia, mediante altera9百o contratual, desde que aprovado pelos votos 
correspondentes dos s6cios, no minimo, a trs quartos do capital social, nos termos do art. 
1.076 da Lei n 10.406/2002. 

DO OBJETO SOCIAL E DA DURACAO 

CLAUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais): 

CONSTRUCAO CIVIL. (EMPREENDIMENTOS) TRANSPORTE E LIMPEZA. OBRAS DE 
URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS. LIMPEZA DE RUAS, ORGAO 
PUBLICOS E PARTICULARES. SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS 
EMPRESAS (SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO HIDRAULICA, 
INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA E JARDINAGEM). ATIVIDADES 
PAISAGISTICAS OBRAS DE FUNDACOES. OBRA DE DRENAGEM. ILUMTNACAO 
PUBLICA E PRIVADA. PAVIMENTACAO DE RUA, CALCADAS E SERVICOS 
ASFALTICO. CONSTRUCAO DE REDE DE AQUA E ESGOTO. ADMINJSTRACAO DE 
OBRAS. SERVICOS DE TERRAPLENAGEM. COLETA E TRANSPORTE DE LIXO E 
ENTULHOS. TRANSPORTE DE AQUA POTAVEL EM CARRO PIPA. MONTAGEM 
INDUSTRIAL. VARRICAO DE VIAS F PRACAS PUBLICAS. CONSERVACAO, 
LIMPEZA DE POCOS E DEDETIZACAO PREDIAL E INDUSTRIAL. MANUTENCAO DE 
ILUMINACAO PUBLICA. SERVICOS DE PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE. 
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. LOCACAO DE MAO DE OBRA NAO 
ESPECIALIZADA E ESPECIALIZADA. CURSO TECNICO EDUCACIONAL, 
とMNく上SAIく」AL と  しUKSUさ  Iニ  rハ上.#fl3 1 I.ttさ・  LINJ IハLfl、.,fl、 ) 」ノI一  」」」一J_;. A I'.J.'..一 

● 
PEOUENO. MEDIO E (JICANJJ上  FUR! L. SLIくVlしUさ  lit しハLLJE1I、J%I-J.ハ・  

rNSTRUMENTAいO, TORNEARIA E METALURGICA.博昭I9OS然SOLDA9興E 
MANUTENCAO." FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E MERENDA ESCOLAR. 
SERVICOS DE PINTURA INDUSTRIAL 士Ucきy’乞些ー AU!亡l」りどとそ！え Jご型  
('flNflhTTflR, ADMINISTRACAO DE CONL)OMINI(l§ どIを！三ll終Is, 」く無tり些どど誉」9、才  
COMERCIAIS, POR CONTA DE TERCEIROS. PROJETOS ARQUITET6NICOS, 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINREIRO CONSTRUCOES E SERVI OS LTDA 

CNPJ n' 06.096.502/0001-44 

ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRCOLAS SEM OPERADOR, 
ATIVIDADES DE APOIO A AGRICULTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERiAIS 
DE CONSTRUCAO. DEMOLIAO DE EDIFICIOS E ESTRUTURAS, LOCACAO DE 
AUTOM6VEIS SEM CONDUTOR, LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE SEM 
CONDUTOR E COM CONDUTOR. MONTAGEM DE ESTRUTURAS METAL1CAS, 
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS, PERFURACAO E CONSTRUCAO 
DE POCOS DE A GUA, SERVICOS DE OPERACAO E FORNECIMENTO DE 
EOUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVACAO DE CARGAS E PESSOAS PARA 
USO EM OBRAS, TRANSPORTE ESCOLAR, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTiCIOS. COM白RCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, ALUGUEL DE PALCOS・  
COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES, 
SERVIOS DE PINTURA DE EDIFlCIOS, PINTURA PARA SINALIZAく AO EM PISTAS 
RODOVIARIAS E AEROPORTOS, CONS1'RUCAO DE RODOVIAS E fERROVIAS, 
MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAく】AO E 
SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, SERVICOS DE 
ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E一  FESTAS, INSTALACAO 
E MANUTENCAO EL豆TRICA, GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE 
IMOBILIARIA. COM主RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E 

a 	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, COMRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE 
e 	mGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE 

GAS LIQUEFEITO DE PETR6LEO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, LOCACAO DE 
EMBARCAcOES SEM TRIPULA叫O, EXCETO PARA FINS RECREATIVOS, 
SERVIcOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS, EXCETO CONDOMINIOS 
PREDIAIS, LOCACAO DE MAQUINAS COM OPERADOR, LOCACAO DE MAO-DEー  
OBRA TEMPOR RIA, ATIVIDADES DE APOIO A EDUCAいO, EXCETO CA1XAS 
ESCOLARES, TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
GERENCIA. 

CNAE FISCAL 

4120-4/00 ・  constru‘豆o de edificios 
773 1-4/00 ・  aluguel de m白quinas e equipamentos agricolas sem operauur , 
77 19-5/99 一 loca9'o de outros meio・ de transporte n'o especflicados 昌nienormenie・  sem 

condutor 
7719-5/01 一 loca9喜o de embarcag6es sem tripula''o・ exceto para fins recreativos 

7711-0/00 - loca9'o de autom6veis sem condutor 
7111-1/00 - servicos de arquitetura 
6822-6/00 一 gest西o e administraC"o da propriedade imofluiaria 
5620-1/01 - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
4924-8/00 - transuorte escolar 
4923-0/02 - servigo de transporte de passageiros - loca‘豆o de automoveis corn motorista 

4761-0/03 - com'rcio varejista de artigos de papelaria 
4751-2/01 - com'rcio varejista especializado em equipamentos e suprimentos ne 
inform'tica 
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ALtERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINBEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNN a。  06.096.502/0001-44 

7732・2/01・  aluguel de m'quinas e equipamentos para construg豆o sem operador, exceto 
andaimes 
7739-0/03 - aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso tempor'rio, exceto 
andaimes 
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
8550-3102 一  atividades de apoio'educa9'o, exceto caixas escolares 
8541-4/00 一 educa9'o profissional de nvel t'cnico 
8230-0/01 一  servi9os de organiza9喜o de feiras, congressos, exposk6es e kstas 
8211-3/00 - servicos combinados de escrit6rio e apoio administrativo 
8130・3/00 一 atividades paisagisticas 
8129-0/00 一 atividades de limpeza n'o especificadas anteriormente 
8122-2/00 一 imu皿b且c貢o e contl・ole de pragas urbanas 
8111-7/00 - servi'os combinados para apoio a editicios, exceto condommios prediais 
801 1-1/01 - atividades de vigil'ncia e seguran'a privada 
7820-5/00 - loca9'o de m喜o-de-obra temporria 
4744・0/99 - com'rcio varejista de materiais de constru,'o em geral 
4フ42・3/00 - com'rcio varejista de material el'trico 
4729-6/99 - com'rcio varejista de produtos aliment'cios em geral ou especializado em 
produtos aliment'cios n再o especificados anteriormente 
4292-8/02 一 obras de montagem industrial 
4292・8/01 - montagem de estruturas met'licas 
4213-8/00 一 obras de urbaniza9貢o 一 ruas, pra9as e calfadas 
4211・1/02 - pintura para sinaliza9再o em pistas rodovi'rias e aeroportos 
421 1-1/01 - constru‘喜o de rodovias e ferrovias 
0161-0/99 一 atividades de apoio 五  agricultura n'o especificadas anteriormente 
3812・2/00 - coleta de res'duos perigosos 
381 1-4/00 ・  coleta de residuos n百o-perigosos 
3701-1/00 ・  gest豆o de redes de esgoto 
3600・6/02 - distribuif'o de 百  gua por caminh6es 
4311-8/01 - demolifao de edifcios e outras estruturas 
4313-4/00 - obras de terraplenagem 
4321-5/00 - instala戸o e manutengAo el'trica 
4723-7/00 - comrcio varejista de bebidas 
4682-6/00 - com'rcio atacadista de gs liquefeito de petr6leo (glp) 
4649-4/08 ・  com'rcio atacadista de produtos de higiene, limpeza e consen'a9ao a omicuiar 
4399-1/05 ・  perfura，貢o e constru9喜o de po'os de' gua 
4399-1/04 - servigos de opera9Ao e fornecimento de equipamentos para transporte e 
elevag'o de cargas e pessoas para uso em obras 
4399-1/01 ・  administraf西o de obras 
4391-6/00 ・  obras de funda,6es 
4330-4/04 - servicos de pintura de edificios em geral 
4329-1/99.outras obras de instalaC6es em constru'6es n'o especificadas antenormenre 
4329-1/04 ・  montagem e instala9百o de sistemas e equipamentos de ilumina9吾o e 

sinaliza戸o em vias p'blicas, portos e aeroportos 
2539-0/01 ・  sen'i'os de usinagem, tornearia e solda 
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ALTERACAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDACAO DA SOCIEDADE 
M.PINIIEIRO CONSTRUCOES E SERVIOS LTDA 

CNPJ ri0 06.096.502/0091-44 

CLAUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 27/01/2004 e seu prazo de 
duraao ' indeterminado 

DO CAPITAL SOCIAL 

CLAUSULA SEXTA: O capital social subscrito' de RS 750.090,00 (Setecentos e Cinqllenta 
Mil Reais) dividido em 750.000 (Setecentos e cinqtlenta mil) quotas de valor nominai RS 1,00 
(Um Real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente do pais. 

Pargrafo じ  nico: O capital social fica assim distribuIdo entre os s6cios: 

ALLISSON MATEUS SANTOS PINhEIRO, com 712.500 (setecentos e doze mil 
quinhentos) quotas, perfazendo um total de RS 712.500,00 (setecentos e doze mil e quinhentos 
reais) integralizado, HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO, com 37.500 (trinta e sete 
mil quinhentos) quotas, perfazendo um total de R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos 
reais) integralizado 

CLAUSULA StTIMA. As quotas sao indivisiveis e nao poderAo ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) s6cio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de 
condi96es e prego direito de preferencia para sua aquisi9ao, se postas a venda, formalizando, se 
realizada a cessao delas, a alteraao contratual pertinente. 

CLAUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada s6cio e restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integraliza9ao do capital social. 

DA ADMINISTRACAO E DO PRO LABORE 

CLAUSULA NONA. A administra9'o da sociedade cabe ISOLADAMENTE a(o) S6cio(a) 
ALLISSON MATEUS SANTOS PIN1TEIRO com os poderes e atribui96es de representa9o ativa e 
passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, faz-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obriga6es seja em favor 
de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens im6veis da 
sociedade, sem autoriza o do(s) outro(s) s6cio(s) 

Par'arafo ' nico. No exercicio da administra9ao o administrador ter direito a uma retirada 
mensal a titulo de pro labore, cujo valor sera delinido de comum acordo entre os 5oct05 

DO BALANCO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS 

CI.AIJSI[LA D血CIMA. Ao trmino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o 
administrador nrestar contas justificadas de sua administra9o, procedendo a elabora9ao ao 
inventrio, do balan9o patrimonial e do balan9o de resultado economico・  caoenao aos 5oct05, 

na propor9o de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Req: 81800000569618 
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Reg: 81800000569618 

ALTERAcAO CONTRATUAL N。  lo e CONSOLIDAcAO DA SOCIEDADE 
M.P14HEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CNPJ ti0 06.096.502/0001-44 

§1。 Por delibera9ao dos s6cios a distribui9ao de lucros poder' ser em qualquer perodo do ano 
a partir de resultado do perodo apurado. 

§2。 A distribui9o dos lucros poder' nao obedecer a participa9ao do s6cio desde que aprovada 
pelos s6cios cotistas. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao t'rmino do exercicio 
social, os s6cios deliberaro sobre as contas e designarao administrador(es), quando for o caso. 

DO FALECIMENTO DE S6CIO 

CLAUSULA DLCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer s6cio, a sociedade 
continuar sua atividade com os herdeiros ou sucessores. N貢o sendo possivel ou inexistindo 
interesse destes ou do(s) s6cio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres ser apurado e 
liquidado com base na situa をo patrimonial da sociedade,a data da resolu9ao, verificada em 
balan9o especialmente levantado. 

Pargrafo" nico. O mesmo procedimento ser adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em rela9ao a seu s6cio 

DOS CASOS OMISSOS 

CLAUSULA D重CIMA TERCEIRA. Os casos omissos no presente contrato sero resolvidos 
pelo consenso dos s6cios, com observancia da Lei n。  10.406/2002. 

DA RATIFICACAO E FORO 

CLAUSULA DECIMA QUARTA. O foro para o exercicio e o cumprimento dos direitos e 
obriga96es resultantes do contrato social permanece ALAGOINHAS/BA. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Lo 乙Zル  
kLLISSO ATEUS&ANTOS PINHEIRO 

PF: 011.966.375-98 

4易ららフォーJフ彦2z帰一  
HEVERTON TERCIO SANTOS PINHEIRO 

CPF: 024.149.695-04 

ALAGO , ・  S/BA, 03 り・  Julho de 20 8. 
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TERMO DE AUTENTICACAO TERMO DE AUTENTICAÇÃO 

NOME DA EMPRESA M.PINHEIRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
PROTOCOLO 188804021 -1010712018 
ATO 002- ALTERAÇÃO 
EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

MATRIZ MATRIZ 

NIRE 29202653093 
CNPJ 06.096.502/0001-44 
CERTIFICO O REGISTRO EM I 2107/20 IS 

NIRE 29202653093 
CNN 06.096.502/000144 
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 12/07/2018 
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REPロBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAIBA 

CART RIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E o BITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIc6ES E TUTELAS DA COMARCA DE 
JOAO PESSOA 

Av. Epit自cio Pe散器認鍛S譲協58030-00, Jo白o Pessoa PU3244-5484 
http:/tw .azevedobastoS.flOt.br 

E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAいO DE SERVI9O DE AUTENTICAいO DIGITAL 

O Bel. Vlber Azevdo de Miranda Cavalcanti. Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e O bitos e Privativo de Casamentos, Interdi"es e 
Tutelas com atribui"o de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Jo●o Pessoa Capital do Estado da Paralba, em virtude de Lei, etc., 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada C6digo de Autentica9o Digital' ou na 
referida sequencia, foi autenticados de acordo com as Legisla96es e normas vigentes' 

● 蹴
tARO aind
do da Para諜para garaCorregedo需transparGeral de農e seguia edito『界農dice de todos osimento CGJPB N轟oriundos dos respectivos12014. determinando a in姦cosio de留轟e Regjo em臨os do

os os atos notorlais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscaliza9'o Extrajudicial contm um c6digo ロ  nico (por exemplo: Selo Digital: A8C1234 ・  
XIX2) e dessa forma, cada autentica"o processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necess自rio 
atravs do site do Tribunal de Justia do Estado da Paraba, endere9o http:I/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall  

A autentica"o digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.PINHEIRO CONSTR(JCOES E 
SERVICOS LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na copia autenticada, sendo da 
empresa M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ・  ME a responsabilidade, u nica e exclusiva, pela idoneidade do documento 

Esta DECLARAAO foi emitida em 1311112019 10:04:51 (hora local) atravs do sistema de autentica"o digital do Cart6rio Azevdo Bastos, de 

acordocarn器  1,器seus鳶轟誌MP 2209/2001, corno tambm, o documento eletrnico aute'solicitado diretamente a empresa M.PINHEIRO CONSTRU凝lo contendo o Certificado$ E SERVICOS LTDA -認ital do
ou ao Cart6rio pelo endere9o de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informa96es mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br  e informe o C6digo de Consulta desta 

A consulta desta Declara9ao estar自  disponivel em nosso site at白  13/1112020 09:05:13 (hora local). 

1C6dlgo de Autentica"o Digital: 47551911181459550355-1 
'Legisla96es Vigentes: Lei Federal n。  8.935/94, Lei Federal n。  10.406/2002, Medida Provis6ria n.220012001, Lei Federal n。  13.105/2015, Lei 

● O referido' verdade, dou f 

CHAVE DIGITAL 

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8cfd49f2cffec8764bc90edc67c8511 727c3d7bca75b1 1 badb572l 8b7e297849a7c628dced6a691f1fd31 aebc647 
a0a8c9feb065a47c0ffe68387e94641 0e34b 
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Travessa Bahia. S/N。. Rua Democrata 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ROMERO DE INSCRIÇÃO 
06.096.502J0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
CANON EMPREENDIMENTOS 

PORTE 
EPP 

COMO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-400 - Construção de edificlos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
01.61-0-99 - Atividades de apoio A agricultura não especificadas anteriormente 
25.39-041 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 
36.00-6-02 - Distribuição de Agin por caminhões 
37.01-140 - Gestão de redes de esgoto 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 
42.11-142 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 
42.924-02 - Obras de montagem industrial 
43.114-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 
43.13-4-00 -Obras de terraplenagem 
43.21-540 - Instalação e manutenção elétrica 
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e 
aeroportos 
4129-1-99 -Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
41304-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
43.914-00 - Obras de fundações 
43.99-1-01 - Administração de obras 
43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para 
uso em obras 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP 
48.031-080 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICIPIO 
ALAGOINHAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CANONEMPREEDIMENTOS@GMAIL.COM  

TELEFONE 
(75) 3422-2119 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA siTuAçÃo CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instru9百o Normativa RFB n。  i .863, de 27 de dezembro de 2018 Aprovado pela Instruçao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 03/02/2020 白  s 08:56:35 (data e hora de BrasIlia). Emitido no dia 03/02/2020 as 08:56:35 (data e hora de Brasilia). 

佑弓 096.502IOOOl P na: 1/3ru&09650210001 -44 
M. PINHEIRO CONSTRUES E SER'!rOS LIDA 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇA0 
06.096.602/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.82-6-00 - Comercio atacadista de Os liquefeito de petróleo (GLP) 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios não 
especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47A4-0-99 -Comércio varejista de materials de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
49.24-8-00 - Transporte escolar 
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
68.224-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 
71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 
77.19-5-01 - Locação de embarcações sem tripulação, exceto para fins recreativos 
77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 
77.31-4-00 -Aluguei de máquinas e equipamentos agricolas sem operador 
77.32-2-01 -Aluguei de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 
77.39-0-03 -Aluguei de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

CÓDIGO 	E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NUMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP 
48.031-080 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICIPIO 
ALAGOINHAS 

UF 

BA 

ENDEREÇO ELETRONICO 
CANONEMPREEDIMENTOS@GMAILCOM 

TELEFONE 
(75) 3422-2119 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/1112005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******" 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
......... 

Aprovado pela Instru9ao Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 03/0212020 白  s 08:56:35 (data e hora de Brasilia) 

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

Emitido no dia 03/02/2020 As 08:56:35 (data e hora de Brasilia). Pagna: 2/3 PAgina: 2/3 
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	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 
06.096.502/0001-44 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
27/01/2004 

NOME EMPRESARIAL 
M.PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LIDA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS 
78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 
80.11-1-01 - Atividades de vigilância e segurança privada 
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edificlos, exceto condomínios prediais 
81.22-2-00 - imunização e controle de pragas urbanas 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
81.30-3-00 - Atividades paisagisticas 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
85.41-4-00 - Educação profissional de nivel técnico 
85.50-3-02 - Atividades de apoio A educação, exceto caixas escolares 
85.994-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerenclal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 
TV BAHIA 

NÚMERO 
SN 

COMPLEMENTO 
RUA DEMOCRATA LOT 24 QUADRA 41 

CEP 
48.031-080 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PETROLAR 

MUNICIPIO 
ALAGOINHAS 

UF 
BA 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CANONEMPREEDIMENTOS@GMAILCOM 

TELEFONE 
(75) 3422-2119 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
*ed..... 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instru9白o Normativa RFB n。 1.863, de 27 de dezembro de 2018 

Emitido no dia 0310212020 白  s 08:56:35 (data e hora de Brasilia). 

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

Emitido no dia 03/02/2020 às 08:56:35 (data e hora de Brasilia). P白9ina: 3/3 Página: 3/3 
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DECISAO EM RECURSO ADMINISTRATIVO EM LICITA9AO 

PROCESSO No243-2/2019 

PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 - REGISTRO DE PRE9OS 
OBJETO: Registro de pre9o para futura e eventual contrata9白o de empresa 
especializada na presta9白o de servi9os administrativos, servios de condu9ao de 
veiculos, servios de condu9白o de veiculos pesados, servios de manuten9白o e 
conserva9白o de patrim6nio, servios de assentamento de pavimenta9白o, servios 
tcnicos de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, 
nos termos da instru9自o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de 
lnfraestrutura e de Educa9白o, do municipio de Po96es - BA. 

一 	 ASSUNTO: Inabilitac含o da emrresa M. PINHEIRO CONSTRIJCOFS F SPP't/iflfl 
~ 	Li U/ inscrita no じNPJ nu U6.6O96.5O2/0001-44 

1. RELATORIO 

Trata-se de requerimento da Comiss白o Permanente de Licita9ao (GOPEL) 

para emiss白o de parecer quanto ao Recurso interposto pela empresa M. PINHEIRO 

CONSTRU96ES E SERVI9OS LTDA 
Consoante demonstrado na Ata n. 006/2020, no dia 27 de fevereiro do 

corrente ano, aberta a fase de lances verbais por parte das empresas, fora declarada 

como vencedora a proposta da empresa M. PINHEIRO CONSTRU9OES E 

SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ n。  06.096.502/0001-44 nos lotes 01, 02, 03, 04, 

05, 06 e 07 com um valor total de R$ 7.429.404,00 (sete milh6es quatrocentos e vinte 

e nove mil quatrocentos e quatro reais) 

Aberta a fase de habilita9自o, contudo, as empresas JOSE CARLOS 

a 	NASCIMENTO DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  08.551.89010001-31 e 

しUUI'Ut<Pi5iL 一しuuドヒKAi ivハ Uヒ lKハW\L i-iu ヒM bヒNviしub, inscrita no しiNl-'J n 

22.331.020/0001-88, manifestaram-se afirmando inconsistncias nas demonstra96es 

cont白beis da empresa 
A Comiss白o Permanente de Licita9白o, ent白o, abriu dilig6ncia, 

encaminhando os questionamentos ao setor respons自vel. Posteriormente, 

resguardada por Parecer T白cnico, a COPEL decidiu por inabilitar empresa M 

PINHEIRO CONSTRUC6ES E SERVI9OS LTDA inscrita no CNPJ n。  
06.096.502/0001-44, concedendo-lhe o prazo para apresentar recurso 

Esse 白  o breve relat6rio 

2. DA TEMPESTIVIDADE 

A decis白o proferida pela Comiss白o Permanente de Licita96es quanto 白  
fase de habilita9白o do Preg白o Presencial n. 011/2020, foi disponibilizada no Dirio 
Oficial n。  033-2020, de 09 de mar9o de 2020 
P9a da BandSra.02 - Centro-Po"es/Ba - Fone(77)3431 -5600 - Fax (77)3431 -5605 
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Assim, nos termos da Lei n. 10.520/02., abriu-se o prazo de 3 (trs) dias 
para interposi 白o de recurso em face da decis白o desta Comiss白o, com inicio em 
10.03.2020 e encerramento em 12.03.2020 

Em 12.03.2020 foi protocolado o RECURSO interposto pela licitante M 
PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVICOS LIDA, CNPJ n。  06.096.502/0001-44, em 
face da decisao desta COPEL 

O recurso da empresa foi recebido dentro do prazo legal para interposi o 
de recurso, sendo, portanto, TEMPESTIVO 

3. DAS RAZOES RECURSAIS 

Em sede recursal, alega a licitante, em sintese, que "det白m total e irrestrita 
capacidade estrutural e tecnolgica de oferecer os servios necess自rios" 

Afirma, que apresentou proposta mais vantajosa, e que n白o pode ser 
inabilitada por n白o apresentar notas explicativas em raz白o dessa exigencia nao ter 
sido feita em edital 

Ressalta que demonstrou possuir "a devida qualifica9白o econ6mico- 
financeira [...] eis que, alm de apresentar certid白o negativa de fal6ncia e concordata, 
carreou aos autos seu balan9o patrimonial, que demonstra um RESULTADO 
POSITIVO de R$4.490.680,96 [...] receita de 2018." 

Ao final, a recorrente solicitou que a Comiss白o Permanente de Licita96es 
conhecesse as raz6es do recurso apresentado e lhe desse provimento, a fim de que a 
licitante seja habilitada para prosseguir no processo licitat6rio. E, caso a Comisso 
mantivesse sua decis白o, que o recurso seja encaminhado 白  autoridade superior 
competente 

A empresa juntou aos autos cart白o CNPJ e contrato social 

4. DA MANIFESTA9AO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES 

A interposi9ao tempestiva de recurso enseja o seu conhecimento, portanto, 
passaremos a an白lise desse 

Inconformada com a sua inabilita9白o do Preg白o Presencial n. 011/2020, a 
recorrente alega, em sintese, que possui capacidade estrutural, tecnol6gica e 
financeira para execu9白o do contrato; que descabida 白  sua inabilita9ao por deixar de 
apresentar notas explicativas; que apresentou proposta mais vantajosa; que 
demonstrou-se apta para contratar com a Administra9白o Publica por apresentar 
certid白o de concordada e falncia e balan9o patrimonial positivo 
Pa da Bandeira,02 - centro-pooes/Ba. Fone(77)3431 -15800-Fax (77)3431 -5805 
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Raz白o n白o assiste 白  recorrente! Vejamos! 

Em que pese a capacidade estrutural, tecnol6gica e financeira da licitante 
para execu9白o do contrato, tal circunstancia nunca foi motiva9白o para inabilita9白o da 
recorrente, O tempo de constitui 白o da empresa ou o n自mero de contratos presentes 
ou pret白ritos n白o pode ser levado em conta em um processo licitat6rio pela 
Arlministrnr.5n Pi'ihIirロ  

Isso porque o principio do julgamento objetivo determina que deve a 
Administra9ao Publica afastar as an白lises subjetivas, atendo-se ao edital 

O jurista Hely Lopes Meirelles' traz a seguinte defini 白o 

Julgamento objetivo 白  o que se baseia no crit白rio indicado no 
edital e nos termos especificos das propostas. 亡  principio de 
toda licita9白o que seu julgamento se apoie em fatores 
concretos pedidos pela Administra9白o, em confronto com o 
ofertado pelos proponentes dentro do permitido no edital ou 
convite. Visa afastar o discricionarismo na escolha das 
propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao crit'rio 
prefixado pela Administra9ao, com o qu' se reduz e se 
delimita a margem de valora9白o subjetiva, sempre 
presente em qualquer julgamento (arts. 44 e 45) 

Celso Ant6nio Bandeira de Melro2 complementa explicando que este 
principio do julgamento objetivo visa: "impedir que a licita戸o seja decidida sob o 
in fluxo do subjetivismo, de sentimentos, impress6es, ou prop6sitos pessoais dos 
membros da comiss白o julgadora." 

Nesse diapas白o, da mesma forma que tal circunst自ncia n白o influenciou na 
inabilita9白o da recorrente, n白o favorece qualquer licitante em um certame, motivo pelo 
qual descabida tal argumenta9白o 

Em rela9白o as notas explicativas, a aus白ncia de tal documento n白o foi 
respons白vel pela inabilita9白o da licitante. O Parecer Juridico, ao contrrio, opinou 

'[...] considerando as orienta96es do TCU para que os gestores 
interpretem o edital sob a perspectiva da proporcionalidade e 
da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior n自mero possivel 
de concorrentes, entendemos que a ausencia de notas 
explicativas nao deve confiqurar justificativa para 

'MEIRELLES, Rely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32R edi戸o. S言o Paulo: Malheiros, 2006, p. 275 

1 MELLO, Celso Ant6nio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 2gB edi戸o -S'o Paulo: Malheiros, 2011, p.542 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-Po96es/Ba- Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 
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Raz自o n白o assiste 白  recorrente! Vejamos! 

Em que pese a capacidade estrutural, tecnol6gica e financeira da licitante 
para execu9ao do contrato, tal circunst白ncia nunca foi motiva9白o para inabilita9白o da 
recorrente, O tempo de constitui 白o da empresa ou o n自mero de contratos presentes 
ou pret白ritos nao pode ser levado em conta em um processo licitat6rio pela 
ArIminiRtrnrうn Pi'ihlir'o 

Isso porque o principio do julgamento objetivo determina que deve a 
Administra9白o P自blica afastar as an自lises subjetivas, atendo-se ao edital 

O jurista Hely Lopes Meirelles1 traz a seguinte defini 含o 

Julgamento objetivo 白  o que se baseia no crit白rio indicado no 
edital e nos termos especificos das propostas.E principio de 
toda licita9白o que seu julgamento se apoie em fatores 
concretos pedidos pela Administra9白o, em confronto com o 
ofertado pelos proponentes dentro do permitido no edital ou 
convite, Visa afastar o discricionarismo na escolha das 
propostas, obrigando os julgadores a aterem-se ao critrio 
prefixado pela Administra9自o, com o qu' se reduz e se 
delimita a margem de valora9ao subjetiva, sempre 
presente em qualquer julgamento (arts. 44 e 45). 

Celso Ant6nio Bandeira de Mello2 complementa explicando que este 
principio do julgamento objetivo visa: "impedir que a licita戸o seja decidida sob o 
in fluxo do subjetivismo, de sentimentos, impress6es, ou prop6sitos pessoais das 
membros da comiss自o julgadora." 

Nesse diapas白o, da mesma forma que tal circunst白ncia n白o influenciou na 
inabilita9白o da recorrente, n白o favorece qualquer licitante em um certame, motivo pelo 
qual descabida tal argumenta9白o 

Em rela9白o as notas explicativas, a ausencia de tal documento n白o foi 

respons白vel pela inabilita9白o da licitante. O Parecer Juridico, ao contrrio, opinou 

"[...] considerando as orienta96es do TCU para que os gestores 
interpretem o edital sob a perspectiva da proporcionalidade e 
da razoabilidade, a fim de possibilitar o maior nロmero possivel 

de concorrentes, entendemos que a aus白ncia de notas 

explicativas nao deve configurar justificativa para  

'MEIRILLES, Heiy Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 32旦  edi戸o. S5o Paulo・  Malheiros, 2006, p.275 

2 MELLO, Celso Ant6nio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28ョ  edi戸o - S』o Paulo: Malheiros, 2011, p. 542. 
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inabilitac含o da empresa M. PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVIOS LTDA." 

N白o prospera tal alega9o 

Sobre a vantajosidade da proposta, essa 白  a exegese do art. 3。  da Lei 
Federal n. 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso )(Xl, da Constitui戸o Federal e 
institui as normas para licita96es e contratos da Administra9ao Publica concernentes a 
obras, servios, compras e aliena96es 

A sele9ao da proposta mais vantajosa, nesse panorama, consiste na 
escolha do licitante que, diante do objeto indicado no certame deflagrado, 
apresentasse as melhores condi96es ao seu atendimento. Na li 白o de Maral Justen 
日旧o3 "a ma加r van加qem se caracteriza quando a Adm加加ひac言o assume o 
dever de realizar a prestac自o menos onerosa e o particular obriqa-se a realizer a 
melhor e mais completa prestacjo" 

Por esse motivo, registre-se, nem sempre a proposta mais vantajosa 
coincide com a de menor custo. De fato, como 6 sabido, por vezes 白  melhor pagar 
mais e ter uma maior seguran9a diante daquela contrata9白o. 

Visando exatamente analisar a vantajosidade da proposta, a Lei 8.666/93 
exige, para habilita9白o de uma empresa, sejam analisados documentos de habilita9白o 
juridica, regularidade fiscal, qualifica9白o t白cnica e econ6mico-financeira, como assim o 
fez essa municipalidade no referido Preg白o Presencial n. 011/2020 e o faz em todos 
os certames 

Na seara da qualifica9ao econ6mico-financeira, aproveito para citar, in 
verb/s, o Parecer Juridico 

"E de conhecimento not6rio, para se lograr vencedor em uma 
licita9ao, n白o basta oferecer o melhor pre9o, uma vez que os 
bons indices econ6micos e financeiros indicados no edital e 
previstos na Lei de Licita96es, destinam-se 自  sele9首o dos 
licitantes que possuam uma capacidade econ6mico-financeira 
suficiente a assequrar a execuc白o inteqral de um contrato 
concluindo o objeto e objetivo da obriga9白o 
A comprova9白o de uma boa situa9白o financeira dos 
participantes de uma licita9ao, portanto, deve ser feita de forma 
objetiva, atrav白s de uma anlise de balan9o, considerando as 
m白tricas contbeis representados por i ndices cont白beis e 
econ6mico-financeiros, previstos no edital da licita9o 
Portanto, a exig6ncia da certid含o de concordata e fal白ncia, bem 
como (e principalmente) do balan9o patrimonial e de bons 

  

' ユ FILHO, Maral Justen. Coment'rios 自  Lei de Licita'6es e Contratos Administrativos. 14.' ed. Sきo Paulo: Dial'tica. 2010, p.66. 

Pa. da Bandeira02 - Centro-Po96es/Ba . Fone(7fl3431 -5800 Fax (77)3431-5805 
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indicadores econ6mico-financeiros, 白  deveras importante e 
relevante, para que o vencedor da licita9白o demonstre que 
pode suportar eventuais investimentos e exposi9白o de capital 
E . . ] 
Analisando a Demonstra9白o de Resultado do Exercicio da 
empresa M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 
constatou-se que a mesma nao foi apresentada conforme 
normas cont白beis vigente para micros e pequenas empresas 
ITG 1000 (Anexo Ill) ou CPC PME Ri (sec白o Ill) 
Explicamos: A licitante, conforme observado na folha 000066 
da habilita9ao, 白  optante pelo simples nacional desde 01 de 
janeiro de 2017, motivo pelo qual deveria ter anexado a s suas 
Demonstra96es Cont白beis as pr白ticas cont白beis adotadas, o 
que, consequentemente, forneceria mais objetividade na 
apura9白o da qualifica9白o econ6mica e financeira da empresa 
Contudo, as demonstra96es apresentadas demonstram 
inmeras inconsistencias para uma empresa optante. Vejamos 

A) Ausencia do subgrupo "DeduC6es" 
A DRE anexada apresenta receitas de servi9os no montante de 
R$ 4.490.680,96 (quatro milhうes, quatrocentos e noventa mil, 
seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos), porm 
omite as dedu96es tributarias do respectivo faturamento. 
Essas dedu96es deveriam apresentar o montante de tributo 
relativo ao Simples Nacional, tendo em vista que a licitante se 
enquadra no referido regime tribut白rio 

B) ApuraC白o de Imposto de Renda e CSLL 
Conforme anexo 3 da Resolu9含o CFC n。  1.418/12, que aprova 
a ITG 1000 - Modelo Cont自bil para Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, "As entidades que esto enquadradas no 
Simples Nacional devem evidenciar os tributos na linha 
'Dedu96es de Tributos, Abatimentos e Devolu9うes'. Neste 
caso, devem desconsiderar essas contas." 
Nota-se, contudo, que a licitante apresentou na sua DRE as 
contas: "Imposto e Contribui96es sobre o lucro liquido" e 
"Imposto de Renda Pessoa Jurdica - IRPJ", sendo o primeiro 
sem valores e o segundo com o valor de R$ 583.013,83 
(quinhentos e oitenta e tres mil, treze reais e oitenta e tr6s 
centavos) 
Entrementes, as empresas no regime simplificado conforme Lei 
Complementar n. 123/2006 possuem aliquotas u nicas 
conforme seu enquadramento nos anexos da referida lei 
A apresenta9白o do imposto de renda sem qualquer nota 
explicativa tende a mascarar a verdadeira carga tribut自ria da 
empresa, uma vez que nao foi discriminado os demais 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-Po加eslsa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431 -5805 
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impostos e contribui96es que comp6em a base do Simples 
Nacional (ISS, PIS, COFINS e CSLL) 
Dessa forma, os valores omitidos na DRE impactam 
diretamente o ativo e passivo circulante da empresa que, por 
sua vez, vao refletir nos indicadores econ6micos e financeiros 
previstos no item 8.1.310 do edital 
Os ndices de liquidez corrente e endividamento geral 
proporcionam a administra戸o pロblica aferir a capacidade 
financeira do licitante vencedor em executar o contrato de 
presta9自o de sen.'りo. As Demonstra96es Contb eis, portan切，  
consistem na ferramenta essencial para aferir tais indica dores, 
contudo, resta prejudicada tal finalidade quando ocorre 
inconsist6ncias na mensura9do e evidencia9白  o das 
Demonstra96es Cont白beis." 

impostos e contribuições que comp6em a base do Simples 
Nacional (ISS, PIS, COFINS e CSLL). 
Dessa forma, os valores omitidos na DRE impactam 
diretamente o ativo e passivo circulante da empresa que, por 
sua vez, v5o refletir nos indicadores econômicos e financeiros 
previstos no item 8.1.3.10 do edital. 
Os indices de liquidez corrente e endividamento geral 
proporcionam a administração pública aferir a capacidade 
financeira do licitante vencedor em executar o contrato de 
prestação de seivigo. As Demonstrações Contábeis, portanto, 
consistem na ferramenta essencial pare aferir tais indicadores, 
contudo, resta prejudicada tal finalidade quando ocorre 
inconsistências na mensuração e evidenciação das 
Demonstrações Contábeis." 

Assim, diferente do que foi arguido pela recorrente, n白o foi possivel 
verificar a boa situa9ao financeira da licitante pelas demonstra96es cont自beis 
apresentadas, antes as inconsist6ncias referendadas 

Assim, diferente do que foi arguido pela recorrente, não foi possivel 
verificar a boa situação financeira da licitante pelas demonstrações contábeis 
apresentadas, antes as inconsistências referendadas. 

Por fim, importa-se destacar a empresa novamente n白o esclarece a 
viabilidade de execuc白o do contrato utilizando-se os valores ofertados, Isso porque a 
proposta vencedora tem por base as aliquotas do regime do SIMPLES Nacional, ao 
qual a licitante 白  atualmente optante (fls. 66 da habilita9白o). Contudo, a empresa 
arrematou todos os lotes totalizando R$7.429.404,00 (sete milh6es, quatrocentos e 
vinte e nove mil, quatrocentos e quatro reais) em 12 meses, faturamento muito 
superior ao permitido para optantes do SIMPLES Nacional, qual seja, R$4.800.000,00 
(quatro milh6es e oitocentos mil) 

Por fim, importa-se destacar a empresa novamente não esclarece a 
viabilidade de execução do contrato utilizando-se os valores ofertados. Isso porque a 
proposta vencedora tem por base as aliquotas do regime do SIMPLES Nacional, ao 
qual a licitante é atualmente optante (fls. 66 da habilitação). Contudo, a empresa 
arrematou todos os lotes totalizando R$7.429.404,00 (sete milhões, quatrocentos e 
vinte e nove mil, quatrocentos e quatro reais) em 12 meses, faturamento muito 
superior ao permitido para optantes do SIMPLES Nacional, qual seja, R$4.800.000,00 
(quatro milhÕes e oitocentos mil). 

Observa-se, apenas com o faturamento de um possivel contato com a 
municipalidade de Po96es, sem considerar quaisquer outros contratos - que, 
conforme a licitante em seu pr6prio recurso existem v白rios vigentes - a arrematante 
ultrapassa o limite estabelecido pela Lei Complementar, acarretando assim, na sua 
exclusao do regime tribut白rio de oficio (art. 29 inciso VI) ou mediante comunica戸o da 
empresa (art. 30 inciso 川) 

Observa-se, apenas com o faturamento de um possível contato com a 
municipalidade de Poções, sem considerar quaisquer outros contratos - que, 
conforme a licitante em seu próprio recurso existem vários vigentes - a arrematante 
ultrapassa o limite estabelecido pela Lei Complementar, acarretando assim, na sua 
exclusão do regime tributário de oficio (art. 29 inciso VI) ou mediante comunicação da 
empresa (art. 30 inciso III). 

Aproveitando o estudo realizado pelo setor pertinente, e apresentado no 
Parecer Jurdico, apresenta-se comparativo do pre9o ofertado pela licitante por lote e o 
pre9o estimado levando em considera9白o 白  sua exclus白o do regime simplificado de 
tributa9白o 

Aproveitando o estudo realizado pelo setor pertinente, e apresentado no 
Parecer Juridico, apresenta-se comparativo do preço ofertado pela licitante por lote e o 
preço estimado levando em consideração sua exclusão do regime simplificado de 
tributação: 

LOTE DESCRIÇÃO LANCE 
OFERTADO 

CUSTO 
AJUSTADO 

1 Prestação de serviços administrativos R$ 96.968,00 R$ 158.510,50 

2 Prestação de serviços de condução de veículos R$ 140.624,00 R$ 310.454,52 

Pa. da BandeIra,O2 - Centro-Po加es/Ba - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 Pga. da Bandeaa,02 - Centro-Pogões/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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3 Prestação de serviços de condução de veiculos 
pesados 

R$ 189.508,00 R$ 572.472,69 

4 Prestação de serviços de preparação e R$ R$ 2.249.826,43 
distribuição de alimentos 1.392.160,00 

5 Prestação de serviços de manutenção e R$ R$ 8.089.148,66 
conservação patrimonial 4.948.496,00 

6 Prestação de serviços de assentamento de 
pavimentação 

R$ 319.056,00 R$ 521.550,67 

7 Prestação de serviços técnicos de manutenção 
e conservação patrimonial 

R$ 342.592,00 R$ 542.003,64 

TOTAL R$ R$ 12.443.967,11 
7.429.404,00 

O custo ajustado foi elaborado levando-se em considera9白o: piso salarial 
da categoria ou salrio minimo vigente acrescido dos encargos sociais para empresa 

normal e carga tributria para o regime Lucro Presumido com adicional de imposto de 
renda. Nota-se que n白o levamos em considera9ao os custos administrativos e margem 
de lucro na composi 白o de custo, o que demonstra uma diferen9a significativa do 
custo real para o lance ofertado 

0 custo ajustado foi elaborado levando-se em consideração: piso salarial 

da categoria ou salário minimo vigente acrescido dos encargos sociais para empresa 

normal e carga tributária para o regime Lucro Presumido com adicional de imposto de 

renda. Nota-se que não levamos em consideração os custos administrativos e margem 

de lucro na composigão de custo, o que demonstra uma diferença significativa do 
custo real para o lance ofertado. 

COMPOSICAO DOS IMPOSTOS ー  COMPOSI ito DOS IMPO 	- 
IMPOSTO ALIQUOTA EFETIVA 

PIS FATURAMENTO 0,65% 

COFINS FATURAMENTO 3% 

ISS (MUNICIPIO POÇÕES) 4 5% 

IRPJ LUCRO PRESUMIDO (32%*15%) = 4,8% 

ADICIONAL IRPJ 5 (exceder 20.000,00 mês) = 10% 

CSLL LUCRO PRESUMIDO (32%*9%) = 2,88% 

TOTAL 26,33% 

'LEI fli 61.5/1997- Anexo ° LEI n°. 615/1997- Anexo I. 

'Adicional Imposto de renda ・  LEI 9.430/1996 Art. 42 Os§ 5 19 e 29 do art. 39 da Lei n2 9.249. de 26 de dezembro de 1995, passam 

a vigorar com a seguinte reda戸o: "Aft. 39.[...Jf 1g A parcelada lucro real, presumido ouロゆitrodo, que exceder o valor resultante 

do mu)卯licado de肘20.000,00 (vinte mil rea司pela nmero de meses do respectivo per!ada de apura'd o, sujeita-seb incidncia 

山adicional de imposta de renda. ai卿uota de dez par cento" 

Pa. da Bandeira02 - Cento-Po加eslBa - Fone(77)3431 -5800- Fax (77)3431-5805 

5 Adicional Imposto de renda: LEI 9.430/1996 Art. 4° Os §§ 1° e 2° do art. 32 da Lei n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, passam 
a vigorar com a seguinte redac5o: "Art 	§ 1° A parcel° do lucro real, presumido ou arbitrado, que exceder o valor resultante 
do multiplicação de R$ 20.000,00 Ivinte mil reais) pelo número de meses do respectivo periodo de apuração, sujeita-se incidência 
de adicional de imposto de renda el aliquot° de dez por cento". 

da Bandeira,02 - Centro-Pogões/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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at PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES *Lew: 
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GRUPO A 

INSS PATRONAL 20% 

CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS 5,8% 

SAT/INSS 3% 

FGTS 8% 

TOTAL GRUPO A 36,8% 

GRUPO B 

FÉRIAS 9,37% 

AUXILIO DOENÇA 2,87% 

LICENÇA PATERNIDADE/MATERNIDADE 0,02% 

FALTAS LEGAIS 0,54% 

ACIDENTE DE TRABALHO 0,33% 

AVISO PREVIO TRABALHADO 0,06% 

TREINAMENTO 0,34% 

1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL 3,12% 

13° SALÁRIO 9,37% 

TOTAL GRUPO B 26,02% 

GRUPO C 

AVISO PRÉVIO INDENIZADO (JÁ 
INCLUIDOS OS EFEITOS DA LEI 12.506) 

4,66% 

FGTS S/ AVISO PRÉVIO 0,28% 

REFLEXOS NO AVISO PRÉVIO 
INDENIZADO 

0,70% 

MULTA FGTS 3,93% 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10% S/ FGTS 0,98% 

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,09% 

TOTAL GRUPO C 10,64% 

6 FONTE: CONVEN"O COLETIVA SINDILIMP - BA 

P9a. da Bandeira.02 - Centro-PoC6es/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 

6 FONTE: CONVENCAO COLETIVA SINDILIMP - BA 

Pya. da Bandeira.02 - Centro-Poyees/Ba - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

GRUPO D 

INCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE 0 
GRUPO "B" 

9,57% 

INCIDENCIA SOBRE 0 SALÁRIO 
MATERNIDADE 

0,46% 

TOTAL GRUPO D 10,03% 

TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E 
TRABALHISTAS 

83,49% 

Observa-se, os valores ofertados pela licitante n白o atendem ao item 6.12 
do edital que diz: "os valores ofertados devem ser compatlveis com os pre9os atuais 
praticados no mercado sob pena de desclassifica9百o da proposta", bem como ao item 
6.13: "n自o ser admitida proposta que apresente pre9os simbolicos, irris6rios ou de 
valor zero, incompativeis com os pre9os dos insumos de mercado acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato con vocat6rio n白o tem estabelecido limites 
mnimos, exceto quando se referirem a materiais e instala96es de propriedades da 
prpria licitante, para os quais renuncie a parcela ou a totalidade da remunera9自o." 

Observa-se, os valores ofertados pela licitante não atendem ao item 6.12 
do edital que diz: "os valores ofertados devem ser compativeis com os pregos atuais 
praticados no mercado sob pena de desclassificagão da proposta", bem como ao item 
6.13: "não será admitida proposta que apresente preços simbólicos, irris6rios ou de 
valor zero, incompativeis com os preços dos insumos de mercado acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocatório não tem estabelecido limites 
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedades da 
pr6pria licitante, para os quais renuncie a parcela ou a totalidade da remuneração." 

Sendo assim, resta explicito que as irregularidades elencadas na 
qualifica9白o econ6mico-financeira da empresa licitante prejudicaram a ampla 
concorr白ncia no certame, tendo em vista que os pre9os apresentados, bem como sua 
capacidade financeira (vide demonstra96es contbeis) apresentando vicios 
~rreparaves 

Sendo assim, resta explicito que as irregularidades elencadas na 
qualificação econômico-financeira da empresa licitante prejudicaram a ampla 
concorrência no certame, tendo em vista que os preços apresentados, bem como sua 
capacidade financeira (vide demonstrações contábeis) apresentando vicios 
rrepa ráve is 

5. CONCLUSAO 5. CONCLUSÃO 

Pelas raz6es expostas, esta Comiss白o Permanente de Licita96es opina 
que seja apreciado o recurso administrativo interposto pela empresa M. PINHEIRO 
CONSTRUC6ES E SERVIOS LIDA inscrita no CNPJ n。  06.096.502/0001-44, eis 
que preenche os requisitos de admissibilidade, por白m, no m白rito, IMPROVIDO posto 
restar comprovado nos autos que a referida empresa nao atende 白  s condi96es de 
habilita9白o exigidas no Edital do Preg白o Presencial n. 011/2020 

E nosso parecer salvo melhor entendimento 

Pelas razões expostas, esta Comissão Permanente de Licitações opina 
que seja apreciado o recurso administrativo interposto pela empresa M. PINHEIRO 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ n° 06.096.502/0001-44, eis 
que preenche os requisitos de admissibilidade, porem, no mérito, IMPROVIDO posto 
restar comprovado nos autos que a referida empresa não atende As condições de 
habilitação exigidas no Edital do Pregão Presencial n. 011/2020. 

E nosso parecer salvo melhor entendimento. 

Po96es/Bahia, 11 de Mar9o de 2020 Pogões/Bahia, 11 de Março de 2020. 

YANNE 員・EDo MATOS 
ASSESSORA JURI L ICA - OAB/BA 51735 

Pa. da Bandeira,02 - Centro-Po加es/Ba - Fone(77)3431 -5800- F. (77)3431 -5805 

YANNE 4 EDO MATOS 
ASSESSORA JURI LI ICA - OAB/BA 51735 

Pc,a, da Bandeira,02 - Centro-Poybes/Ba - FOne(77)3431 -5800 - F (77)3431-5805 
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DECISAO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 

PROCESSO No243-2/2019 
PREGAO PRESENCIAL N。  011/2020 
REGISTRO DE PREcOS
RECORRENTE: M. PINHEIRO CONSTRUcoES E SERVI9OS LTDA inscrita no CNPJ no 

06.096.502/0001-44 
RECORRIDO: Comiss白o Permanente de Licita,o do Municpio de Po96es/BA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES, BAHIA, atrav白s da Comiss白o Permanente de 
Licita9白o/Preg白o, est白  realizando uma licita9白o na modalidade Preg白o Presencial n。  011/2020 

Trata-se de recurso administrativo interposto por licitante acima identificado, no Processo Licitat6rio 
no 243・2/2019, cujo objeto 6 a presta9白o de servios administrativos, servi9os de condu弾o de 
veiculos, servios de condu9自o de veiculos pesados, servios de manuten戸o e conserva9白o de 
patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta9ao, servios t白cnicos de manuten9自o e 
conserva9ao de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9白o normativa 

S 02/2018 TCM/BA. cara atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educac白o, do municipio de 
Po9Oes ・  BA, de acordo com as descri9oes contiaas no ヒ  aitai, nos termos aa iegisia9ao em vigor e 
conforme especifica96es contidas no Termo de Referncia 

I - DAS PRELIMINARES 

Foi realizada a sessao de licita9ao na modalidade de Pregao Presencial n。  011/2020, 
para presta9白o de servios administrativos, servi9os de condu9白o de veiculos, servi9os de 
condu"o de veiculos pesados, servios de manuten9白o e conserva9百o de patrim6nio, servios de 
assentamento de pavimenta9白o, servios t白cnicos de manuten9白o e conserva9ao de patrim6nio, 
TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9百o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de lnfraestrutura e de Educa9白o, do municipio de Po96es ・  BA. Consoante 
demonstrado na Ata n. 006/2020, no dia 27 de fevereiro do corrente ano, aberta a fase de lances 
verbais por parte das empresas, fora declarada como vencedora a proposta da empresa M 
PINHEIRO CONSTRUC6ES E SERVI9OS LTDA inscrita no CNPJ n。  06.096.502/0001-44 nos 
lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 com um valor total de R$ 7.429.404,00 (sete milh6es quatrocentos 
e vinte e nove mil quatrocentos e quatro reais) 

Aberta a fase de habilita9白o, contudo, as empresas JOSE CARLOS NASCIMENTO DA 
SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  08.551.890/0001-31 e COOPBRASIL - COOPERATIVA 
DE TRABALHO EM SERVI9OS, inscrita no CNPJ n. 22.331.020/0001-88, manifestaram-se 
afirmando inconsistencias nas demonstra96es cont白beis da empresa 

A Comiss白o Permanente de Licita9白o, ent白o, abriu diligencia, encaminhando os 
questionamentos ao setor respons自vel. Posteriormente, resguardada por Parecer T6cnico, a 
COPEL decidiu por inabilitar empresa M. PINHEIRO CONSTRU96ES E SERVI9OS LTDA inscrita 
no CNPJ n。 06.096.502/0001-44, concedendo-lhe o prazo para apresentar recurso. 

II - DAS RAZ6ES RECURSAIS 

Em sede recursal, alega a licitante, em sintese, que "det白m total e irrestrita capacidade 
estrutural e tecnol6gica de oferecer os servi9os necess自rios" 

:1 



ndro Araロン  Mascarenhas 
Prefe ・  Municipal 

Afirma, que apresentou proposta mais vantajosa, e que n白o pode ser inabilitada por nao 
apresentar notas explicativas em raz白o dessa exig6ncia n白o ter sido feita em edital 

Ressalta que demonstrou possuir "a devida qualifica9白o econ6mico-financeira E.. ・1 eis 

que, al白m de apresentar certid白o negativa de falncia e concordata, carreou aos autos seu balan9o 
patrimonial, que demonstra um RESULTADO POSITIVO de R$4.490.680,96 [, ・ j receita de 2018." 

Ao final, a recorrente solicitou que a Comiss白o Permanente de Licita96es conhecesse 
as raz6es do recurso apresentado e lhe desse provimento, a fim de que a licitante seja habilitada 
para prosseguir no processo licitat6rio. E, caso a Comiss白o mantivesse sua decis白o, que o recurso 
seja encaminhado a autoridade superior competente 

A empresa juntou aos autos cart白o CNPJ e contrato social 

Ill ー  DA DECISAO 

Diante de todo o exposto, e, em observ白ncia aos Principios Basilares da Licita"o, e 白  legisla9o 
de reoencia, INFORMA Que em referncia aos fatos anresentados e da an自lise realizada nas 
. 	raz6es e parecer juridicF tudo o mais que consta dos auto可  ophia 白  autoridade superior 

competente pela seguinte decisao 

Pelas raz6es exoostas, esta Comiss白o Permanente de Licitac6es ooina Que seja apreciado o 
recurso aaministrativo interposto peia empresa M. ViiNItiRU UUNb i RUYUtb tb tRViYLJ 
LTDA inscrita no CNPJ no 06.096.50210001-44, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, 
porm, no m白rito, IMPROVIDO posto restar comprovado nos autos que a referida empresa n巨o 
atende 自  s condi96es de habilita9ao exigidas no Edital do Preg白o Presencial n. 011/2020 

Mais importante ainda, 白  frisar que esta Administra9白o preza pela competitividade e legalidade do 
procedimento 

O processo prosseguir自  normalmente devendo ser publicado para que tenha efeitos legais. 

Po96es, 11 de maro de 2020 

ノ  、  
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REGIMENTO INTERNO 

   

TlTULO I 
DISPOSICOES PRELIMINARES 

Art, 1。.。  Este Rec'imento Interno, aprovado por Assembleia Geral, tera forga de lei e tern 

nor objetivo reeulamentar dispositivos do Estatuto Social normatizarido as ativiaacles 
administrativas, operacionais e disciplinando o comportamento dos .cooperaciOs, 
conselho de administragao e colaboradores da COOPBRASIL. 

Art. 2。 . A regulamentagao basica que disciplina a organiza恒o e o funcionamento da 

CVOPBRASIL e composta do'seguintes instrumentos 

I. A legislagao especifica e as instrug6es emanadas das entidades e dos 6 rgaos 
normativos e fiscalizadores; 

II. (3 Estatuto Social, enquadrado na Lei 12.690/12, o qual define a estrutura juridica da 
COOP11RASIL, estabelec? as competencias dos 6 rgaos adminishativos e regula demais 
ct SPectos societa rios; 

Ill. () presente Regimento Interno, o qual define a estrutura organiz4cional, as 
competncias dos 6 rgaos estatutarios, as atividades executadas pelas 白  reas, as 

atribuiぐ6es dos componentes administrativos e dos demais integrantes; aos requisitos e 
os criterios para admissao, demissao, elimina車o e exclusao de associados; 

 

lv. Deliberaい・es e aS diretrizes das Assembleias gerais; 

   

'V. As normas coiiiplementares instituIdas pelo Conselho Administragao da 
CQ (fl) !J1t4 SilL; 

 

TITULO II 
ESTRUTURA ORG ANIZACIONAL 

  

  

-e 

 

CAPITULO I 
ORGAOS ESTATUTARIOS 

  

Art .3。 . Sao o rgos estatutarios da COOPBRASIL 

[.Assenihleia Ger止 	 I、コS 七  

li. ( oiiselho LI e 1\d ninistragao; 

Ill. Conselho Fiscal 

SEgAO I 
ASSEMBLEIA GERAL 

DEFINICAO, COMPOSICAO E COMPETENCIAS 

Art. 4。. A Assembleia Geral e o Orgo supremo e, dentro dos limites legais e estatuarios, 
tem poderes paia tomar toda e qualquer decisdo de interesse da COOPBRASIL. 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Serviぐos - CNPJ: 22.331.020/0001-88 
Rua Rui Barbosa, fl・  431, Centro, Itabuna/BA - CEP: 45.600-222 

EiiaiI: '' 、‘ l ''j- 	1に L尋1‘ ・ nriil,;'om 
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Art. 5。. A Assembleia Geral e composta por membros 
COOPBRASIL, indicados na forma do Estatuto Social. 

Art. 6'' .A Assembleia Geral podera ser Ordinria, obrigatoriamente realizada 
anualmente anOs o trmino de cada exercicio; Extraordindria, que se realizar百  sempre 
que houver necessidade de discussao e de deliberacao de assuntos te interesse da 

S竺led費e」  e Esりecia l翌eclevera ser realizada obrigatoriamente at。  o finat:d$undo 

Art. 7.。  E da com
p
etncia de Assembleia Geral Ord inaria deliberar sobre 'os ,se

8
uintesassuntos: 

I. Presta es de contas dos r
g

os da Administragao, acom
p
anhada do parecer do

Conse lho Fisca l, com
p

reendendo 
a) relat(rio de gestao e presta車o de contas; 
h) balango patrimonial com Notas explicativas: 

"J Lielliuls Lieliiuiisrrauivos exigidos pelas normas de contabilidade 

II. Dest inado das sobras OU rateio das perdas apuradas; 

111. Elei、ao dos membros do Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal; 

IV . Fi xa o dos honor rios dos car
g
os Executivos e cedulas 

de p
resen'a dos membrosdos Conselhos de Administra o e Fiscal; 

Y 繁黒鷲s誉げ。s remunerat6rlos do caPltaHnle即ahzado dependen irV. Fixao dos juros remuneratrios do Capital Integralizado, dependendo do resultado.1 C(l,' i nnn , 	,,.. 	- - 
、’'‘ 、、ハJ'JハJlJ IL' orieoecicio O lirni te legal; 

VI. Plano de atividade da (TOOPBRASIL para o exercicio seguinte; 

VII , Deliberar sobre a ado o de diferentes faixas de rendas do s6cios - coo
p

eradosatendendo ao ar t io 14 da Lei 12 .690/12. 

VIII
. Quai

sq
uer assuntos de interesse social, exceto a

q
ueles de com

pe
tencia exclusiva

da Asse ni H eia Geral Extraordin ria 

Pargrafo ど  nico. A aprovao das prestaces do 'nnlnc anuals reahzadas Pe 1bs 6 rgaos 
と県

mnlIslra、ふう  nao desoner『de resP。‘ga函諾 nA LLLLII3 I eantausde administra;o no desonera de responsabilidade os administrad 

A rt. 8.l点  d a collipetncia exclusiva de Assembleia Geral Extraordinaria deliberar sobreos sei in tes a ssun t os: 

I. Ret ・ rina do estatuto social; 

II. l'usdo, incorporaao ou desmembramento; 

111. Mudana de objeto socia l; 

IV. Dissolu、ao voluiitiria da sociedade e nomeagao de liquidante; 

Coofl B r a siRua趣ma』鴛ミ in ScItab範BA-峯45.6OS'2z 

do qtiadro social da 

CC' 

、  
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V. Contas do liquidante 

Art. 9。 . E da competencia de Assembleia Geral Ordinaria ou Extraordinaria a destituigao 
de membro dos Conselhos de Administraぐao e Fiscal 

『I議鷺ミ

Art. 100. A participagao e a presenga de t )dos os associados nas Assembleias Ordidria 
e Extraordin自 ria devem ser, indejen ienter nte da obrigatoriedade estatut自naノ  
promovidas pelo Conselho de Adminstr t車o,co n o apoio do Conselho Fiscal e demais 
conselhos constituidos e, na efetivicade dessas ag6es, devem gerar a integra師。 e 議驚le tc)enc.istrEladEdi驚Isneoxasa鷺麟I議[ruiriatria,a is;o e1ieiOs 

eletr6nicos, inclusive atraves das redes sociais, e de acordo as condig6es econ6micas e 
financeiras da COOPBRASIL, criar premiag6es motivadoras, para que haja um maior 
numero de associados presentes, em dia com suas obrigag6es estatutarias 

Art. 11。. O conselho de Administra車o, ouvido o Conselho Fiscal, ou os demais 
conselhos constituidos, 10 (dez) dias antes Lia realiza車o das Assembleias Ordinria e/ou 
Extraordinaria, baixara as instrug6es sobre como devera ser a comunica恒o aos 
associados, observando os dispositivos legais, e solicitando sugest6es, para que a 
presenga e a participagao dos mesmos sejam comprometidas 

Art. 12。. Os responsaveis pela convoca車o das Assembleias ordinaria e/ou 
Extraordinaria deverao estar presentes desde o horrio da primeira convocagao tiara a 
cond uca o da aherti ira rios 十rah川hng 

Art. 13''. O responsavel pela condu車o dos trabalhos Lias Assembleias ordindria e/ou 
Extraordinaria dever自  seguir sempre a pauta Lia Ordem do dia discutindo e decidindo 
por vota尊o cada assunto em particular 

Art. 14。 . Antes de qualquer processo de vota車o, o Presidente da mesa dos trabalhos 
solicitara aos associados qual a forma de votagao a ser discutida, e maneira aberta e 
甫reta 

Art. 15。 . A mesa dos Trabalhos devera ter a relaぐao dos associados que podem votar e, 
no caso de eleiぐao, as condiり6es dos associados que podem ser votados. 

Art. 16。 . C) associado que faltar coin respeito aos colegas e gerar tumulto na Assembleia 
ser convidado a se comportar de forma digna ou retirar-se dO recinto da Assembleia 

Art. 17。 . A Assembleia Geral Especial, sempre que convocada obedecera a todos os 
dispositivos apostos na sec車o I Lleste Regimento, combinado com as disposig6es 
contidas no Esta Rito Social 

Art. 18。 . A Assembleia Especial devera obedecer aos critrios de convoca車o para a 
participaao dos associados e vinculados aos contratos de presta車o de servigos firmados 
com os J'omadores na reguio e/ou no municipio onde estes contratos esto sendo 
prestados, Visando discutir, analisar, aprovar ou nao a pauta previamente relacionada 
no Edital de Convocaぐao e nas circulares aos associados, especialmente em relaぐao 
aqueles contratos, de forma que haja transparencia da gestao e coordena師o da referida 
presta車o de servios 
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§ 1。- A Assembleia Especial podera ser realizada nas regi6es e ou municipio onde a 
COOPBRASIL mantm os ndcleos de associados vinculados a determinado contrato, 

	

" 	 obedecendo a determinagao do estatuto social e da legisla'o vigente. 

い  
" 	 de disciplina, direitos e deveres dos s6cios, a forma e o planejamento da execu頭o e 
a 	 avaliacao econ6mica para os valores a serem repassados, na mesma proporcao da 

'

' 
“ 	 §3。- Esta comunicagao devera ser realizada, formalmente, para todos os associados, cujo 

言  難薫ミ難薫蕪鞭講難  

5% 
	 ser convocada e realizada, conforme o artigo 17 deste Regimento

- 	 - . 	 . . . . . A - - 	I- I 
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SEgAO II 
CONSELHO DE ADMINISTRACAO 

DEFINIぐAO, COMPOSIぐAO E COMPETENCIAS 

SQ 	 Art. 19. 0 Conselho de Administragao e o Orgo da estrutura organizacional que 

事  鷲鷲誉鷲鷲鷲二芸二  

SQ 	 na fun弾o de Presidente,d m Diretor Administrativo-Financeiro e um Diretor 

か  鷲鷲鷲ente entreinistrao,二r二器二  

50 	avaliar e deliberar, se for o caso, sobre 

'o 

wSC 

t V. taxasn de servios; 。、 ngsso 	eし dosd Pend 

F 器】 ;nto estratgico e desenvolvimenIc investimento; 	 odas a g6es pertinentes; 
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§2。- C) Conselho de administra'ao, na data da convocagao para a realiza車o da 
A ー～、，、、 」、1"‘、  に‘、 ，、‘～弓 ュ1 」 ，ハ，、， ,lhL～コ ”ら  っハr りeeハriコHハc 、”n',"1つョハに  nflに  rロにno'-.十l'mne mnm十rnh、に  

1. diretrizes e planejamento das atividades para cada exercicio; 

II. atividades desenvolvidas pelos Executivos; 

UI. orgamento anual, evolu師o dos ingressos e execugdo dos dispendios; 

f S. 
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、  

、  
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VII. montantes, prazos e taxas de juros para operag6es de credito; 

VIII. limite de numerario que podera ser mantido em caixa; 

IX. normas para implementagao de controles operacionais; 

X. evolugao econ6mico-financeira da Cooperativa; 

XI. politicas e normas propostas pelos Executivos; 

XII. politica de admiss白o, eliminagao e exclusao de associados, podendo, a seu exclusivo 
crit白rio, aplicar, por escrito, adVertencia previa; 

XIII. normas para admissao e demissao do quadro funcional; 

XIV・  cria車o de cargos, de fung6es e de componentes organizacionais; 

XV. contrata'ao de auditor interno; 

XVI. ajustes necessarios ao cumprimento das recomendag6es constantes dos relat6rios 
de auditoria; 

XVII. convocagao da Assembleia Geral; 

XVIII. alteragoes no estatuto social, a serem levados a deliberagao da Assembleia Geral; 

XIX・  proposta de cria師o de fundos, a ser submetida a delibera車o da Assembleia Geral; 

XX. proposta de aplica車o dos recursos destinados ao Fundo de Assistencia Tecnica, 
Educacional Social (FATES) a ser encaminhada a deliberag合o da Assembleia Geral; 

XXI. proposta d' participa頭o em trabalhos junto as organizag6es sociais sem fins 
lura twos; 	 U 	 -e 

XXII・  Proposta de politica de pagamento de juros de capitaL a ser enviada a delibera車o 
da Assembleia Geral; 

XXIII. hor自rio de funcionamento da Cooperativa; 

XXIV・  aprovar o Regimento Interno da Cooperativa; 

XXV. adquirir, alienar ou onerar bens im6veis, na forma estabelecida pela Assembleia 
Geral 

XXVI ・  deliberar sobre admissao, demissao, elimina車o e exclusao de associados, 
podendo, a seu exclusivo critrio, aplicar, por escrito, advertencia pr6via; 

XXVII. contratar os serviりos de auditoria externa independente; 

XXVIII ・  estabelecer as normas de controle de operag6es e servigos, verificando 
mensalmente no minimo, o estado aご  on6mico-financeiro da cooperativa e o 
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desenvo二virnento das operag6es 

demonstrativos especificos; 
e atividades em geral, por meio de balancetes e 

ii 
二  0 

XXIX. torniular os planos anuais de trabalho e respectivos orgamentos; 

XXX. determinar anualmente, o pagamento de juros ao capital integralizado, na forma 
estabelecida pela Assembleia Geral Ordinaria; 

二  " 

XXXI. examinar e adotar providencias sobre os relat6rios das auditorias interna e 
externa, informando a esta as medidas pertinentes; 

XXXII. notificar os conselheiras que, sem justificativa, faltarem a reuni6es, conforme 
disposto no Estatuto Social; 

XXXIII. atribuir, complementarmente, a competencia individual dos Executivos, para 
administra車o da Cooperativa, observadas as atribuig6es definidas no Estatuto Social; 

I' 
" 	Liar garantias e empennar Dens e direitos, bem corno para realizar. a contrata"o de 

や  
XXXV. autorizar os Executivos, em conjuntos de dois, ou em conjunto com mandatrio 

regularmente constituido, a assinar todos os instrumentos necessarios aos processos 
operacionais da COOPBRASIL; 

XXXVI. deliberar sobre os demais assuntos de sua competencia, previstos no Estatuto 
Social e em Regulamento pr6prio 

Art. 22. Atribuioes do Presidente do Conselho de Administra車o: 

wa 
w 	 Ltt1 11 tiLItTh lit) US tel LULL) socini e em reguiamen【o proprio; 	' 

II・  Apresentar, por ocasiao da reuniao ordinaria do mes de dezembro, o calend白rio para 
as reuni6es ordinarias do ano seguinte; 

的  

gnecessitnanrn;IV. Conceder vista de mat'ria aos membros do Conselho de Administraga 

的  
、  
ト  " 

ト  
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書  

e 
h 
~ー 	 ()[(.IHiUFId SUL'SCquente ao ato; 

VI. Permitir, excepcionalmente, a inclusao de assuntos extra pauta, considerando a 
relevancia e a urgencia do assunto; 

VII. Salvaguardar e cumprir as demais atribuig6es apresentadas em regulamento 
Iroprto; 
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VIII. Designar responsavel para organizar, secretariar e administrar as reuni6es do 
Conselho de Administra頭o; 

IX. Outras definidas em regulamento pr6prio. 

Art. 23. Sao atribuig6es dos membros do Conselho de Administragao: 

I. Zelar pelo fie! cumprimento e pela observancia dos critrios e das normas 
estabelecidas em lei, no Estatuto Social, nos Regulamentos e neste Regimento Interno; 

II. Participar assiduamente daら  reuni6es, debatendo e votando as materias em exame; 

III. Encaminhar ao Presidente quaisquer matrias que tenha interesse em submetera 
apreciaくao do Conselho de Administra車o; 

IV. Propor requisigao aos Executivos, de dados e informag6es que julguem necessarios 
ao horn desempenho das respectivas atribuig6es. 

V. outras, definidas em regulamento pr6prio 

Art. 24. Compete aos Diretores a administrag百o e a gesto dos neg6cios da 
COOPBRASIL, podendo realizar opera'6es, praticar atos que se relacionem com o 
objeto da sociedade e deliberar, em reuniao colegiada, sobre matrias designadas pelo 
Conselho de Administra車o e pela Assembleia Geral. Sao, ainda, de competencia da 
Diretoria 

I. Administrar os servios e operag6es da Cooperativa; 

II. Contrair obriga'6es, transigir, ceder direitos e constituir mandatarios, sempre em 
conjunto, ou em conjunto com mandatario 

III. Cumprir as normas e dstabelecer procedimentos de cofitrole das operag6es e 
servios, observada a regulamentaぐao oficia!; 

IV. Elaborar e submeter a aprecia弾o do Conselho de Administra車o o Regimento 
Interno; 

V. Contratar servigos e empregados, dentro ou fora do quadro social, os quais nao 
poderao ser parentes entre si ou dos membros dos Conselhos de Administragao e Fiscal 
ate segundo grau em linha reta ou colateral; 

VI. l'romover, diretamente ou por meio de convnios com outras instituig6es, oficiais ou 
privadas, o treinamento dos administradores, fiscais e empregados da COOPBRASIL, 
hem corno organizar encontros, serninarios ou palestras para associados, visando tornar 
conhecido o modelo econ6mico cooperativista e a conscientiza-los para a sua pratica; 

VII. Decidir as propostas de credito dos associados, obedecidas a s normas gerais fixadas 
ou em Resoluぐ6es do Conselho de Administra弾o, assim como em regulamenta尊o 
c)ficial; 
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VIII. Estabelecer as taxas de custeio para servigos extraordinarios proporcionados pela 
COOPBRASIL; 

; I驚ご器農 IX. Realizar contratos, convenios corn 6 rgaos oficiais ou particulares para a prestagao ou 
recebimento de assist白ncia sociaL t白cnica, educacional, financeira ou outras de interesse 
da COOPBRASIL; 

~ 	 X. Alienar ou emoenhar hens e direitos. conforme deliberado nela Assembleia Geral e 

に a emisso de ordens de pagamento, transferncias interbancrias de recursos, assinar
recibos e dar quitao, hem como assinar correspondncia e outros papis; 

ト  
~一， 	noderes especificos ao fim do mandato 

ア  

C XIV . Pro
g
rama o das o

p
era es firtanceiras da Coo

p
erativa, de acordo com os recursos

dis
p

onveis e as necessidades dos associados; 

, 
C .3 I, 
. 	 XVIII. Apresentagao, ao ConseTho dc Administragao, de propostfl de orにamento anual; 

XIX. Zelo pela correta execugao do orgamento anual; 

XX. Proposigao, ao Conselho de Administragao, de alterag6es no estatuto social e em 

p 
XXI. Lelo pelo cumprimento da legislagao e da regulamentagao aplicavel as cooperativas 
de trabalho; 

, 	 XXII. Delega、ao de competencias, quando necess白rio; 

' XXIII. Estabelecimento de re
g
ras 

p
ara os casos omissos, at6 posterior deliberaaoa d

Conselho de Administra o; 

. 	 XXIV. Desenvolver outras atribui、6es conferidas pelo Conselho de Administra車o 

; XXV . Exercer todas as demais atribui加es 
p

revistas no Estabito Social e neste Regimen

Interno. 
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krt・こ5・発o n丁1トUiにes do Presidente 

I ・  しり1 ・  。m ~ eP丁esュ ti i丁 as Assembleias Gerais; 

II. Repre、entar a COOPBRASIL, ativa e passivamente, em juizo ou fora dele; 

III ・  Apresentar a Assembleia Geral Ordinaria: 
Re latrio 'de 

g
esto e 

p
restagao de contas; 

ご“'uL4L'l' on iliiulual acompanhado das respectivas notas explicativas; 

二mnon5Ird'aotias Sobras e Perdas a Disposi弾o da AGO; 
LJt-muusfracao nas Mutag6es do Patrim6nio Liquido; 
LiビiituiisLragao aos tiuxos tie Caixa; 
Demonstragao do Valor Adicionado; 
Parecer do servigo de auditoria, quando houver: 
rar('cer no Lonsenio Fiscal; 

熱誉認

idualmente, ou em conjunto como Diretor Administrativo Financeiro,etes e demonstrao do resultado do exerccio e demais demonstraes 

V. Supervisionar Lodosos atos de gestao da COOPBRASIL; 

VI. Cumprir as normas e procedimentos de controle interno das operag6es e servigos 

VII. Outras, 。  conferidas 
pe

lo R
eg

imento Interno e Resolug6es do Conselho deAdministra o 

ミ撚『鴛鴬燕diod蕪a sereiprevisCentra誉鴛s na preveno e0 c03ombate sn 9.613, de 03.03.1998, e de 

熱簿熱灘thanwnto, supervis o efonna estabelecida emgos reguladores das ati鴛lejtto das normas sobre
emanadas da Cnslho
oopera tivists; X. Res

p
onder pela rea central de risco de credito; controle do risco de liquidez

g
erenciamento de risco do mercado; 

XI. Supervisionar opera、6es e atividades da Cooperativa; 

XII. Zelar pelo cLimprimento das decisoes do Conselho de Administra車o; 

XIII. Convocar Assembleia Geral e presidi-la com as ressalvas legais; 

鴛蕪蕪鴛ridte a Organizao das Cooperativas do Estado da Bahiadas exigncias daquela autarquia, no que se referir s 

XV. Assinar o livro de matricula, jtu tamente com o associado; 
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XVI. Resolver os casos omissos, em conjunto com os demais Diretores; 

XV II .。  Designar res
p

onsavel para or
g
anizar, secretariar e administrarias reunies de

Dire tona; 

XIII. Executar politicas e diretrizes de recursos humanos, tecnol6gicos e materials; 

XIX. Orientar e acompanhar a execu車o da contabilidade; 

XX. Responsabilizar-se pelos servigos atinentes a a rea contabil da Cooperativa; 

XXI. Zelar pela eficincia, eficcia e efetividade dos sistemas informatizados e de 
回econtunnaに6es；ー  

XXII. Sugerir aos Diretores medidas administrativas que julgar convenientes; 

XXIII. Orientar, acompanJ-iar e avaliar a atuagao dos subordinados; 

XXIV. Desenvolver outras atrihujc6es one lhe sejam rnnfpridac nain Cnncnlhn ,4,- 
Administraぐao 

Art. 26. So atribuiぐoes do Diretor Administrativo_Financeiro: 

えSecretariar eseinbleia 5 Ge農隠＝l Atas das rensa hil izand o-器s do Conselho deos documentos e arにdministrao e dasivos referentes: 

晋念器r5器器pre器器器ond ncias e expediente da Cooperativa eos mesmos: 

III.a tn認器器（慧器器 dremist器器器 que lhe。  foremo ao disposto no i器ificamenteseguinte; 

IV. Executar pol ticas e diietrizes relacionadas a s atividaies o
p

eracionais da
Cooperativa; 

V. Zelar pela seguranぐa dos recursos financeiros e outros valores mobiliarios; 

VI
.し 

 A

し1
令com

p
anhar as o

p
era
ゆes em curso anormal, adotando medidas adequadas de

re
g

ular i zai o; 

VII

.

P Elaborar anlises mensais sobre a evolu
師o das atividades o

p
eradinais da

Coo
p

erativa e a
p

resent - las aos Executivos; 

VIII. Assessorar o Presidente nos assuntos relativos a s a reas que dirige; 

IX. Orientar, aconipanhar e avaliar a atuago dos subordinados; 

X・  Resolver os casos omissos, em conjunto com o Presidente; 

XI
. I D

esenvo lver outras atribui⑩es 
q
ue lhe sejam conferidas pelo Conselho deAdministra o. 

戸‘ く  

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Serviqos - CNPJ: 22.331.ozo/oo5i'88 
Rua Rui Barbosa, o. 431, Centro, ltabuna/BA - CEP; 45.600一222 

E mail: い  c、 t'bm asil e akuna紅utm、  :i,Lcon- 



' 0 
女  S. 
I. 
" 
鵬  " 
o 
釦  

か  
ト  観  .3 
ト  的  
g " 
.35? " , 
ト  
a 伽  
争  S 加  
ト  
e 

'aH:, 

Art. 18. Sao atribuig6es do Diretor Operacional: 

I. Supervisionar e controlar is atividades administrativas e de pessoal da Cooperativa; 

11. Fiscalizar a qualidade e padr6es dos serviぐos prestados pelos cooperados; 

Ill. Administrar diretamente os departamentos e setores que lhe forern.es.pecificarnente 
atribuidos pelo Conselho de Administra車o, obedecido ao disposto no:inciso seguinte; 

IV. Supervisionar a a rea de gerenciamento de risco operacional e as funces pr6prias de 
Secretaria; 

V. Zelar para que as demonstrag6es contabeis sempre expressem a realidade da situa車o 
econ6mica, financeira e patrimonial da Cooperativa; 

VI. Auxiliar o Presidente nos assuntos relativos a s a reas que dirige; 

VII. Orientar, acompanhar e avaliar a atua'ao dos subordinados; 

VIII・  Resolver os casos omissos, em conjunto com o Presidente; 

IX. Desenvolver outras atribuig6es que lhe sejam conferidas pelo Conselho de 
Ad in mist raぐa o 

SECAO IV 
CONSELHO FISCAL 

DEFINICAO, COMPOSICAO E COMPETENCIAS 

Art. 19. 0 (onselho Fiscal 白  o Orgao respons自vel pela fiscaliza恒o, assidua e minuciosa, 
da gestao econ6mico-financeira da Cooperativa 

、．  

Art. 20. 0 Conselho Fiscale composto de 03 (tres) membros efetivos e 03 (tres) suplentes, 
todos eleitos exclusivamente entre associados pela Assembleia Geral, preenchidos os 
requisitos estabelecidos no Estatuto Social. 

Pargrafo Unico. O mandato dos membros do Conselho Fiscal estender-se-呑  ate a posse 
dos seus sucessores 

Art. 21. Compete ao Conselho Fiscal fiscalizar 

1. Adoao de providencias pelo Conselho de Administra車o e pelos Executivos, a 
respeito das observaぐ6es contidas nos relat6rios de auditoria; 

IL Registros contibeis, livros e controles obrigat6rios ou auxiliares e toda a 
documlentaぐao comprobatoria; 

III. Evolu;ao das receitas e despesas; 
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VIII. Propor ao Conselho de Administra車o, sempre que julg&f becessario, a 
contrata、ao de profissional ou de entidade especializada para proceder a pericias; 
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IV. Adequa、ao tios procedimentos adotados para execugao e registro dos pagamentos e 
dOS I,hfI1i1111'lltOS 

V. cumprimento dos obrigag6es da Cooperativa em relagao aos associados e ao previsto 
nas regulamentaぐ6es de entidades publicas e nas normas dos 6 rgaos reguladores; 

VI. Adequaぐao dos controles utilizados para administragao de valores e de documentos 
sob custod ia da Coopera tiz'a; 

VII. Execu阜lo da politica de empr白stimos e a regularidade do recebimento dos creditos; 

VIII. Regularidade das reuni6e§ do Conselho de Administragao e o preenchimento dos 
cargos desse colegiado; 

IX. As atividades e as operagOes realizadas, autorizadas ou delegadas pelos Executivos 
da Cooperativa, inclusive as operaぐ6es de empr巨stimos, dep6sitos e documentos 
contaheis 

X. Outras atividades definidas em regulamento pr6prio 

Art. 22. Compete ainda ao Conselho Fiscal: 

I. Exercer assldua vigilncia sobre as operag6es, atividades e servigos da Cooperutiru, 
inclusive sobre emprestimos, dep6sitos e documentos corit呑beis; 

II. Examinar e apresentar a Assembleia Geral parecer sobre balano anual e contas que 
o aconipanham. bem como sobre o cumprimento das normas e exigencias do 6 rgao 
oficial competente, podendo-se valer de profissionais especializadbsぞohtrtados para 
assessora-alo em suas obrigag6es estatutrias; 

III. Dar conhecimento ao Conselho de Administra車o das conclus6esft§eds ffhbalhos, 
hem como a Assenthicia Geral em assuntos que julgar graves ou relevahtsH ノ「  

、，  

IV. Notiticar Conselheiros Administrativos e Fiscais na situa頭o prevista no Estatuto 
Social 

V.c onvocar Assembleia Geral se ocorrerem motivos graves e urgentes, ap6s solicitagao 
nao a tend ida pelo Presidente da Cooperativa, devidamente comprovada, num prazo 
nidx i mい  de 1)5 (cinco) Li ias: 

VI. Propor ao Conselho de Administraぐao a ado恒o de providencias ante a ocorrencia 
ou a evidencia de atos irregulares de gestao; 

VII. Exigir. sempre que necessario, que o Conselho de Administra真o ou qualquer 
membro que dele participe, fornega declara'6es por escrito ou preste esclarecimentos 
sobre atividades e registros fiscalizados; 
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IX. Entregar ao Conselho de Administragao, com periodicidade niinima merisal,:as 
I云nl に  Hnに  ．、十、に  ,1ロ  r口11 fl Aいに  ‘ーハ，、,ロ”‘も、  I.ロr‘、，、、ロ，、Hコ‘,Aロに  Aロ‘v、rrロ，、，ロc Hュ  コ十''TiHコョ‘，  

X. Convocar Asemh1eia Geral Extraordinaria, nas circunstancias previstas noestatutO 

social e em rt'gu lamento proprio; 

Xl. Apresentar a Assembleia Geral Ordinhria, relat6rio sobre as atividades da 

Cooperativa e pronunciar-se sobre o resultado dos trabalhos de fiscalizago; 

XIII. Outras dotinidas em regulamento pr6prio 

Art. 23. Em caso de renuncia, de impedimento, de falecimento ou de perda de mandato, 
os membros eletivos do Conselho Fiscal serao substituidos pelos suplentes, obedecida a 
ordem decrescente de idade, e havendo empate, a de antiguidade como associado da 
cooperativa 

CAPiTULO II 
COMPONENTES ADMINISTRATIVOS 

Art. 24. intei;rain, ainda, a estrutura organizacional da Cooperativa 

I. A .Assessoria Jurid ica; 

II. A Area Operacional; 

III. A Area Financeira; 

IV. A Area Administrativa; 

V. A Contabilidade; 

VI. C) Con [role Interno; 	I 	- 

VII. A Assessoria de c:oi- inca弾o 

Art.25. Sdo subordinadosa 

I. Areci C)peraciona I 
a) Uni da de de Credito; 

b) Unidade Comercia I 

Ii .i\r ea Financeira 
a) Unidade Financeira; 

b) U iii dade de C )ntrole 

ill~ Area Administrativa 
a) Unidade de Representa'ao em cada municipio; 
I,) Unidade de Recursos Humanos; 
c) Unidade de Servigos Gerais; 
d) Unidade de leunologia; 
e) Unidade de Atendimento ao Cooperado. 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Serviqos - CNPJ: 22.331.020/0001-88 
Rua Rui Barbosa, it 431, Centro, Itabuna/BA - CEP: 45.6001222 
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SECAO HI 

ASSESSORIA JURiDICA 	- 
SUBORDINACAO, ATIVIDADES E ATRIBUICOES. 

Art. 25. A Assessoria Jurldica est subordinada aos Executivos. 

Art. 26. Sao atividades da Assessoria Juridica: 

‘ ー  S. 女  0 鵬  se 鵬  " 
" 知  , 知  e, 
h 釦  " 
g e, 

1. Emissdo de pareceres juridicos corn base na legislagao e na jurisprudthida em vigor, 
sobre OS assuntos que forem demandados, a fim de orientar a tomada de decisao pelas 
al'a das compel entes 

II. Aconipanhamento de contenciosos administrativo, trabalhista, fiscal, financeiro e 
crediticio, hem como a execu車o judicial das opera'6es de cr白dito vencidas; 

III. Elabora'ao e/ou revisao de contratos em que a Cooperativa esteja envolvida; 

IV. Assessoramento em quest6es sindicais; 

V. elabora、do, no final de cada ano, de relat6rio sobre as atividades executadas pela 百  rea 

durante o perodo; 

VI. Colabora、ao, mediante avalia車o de aspectos juridicos, com a elabora9ao de normas; 

Vil. Participagao em comits e em comiss6es, segundo delihera頭o doPrSiden te; 
γ 	戸  

VIII. Outras, a critrio dos Executivos 

Art. 27. らa o atribui'6es do Assessor Juridico 

I. Emitir pareceres jurldicos com base ria legislagao e na jurisprMdencia em vigor, sobre 
os assuntos que lhe forem dernandados, a fim de orientar a tothadade decisao pela 
akida coin petente; 

11. Avaliar contratos minutados, requerimentos, convenios, editais de licitaao e outros 
documentos em que a atua'ao do advogado seja requerida; 

Ill. Revisar, no final de cada ano, o relat6rio sobre as atividades executadas pela 自  rea 

dura nte o pt'riod o; 

IV. l:ld-iori、ao, no final de cada ano, de relat6rio sobre as atividades:ke」uladas pela 

area dura it e o period o; 

V. Colabera'do, mediante avalia'ao de aspectos juridicos, com a elaboragao de normas; 

VI. I'articipaao em comites e em comiss6es, segundo delibera恒o dos Executivos; 

IX. Outras, a criterio dos Executivos, corn observancia da legisla車o vigente. 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Servi'os - CNPJ: 2Z.331.ozo/000l-88 
Rua Rui Barbosa, n. 43'・  Centro・  Itabuna/BA- CEP:45.oo-222 r,= 
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SEぐAO IV 
AREA OPERACIONAL E COMPONENTES " 

SUBORDINAぐAO, ATIVIDADES E ATRIBUICOES 

Art. 28. A Area ()peracional est白  subordinada aos Executivos. 

Art. 29. Sao atividades da A rea Operacional 

I. Superviso do desenvolvimento da politica de concessao de cr6dit6;coordSando a 
aplica師o e avaliando os resultados decorrentes; 

li. A器  npan]1aineuIo da situa弾o econ6mico-financeira da Coopera tiva, para defini車ode limites: 

Ill. Impluitagao Q/ou proposi車o de alterag6es nas polticas de cr巨dito e nos 
procedimentos de controle e de concessAo; 

IV. Elabora'ao de relatorio anual de atividades executadas; 

V. Responsabilidade pela estratgia comercial; 

VI. Outras, a criterio dos Executivos 

Art. 30. Sao atribuiぐ6es do 1' Vice-Presidente como responsavel pela rea Operacional 
'! （ 	、 	―  

I. Supervisionar o desenvolvimento da poltica de concessao de cr6dito, coordenando a 
apli( ado e avaliando os resultados decorrentes; 

う  7'A ド篇a'r 
II. Coordenar o processo de elabora弾o da estrat白gia comercial e certificar-se do 
cumprimento das metas estabelecidas; 

III. Ccorcfeiiar a elabora、ao de relat6rio anual de atividades executadas; 
、．  

V. Outras, a criterio dos Executivos 

Art. 31. Sao atividades da Unidade Comercial: 

I. llstaheleciivieiito e execu、ao da politica comercial da Cooperativa; 

II ・ PmsPeじいm de novas possibilidades de neg6cios, elaborando estndos:n肥rdAd自I6icos; 

Ill. Coordenagao do atendimento ao pablico; 

IV. C oniecao e atualizaぐao cadastral; 

V. Outras' Li criterio dos Executivos e da Area Operacional. 

SECAO V 
AREA FINANCEIRA E COMPONENTES 

SUBORDINACAO, ATIVIDADES E ATRIBUICOES 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Servi9os - CNPJ: 2Z.331.ozo/000z-88 
Rua Rui Barbosa ・  a. 43', Centro, Itabuna/BA - CEP: 45.600-222 1 
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Art. 32. A Area Financeira est自  subordinada aos Executivos. 

Art  33 'ao atividades da Area Financeira 

1. Acompanhamento, coordenagao e controle da movimentagao financeira de recursos; 

II. Ela hora、ao de relatorios legais e gerenciais; 

Ill. Recu perci'ao de crdito; 

IV. Coordenaao do processo de elabora'ao do planejamento estratgido 

V. Ela horagao das propostas de orgamentos anuais; 

Vil. I'articipa、ao do desenvolvimnento e do aperfeigoamento de p(odutos financeiros; 

VIII. Flabora、ao, no final de cada ano, do relat6rio sobre as atividades executadas 
durante o perodo; 

IX. Colaborado coin a elabora師o de normas relativas a assuntos da d rea; 

X. Outras, (I criterio dos Executivos 

Art. 34. Sdo atrihui6es do 2い  Vice-Presidente corno respons自vel pela A rea Financeira: 

LAcompanhar a movimentaao financeira dos recursos e certificar-se do cumprimento 
dos norma ti VOS aplicaveis; 

Ii. Revisar relat6rios legais e gerenciais; 

Ill. Implementar piocedimentos que possibilitem a recuperagao d 亡ilifずT.iY りc* 

IV. Coordenar o processo de efliboragao do planejamento estrat尊co;t承！一ー  

V. Revisa r a proposta or'amentria anual; 

VI. ( hi tras, a critrio dos Executivos 

Art. 35.S ao atividades da Unidade Financeira: 

1. Controle dos repasses oriundos das agencias governamentais e de outras instituig6es; 

11. Liberaao de creditos concedidos referentes a contratos de empr白stimos e 
I inanciamilen t os 

ill. Controle da arrecadagao e do repasse de recursos oriundos de convenios de 
prestacd o de servios; 

IV. Ad mi mist ra、a o do fluxo de caixa; 

V. Controle da conta corrente; 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Servi9os - CNPJ: n.331.o2o/000l-88 
Rua Rui Barbosa, ri. 431, Centro, Itabuna/BA - CEP: 45.600ー222 
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VI. Recupera、ao de creditos; 

VII. Participaao na elabora車o de normas relativas a assuntos da areaj 

VIII. Outras, a 、  riterio dos Executivos 

Art. 36. Sdo atribui6es do tesoureiro da Unidade de Financeira: 

I. Controlar a libera、do e o controle das operag6es de recebimentos e pagamentos; 

II. Revisar os relatorios de con1ahilizac言o das nnpraeうpq nfc.t-nad2c noh コH vvdnici-rュr弓ハ  
fin ai c e3 ira'en trai i2ad a; 

III. Controlar a conta corrente; 

IV. Con丁  cri r o fluxo de caixa; 

V. Aprovar a libera o dos cr ditos concedidos referentes aos conUatosde SPstimos
e, I ma ncia iiii'ii los a os associados; 

VI. Controlar a arrecada、ao e o repasse de recursos oriundos de convenios de prestagao
de servios; 

VIII ・  Manter sob sua custodia os numer白rios da Cooperativa; 

IX. Solicitar, receber e langar em estoque e arquivar os talonarios de cheques recebidos; 
1 一一 ‘ ' ;l 

X. Realizar abertura do cofre, abertura do caixa, conferencia de malotes; 

Xl. Executar outras tarefas correlatas, de acordo corn as atribui'6es pr6prias de sua 
unidade operacional e da natureza de seu trabalho, conforme determinagao superior; 

XI. Preparar depsitos, efetuar saques e demais operag6es banc百rias, controlando a 
quantidade de numerrio disponivel no caixa; 

XII. (ontrolar a recuperaぐao dos cr巨ditos; 

XIII. Prestar bom atendimento a clientes internos e externos da Cooperativa; 

XIS'. Outras, a critrio dos Executivos 

、dmmlstrat」va esta subord血adaaosExecutivos'.rn' mマ雛〕  sL1二  Art. 37. A Area Administrativa esta subord血ada aos Executivos 

Art. 38. Saい  atividades da Area Administrativa 

I. Illaborado de relalorios legais e gerenciais; 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Servigos - CNPJ: 22.331.oZo/0601一88 
Rua Rui Barbosa, 0. 431, Centro, ltabuna/BA - CEP: 45.6Od一222二  
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SEぐAO VI 
AREA ADMINISTRATIVA E COMPONENTES 

SUBORDINACAO, ATIVIDADES E ATRIBUICOES 
1奪二 iIう・工二F 二  

、  



II. Execu、 io da politica de recursos humanos; 

III. Administra'ao da tecnologia da informagao; 

IV ・  Execu、ao das atividades de serviぐos gerais; 

\'. E1abora 

o perodo 

no final de cada ano, do relat6rio sobre as atividadesexecutadas durante 

VI. Colaboraao com a elabora車o de normas relativas a assuntos da a rea; 

VII. Gerencianiento dos escrit6rios locais; 

VIII. Outras, ci criterio dos Executivos 

Art. 39. So atribuiぐ6es do Presidente como responsavel pela A rea Administrativa: 

I. Revisar relatorios legais e gerenciais; 

II. Supervisionar o cumprimento da politica de recursos humanos; 

1H. Responder pela tecnologia da informa弾o; 

T 、 :、 	U . . . . . . . .. 	. . . 	:、 	-、 	I、 	I 	- - -1 I' . !\t\ I"c!!' I lU I Lid! JO し  ciUla alio, U) rejatorio soore as ativiaaaes executaaas- no perioao; 

V. Outras, a し riterio dos Executivos 

Art, 40. Sao atividades da Unidade de Contadoria: 

I. Escrituraぐao' ontbil; 

II. Elabora o d e balancetes hiertsais; 

III. Elaborado de demonstrag6es contabeis mensais, semestrais e anuais; 

IV. C onし iliaao dos saldos contabeis 
O p0 Id CIO! Ic) IS 

com os saldos cciWMntes dos controles 

V. li Yell ta rio t ユsico dos bens m6veis; 

VI. Assistenし  la dOS auditores externos; 

Vil. Apuraぐao e recolhimento de tributos e contribuig6es; 

VIII. E Ia bora阜io de pIanejanlento tributario; 

IX. I'artu ipadti na elaboragdo de nonnas relativas a assuntos da 白  rea; 

X. I. )u trasノ  a critrio dos Executivos 

Is :Cr 二75deg 
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Art. 41. ら  ao atnhuiぐoes (lo responsavel pela Unidade de Contadoria: 

I. Exetu tar a escrilura'do contbil; 

II. E in i ir os ha lancetes mensais; 

Ill. Emitir as titinonstra'oes contabeis mensais, semestrais e anuais; に  

IV. Conciliar os saidos contabeis; 

V. Prestar a と、 'istencia aos auditores externos; 

VI. i:Ittticlr e revisar o planejamento tributario e certificar-se documprimento; 

Vil. Outras, a criterio tios Executivos 

Art. 42. Sdo atividades da Unidade de Recursos Humanos 

I. Coordeuaao e eXecU師O do processo de recrutamento e de sele'ao de pessoal; 

II. Processamento de admiss6es, demiss6es, transferencias, penalidades funcionais e 
ped ai os de lerias dos empregados; 

Ill. Orienta、ao e acompanhamento do processo de apura'ao de freqextci; 

IV. Execudo e controle do processamento da folha de pagamento; 

V. Administraao do plano de cargos e salarios; 
コ C nhllご ”!?71 ：、  

VI. Promo、do da qualificaぐao e capacitagao t巨cnica dos empregados; 

VII. Desenvolvimento e implementagao de programas de avaliaao de desempenho; 

VIII. Adininistraao de programas de benefcios para os empresados; 

IX. Prepara、ao tIo pagamento dos honorrios dos Executivos e c6dulas de presen'a dos 
con si I hei r os; 

X. Participaao na elaboraぐao de normas relativas a assuntos da a rea; 

Xl. Outras, a criterio dos Executivos 
吐し1 

Art. 42. Sao' itribuiぐOes tio responsavel pela Unidade de Recursos Humanos: 

I. Huperisioiiar e/ou eletuar os processos de admissao, de demissao; de transferencias 
e de pe甫tio、  it terias; 

li. Orientar e acompanhar o processo de apura車o de frequenciasT 2 ブ  

III ・  Efetuar o processamento cia folha de pagamento; 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Servi9os - CNPJ: 22.331.020/0001-88 
Rua Rui Barbosa, ti. 431, Centro, Itabuna/BA - CEP:1 560o-222 
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IV. .-\dininistrctr o plano de cargos e salarios; 

V . Avaliard participaao de funcionarios em cursos/eventos; 

Vi. Analisar 
Irei tia riu' n to s 

o conte白do e a pertinncia de propostas de aplica頭o de cursos e 

VII. Certiticar-'e da implementagao de programas de avalia頭o de desempenho; 

VIII. -'upervisionar a condu車o de progranias de beneficios; 

IX. Outras, a crit'rio dos ExeEutivos 

Art. 43. Sao atividades da Unidade de Tecnologia: 

I. h!ahoraぐao de programas e execu'ao de treinamento da' rea; 

II. Apresentaい o de sugest6es para a automatizagao de novos produid e4ervi'os; 

III. Assistencia tecnica de suporte em software e em hardware, quando sbflcitado 

IV. Proposi o de implementa頭o de politica de seguranga de tecnologia; 

V. I1anejarnerito e dimensionamento dos recursos de hardware 6de§dh、AIaf; 

VI. Outras, a critrio dos Executivos 

Art. 43. Sao atribui'oes do respons貞vel pela Unidade de Teawlogia: 

I. Participar da defini'ao de produtos e servigos visando a automatiza'ao de rotinas; 

II. Supervisionar a implementagao da politica de segurana; 
甲 	 'e 

III. Sirper\ ・ isioIt'ir a atualizaao das vers6es dos sistemas infortht議do'tiffiu'zdbs; 

IV. Organizar e proporcionar treinamento a usu自rios finais; 	二  L… 	・、1 

V. Acompanhar a instalaぐao, a configura頭o e o teste de softwar色sedeでquipamentos; 

VI. Outras a crit ・ rio dos Executivos. 

Art. 44. Sou r1 i'idades da Unidade de Servi'os Gerais: 

I. Manutenぐao da seguranga, da limpeza, da conserva車o dos bthiib das instalag6es; 

II. Aquisi、ao de materiais e contrata車o de servigos; 

III. (oii t role cio almoxarifado; 

IV ・  :\dniinistra、do do servio de malote e correspondencias; 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Servigos - CNPJ:'2L33Lo2/Sdoi-88 
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II. Eletuar as compras e as contrata'6es de servigos; 

III. (_ontroiar o alirioxaritado; 
二 h鵬トゾ  

IV. Certiticar-se da adequada execu車o dos servigos sob responsabilidade da 百  rea; 

J・  

V. Registro das chapas e prazos; 

vI.ln×tl、Sい de dIldllSe m)nemdO de mSCnCaO’ 	 、ノ  Vt. Processo de andlise do pedido de inscri車o; 
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V. Execuぐao de servios de reprografia e de encaderna頭o; 

VI. Con trek・  do a rq uivo centralizado; 

VII.....Ol1ciIiI1i1t)tttO e avalia車o de despesas gerais; 

VIII. Participaいio na elaboraぐao de normas relativas a assuntos da rea; 

IX. Segurana patrimonial; 

X. Or nhzci、ao dos eventos promovidos pela Cooperativa; 

Xl. Outras, a criterio dos Executivos 

Art. 45. -ao atribuiぐ6es do Auxiliar Servigos Gerais 

I. Zelar pela s 
Coo;u'ra txて 'ri; 

V. Colaborar com a elabora師o de normas relativas a assuntos da rea; 

VI. Coordenar a realiza'do de eventos; 

VII. Arquivar e controlar as correspondencias e documentos da Cooperativa. 

VIII. Outras, a criterio dos Executivos 

TiTULO HI 
PROCESSOS ELEITORAIS 

Art. 46. Os Processos Eleitorais para elei車o dos membros dos Conselhos de 
Adnunistrci、 ao e Fiscal estao especificados em regulamento pr6prio, nos quais constam 
os seguintes a sptctos 

I. Princ ipios para a realizaぐao de eleig6es democrticas; 

II. Reqtiisito' e exi'ibilidade para os candidatos; 

Ill. E\lgenclas para registro das chapas de candidatos; 
二・じ  ソ rに」」・り1 

IV. Atribuiい）es dos Executivos e da Comissao Eleitoral no orocesso eleitoral:. 	- 

Y1lM'mS［「O し I (15 t llamS e prazOS‘ 	 ハ 	、ーf 

‘ 	つs Cコ1lr．一軸 J、 b 
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VII.. \u 二‘.二‘ーTh 一、  : 、s,:tui ビ×s e lm puga'6es de candidatos; 

VIII. Ccnipeこ i、 ao das comiss6es originarias e recursais; 

IX. Fleicaい Pいr a、しIn-ta弾o; 

X. Processo de vota、ao e apura恒o dos votos; 

XI. l)isposiく es gerais sobre o processo eleitoral. 

TITULO IV 
PRiNCiPIOS E TICOS E DE CONDUTA PROFISSIONAL 

Art. 47. Os principios 6 ticos e de conduta profissional esto estabelecidos em 

regulamento proprio e deverao ser cumpridos por todos os integrantes da estrutura 
organizacionaI da. COOPBRASIL e, ainda, pelos empregados de empresas prestadoras 
de servi阜〕  

TiTULO V 
REQUISITOS PARA ADMISSAO, DEMISSAO, ELIMINAcAO E EXCLUSAO 

Art. 48. Para adquirir a qualidade de associado da Cooperativa, a pessoa fsica ou 
jurdica interessada e enquadrada nas condi6es previstas no Estatuto SociaL . devera 

I. Apresentar proposta; 

Ii. Apresentar os documentos, relacionados abaixo, e aqueiS適  uセr cfise1ho de 

Adininistrato da COOPBRASIL vier a julgarem necess自rios: 	て：  - - - ・  
a) Pessoa Flsica: 
a.i) Cedula de Identidade, inelusive do c6njuge ou companheir叫a), se for o caso; 
a.2) CPF, inclusive do c6njuge ou companheiro(a), se for o caso; 
ュ 11(()fllflFO\'rIfl to de endereco 
a.4) Certidio de casamento ou Declaragao de Uniao Estavel, quaMuoflouver・、  -. 
a.5) 2 Fotos 3x4; 
a.6). I nscri、ao no INSS 

ill, ler seu nome aprovado pelo Conselho de Administra車o da' Cooperativa;. - 
ご ,a 一き事f一  ‘丁二  ご “ 

I\/. HLIhSLrevti い integralizar as quotas parte de Capital SociaIhii4tth&pf図itha no 
l:st L Ituい M iii cil 

V. Na suhscriao, ou inte
g

raliza車o de ca
p

ita l com atraso, ocorrero juro
I

s conforme

Estatuto Hocial . 	 . ' 	
' 	 C 

魂  

C二、 ’1' 
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CAPiTULO I 
ADMISSAO 

)7ぐらし  

VI .Assin'ir o livro ott ficha de matricula 



Paragrafo u nico. O Conselho tie Administragao da Cooperativa poder recusara 
adnuss自o de candidato a associado, quando: 

1. Existir impossibilidade tecnica da prestaぐao de servigo; 

II. Nao( itendt- r aos requisitos b自sicos de ingresso e de permanencia no quadro social da 
t_. U Up('rIt rir it 

Art. 49. C) 
canital cor 	 kか巳勧Hr I器associado que se demiti:rigido, no todo ou em par こ；隠黒器器慧畿麗1』慧翼 Li 
e inteerali~七富 灘熱薫灘 e em pedindo sua readmisso aps receber o seite, na hiptese de sua readmisso devera subscreveuantas recebera por ocasio desu ettiss 

CAPiTULO II 
DEMISSAO 

I 	「  1, 

Art 50,A d& inlssao do associado, ilue nao podera ser nevada, dar-se-' ncanente a 
ned:do e ser, anresentaclo. nor escrito, ao l2residente da Looverativa;-Qne-o ievara ao 

conheci men to do Conselho de Aclrnimstragao, em reuruao imediatamente. posterior ao 
i-,li'i it) 

Par'grafo Unico. A demissao de que trata este artigo formalizar- e-, dom , r!spectiva 

cl\eri)iiyit) no 】  uro ne rnarricuia, meajante tenno assinauo peiu 'uenussitJuarIu-e pew 
片esidente da Cooperativa. 

CAPiTULO 1H 
ELIMINACAO 

；しFにョ nI”・1； 二  
Art. 51. A eliminag自o do associado, aplicada em virtude de infra車o da lei e do Estatuto 
Social, sera leita por decisao do Conselho de Administragao, que dever' comunicar ao 

intrator os motivos que determinaram a instaura車o cio processo 

§1.0 associado intrator, ap6s o recebimento da comunicacao, ter'ijraEo de1Siuithe1 

uicis para, querenoo, protocoiar na secretaria da Looperatnfa dee貧 diriidaa O 
presidente do Conselho de Administraぐao. 

費  

伽  ' I, 
'4 

3, 
肥  

g S 

g 
I'
' 

§2. JulgadぐIs satistatorias as alegaぐ6es da defesa, encerra-se o processo de elimina'ao 

§3. Iul,adas improcedentes as raz6es de defesa o associado infratDr sra eliminado do 

quadro social dci Cooperativa, devendo o mesmo ser comunicado para, querendo, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua ci6ncia, interpor recurso para a pr6xima 
Asseni biela Gerai 

§4.」  A t inunica、do deque trata os pardgrafos anteriores sera feita de forma aS omprovar-- 	I ----1 
Cl Lic!tct LIO I ti t'l'i1Iit'Tli(). 	 -, 	,・  L_t --- ---- A.cいi,,. 

っ dC・er三 co江にn,に己・」 ‘］ご  

§5. Os motivos que determinarem a elimina車o de associado dever百ocoiistar dos termos 

da decto e registrados no livro ou fichas de matricula, devendo estesser ain9qospeloPresidente. 	 - 	 _ -1' _-: - 

Art. 52. Alm de outros motivos, sera passivel de elimina車o pelo Conselho deQ ハ'till山n'ti CIC1IJ tEci 、（1（り'(,uiit'ti, o assoczaao que: 	 、  

CoopBrasii Cooperativa de Trabalho em Servigos - CNPJ: 3,3 3i。zo/000I18$ 
Rua Rui Barbosa, n. 43', Centro, Itabuna/BA - CEP:島.6品二ziz書 	-- 
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I l'ratiar ato' contra rios ao espifito tooperativista e a harmonia do QuAdro Sana], 

lI ()tasionar danos morais a Cooverativa ou aos seus associados, od-daostomadores de 

spr、・ i'os. e deixar de cumprir deliberadamente os compromissos assumiaospor em 
perante a Cooperativa e aqueles assumidos em seu nome pela tooperaflva,. corn 
entid a des pubLicas ou privadas; 

III. Levar a Cooperativa a adotar medidas judiciais para obter o cumprimento de 

obrigaぐoes contradas pelo associado ou pela Cooperativa em seu nome; 

IV. Vier a enquadrar-se na proibiぐao constante no Estatuto Social. 

CAPlTULO IV 
EXCLUSAO 

Art. 53. A exclusdo.do associado sera feita 
I. l'or sua norte 

II. I 'or d issoluao da pessoa juridica; 

III. I 'or ii ici pa ci d ide civil nao suprida; 

IV. Por extingao da rela、ao de trabalho com a Cooperativa e as entidades! contratarnes, 
de acordo como list a tu Lo Social; 

V. I'or inadinipleniento de sua cota parte do capital social, finta dias depois de 
notificado a adimphr sua obriga頭o; 

VI. Por deixar de atender aos requisitos estatutrios de ingresso ou permanencia na 
C oopera Ii 

Par'grafo Unico. A exclusao com fundamento nas disposig6es dos incisos I, II, III, IV e 
\.7 sera automatica e a do inciso'V, por decisao do Conselho de Athninistra o. 

CAPITULO V 
EFEITOS DA DEMISSAO, ELIMINAぐAO E EXCLUSAO 

Art. 54. 、 retira da ou resti tuigao de quotas pa督き，capit叫  1鵬讐豊鷹史型ss智’ 
Clililil Idciii いU ('Xi iliSclO, sera [Cliii apos aprova、ao ao c'aiario ao exerc -lo manく:eiroem 
que se deu o desligamento. 

§1。 A restitui、aii de que trata este artigo sera composta deejitaFfti4iniei4te 
integralizado pelo associado, acrescido das sobras ou deduzido das perdas que tiverem 
sido registradas, de seus d'bitos junto a Cooperativa, bem como de d'bitos junto a 
terceiros que envolvam direta ou indiretamente a responsahilidadedWG 甲Hafiuifque 
se tornam automaticamente vencidos e exigiveis no acerto de contas. 

§2。 ()Conselho de Administra、ao podera determinar clue a restitf逢気どiI鵬‘c'1五i'i菱ia 
'cita em pari-elas iguais e mensais, a partir tio exercicio flnancei氏’quせse馳guir ou em 
que 、  t' deu o desl i ga meiito 

CoopBrasil Cooperativa de Trabalho em Servi9os - CNPJ:ミミ.j6三o/'000i二88 
Rua Rui Barbosa, n. 431, Centro, Itabuna/BA - CEPl 45.60-222 
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4 Ocoor

oeroe5endo demissao, eliminao ou excluso de associamportncias referidas neste artigo possai畿蕊麟，  resti tui、ot's da、  i~r a estbii 
etoii6mico-tinanし eira cia Cooperativa, esta poder' restitui-las thediante cHt'dM que, 

detinido、  pelo conselho de Administragao, resguardem a sua coztinuidade. 

TITULO VI 
FUNDO DE ASSISTENCIA T'CNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL - FATES 

Art. 55. Os criterios de utilizagao do Fundo de Assistncia T'cnica, Educacional e Social 
FA1王ら,destinado a しapacita車o, educagao cooperativista e a assistncia aos associadosノ  

TITULO VII 
DISPOSIOES GERAIS 

麓熊翼還
as incertezas suscitadas na aplicag'oAdministrao 	 鷺蕪麟serao 

dg。、b話e ?らi7、  I tn tu iui aprovado pela Assembleia Geral17 	 聖柱讐d艦rWtht23kje 

、etls lamllldres e 準）s enlPregadosIa cooPBRAsIL es凍o es tabel :idos卿  regulamento .eus ianiiiiares e aos empregacios cia LUUI'DKASIL esrao estaDelec 

'e 

CoopBrasiにouperativa de Trabalho tin Servigos~CN町： 22.331.02可oorn-88 
Rua Rut Barbosa, n. 431, Centro, Itabuna/BA 一 CEP: 45.6Ocrfl2 
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CA IXA 
CAIXA ECONbMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS ・  CRF 

Inscri‘舌o: 	22・ 331・ 020/0001-88 
Raz舌o SociahCOOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 
Endere'o: AV TANCREDO NEVES 2539 SSA SHOT LON SL705 / CAMINHO DAS 

ARVORES / SALVADOR / BA / 41820-021 

A Caixa Econ6mica Federal, no uso da atribui きo 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 situa戸o regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS. 

O presente Certificado nきo servir de prova contra cobranga de 
quaisquer d'bitos referentes a contribui6es e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigag6es com o FGTS 

Validade:29/02/2020 a 29/03/2020 

Certifica‘旨o N"mero: 2020022905283166360380 

Informagきo obtida em 13/03/2020 10:43:27 

A utilizag白o deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verifica戸o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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ラ ccxCoo黒購考料L ccoPENRAst 
Cooperativa de Trabalho 

PREGAO PRESENCIAL N 0112020 
PLANILNA DE CUSTO - LOTE 01 

PREGAO PRESENCIAL N1011'2020 
PLANILHA DE GUSTO - LUTE 01 

Categoria profissional: APOIO ADMINISTRATIVO 
Discrimina9'o dos Servi9os (dados referentes 合  contrata9ao) 
Categoria profissional: AP010 ADMINISTRATIVO 
Discriminagao dos Servigos (dados referentes contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 27/0212020 

Municipio/UF Poções/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo Cooperativa Lei 12690/2012 

N° de meses de execução contratual 12 meses 

Identifica9●o do Servi9o: SERVICOS ADMINISTRATIVOS Identificagão do Serviço: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

M6DULO 1: COMPOSIAO DA REMUNERAいO M6DULO 1: COMPOSI Ao DA REMUNEFIA AO 
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Remuneração Sócio-Cooperado 1.200,00 

8Adicional de periculosidade 

C Adicional de insalubridade 
noturno 

At_ Adicional 
Hora noturna adicional 

F Adicional de Hora Extra 
G Intervalo Intrajomada 
H Outros (especificar) 

Total da Remuneração 1.200,00 

M6DULO 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIRIOS M6DULO 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS 
2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (RS) 

A Transporte 
El Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) - 

C Assistência Odontolegica 30,00 

D Auxilio creche 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 20,00 

F Outros (especificar) - Treinamento e Capacitação 58,07 

Total de Benefícios mensais e diários 108,07 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS 
3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (RS) 
A Uniformes 80,00 

B Materiais 
C Equipamentos 

411 Outros (especificar) - 

Total de Insumos diversos 80,00 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
4.1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS % VALOR OM 
A INSS - 
B SESI ou SESC 
C SENAI ou SENAC 
D INCRA 
E Salário Educação 
F FGTS 
G Seguro acidente do trabalho 
H SEBRAE 

TOTAL 

Subrn6duto 4.2 ・  13o Salrio e Adicional de F'rias Submódulo 4.2 - 13° Salario e Adicional de Ferias 
4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR (R$) 
A 13° Salário 
B Repouso Anual Remunerado Lei 12.690/2012 100,00 

Subtotal 100,00 
C 	Incidência do SubmOdulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Férias 

TOTAL 100,00 

Subm6dulo 4.3 - Afastamento Maternidade Submódulo 4.3 - Afastamento Matemidade 
4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (10) 
A Afastamento maternidade - 
B Incidência do submodulo 41 sobre afastamento matemidade 

TOTAL 

、  



m6dulo 4.4 - Provis'o pan Rescis'o m dulo 4 4 - Provisio ara Rescisio 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 
C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 
D Aviso prévio trabalhado 
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 
F Mutts do FGTS do aviso prévio trabalhado 

TOTAL 

LO 4.5 - Custo de Reooslc●o do Profissional Ausente L 4 5 - Custo de Re osI io do Profissional Ausente 

4.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS VALOR (R$) 

A Ferias 
B Ausência por doença 
C Licença paternidade 
D Ausências legais 
E Ausência por Acidente de trabalho 
F Outros (especificar) 

Subtotal 
G 	Incidência do subm6dulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL 

uadro - resumo - M6dulo 4 ・  Encarqos sociais e trabalhistas uadro - resumo - Módulo 4 - Encar os sociais e trabalhistas 
4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR 

4.1 Encargos previdenciarios e FGTS 
4.2 13° salário + Adicional de ferias 100,00 

4.3 Afastamento maternidade 
Custo de rescisão 
Custo de reposição do profissional ausente 

4.6 Outros (especificar) 
TOTAL 100,00 

M6DULO 5 - CUSTOS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO MDDULO 5 - CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO 
5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR 

A Custos Operacionais/Administrativos  
Tributos 

5% 74,40 

B 
8.1 Tributos Federais (especificar)- PIS (0,65%); COFINS (3%) 3,65% 54,31 

8.2 Tributos Estaduais (especificar) 
8.3 Tributos Municipais (especificar) - !SS 5% 74,40 

8.4 Outros tributos (especificar) 
C TAXA ADMINISTRAÇÃO 10% 148,81 

TOTAL 351,93 

Quadro-resumo do Custo por Cooperado Quadro-resumo do Custo or Coo erado 
MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR COOPERADO) RS 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1 200,00 
B Módulo 2- Benefícios Mensais e Diários 108,07 
C Modulo 3- lnsumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 80,00 
D Modulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 100,00 

Su 	I(A + B 4.c.. D) 1.488,07  
Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 351,93 

Valor total por empregado 1.840,00 

Quadro-resumo -VALOR DOS SERVICOS Quadro-resumo - VALOR DOS SERVI OS 

TIPO DE SERVIÇO (A) 

VALOR 
MENSAL 
PROPOSTO 
POR 
COOPERAD 
0 (B) 

VALOR DA 
DIÁRIA DO 
SERVIÇO 
C=(B/200) 

NUMERO 
DE 

DIÁRIAS 
PREVISTA 

S POR 
ANO (D) 

VALOR 
TOTAL DO 
SERVIÇO 

E = (C X D) 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 1 840,00 9,20 12.400 114.080,00 

ICIUSSANT最尋覇 A 

CPFN.O47.857.365-OO 	 L一血h"''‘、’黒と  DIRETOR PRESIDENTE 	 “、1，配案加町二nOvりレ  
COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SER j 9t6知2Ol'?cE0cO 	ni3 

7NPy‘二Laoドeていalu三  
、一  m」． 、aい“、,、nd(eフ’ANO(e’ ー、  h ，一『「e 、v Aa5h’ 一,n一U‘一  

w二一、、 tやU二-o Al-o-- 
い二AA． ‘しい  

5a'’ー  

I IUS BANTOtr-DES ZA 
CPF N°. 047.857.165-00 	 %AO 
DIRETOR PRESIDENTE 	 tieltia"t°01.-SS 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERV itiOalil 0291°°. CO 
COO% 	2.3 	65.25 

- 

0\10: 	Ted°14e4 Salal°5 - 
,..4.13^` ond(e5' friOtes 1 

10Tre ‘" rlo Os 	B2°-°2 carrUB .. a? 41. 

dap." saWa - 



COOP BRASIL COOPBRASIL 
Cooperativa de Trabalho Cooperativa de Trabalho 

PREGAO PRESENCIAL N。  01112020 

PLANILHA DE CUSTO - LOTE 02 

PREGAO PRESENCIAL N' 011, 2020 

PLANILHA DE CUSTO LOTE 

Categoria profissional: PRESTA9AO DE SERVIcOS DE CONDU9AO DE VEiCULOS 
Discrimina"o dos Servi9os (dados referentes 自  contrata9白o) 
Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VE1CULOS 
Discriminação dos Serviços (dados referentes A contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 27/02/2020 

Municipio/UF Poções/BÁ 

Mo Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo Cooperativa Lei 12.690/2012 

N° de meses de execução contratual 12 meses 

Identifica"o do Servi9o: PRESTA9AO DE SERVI9OS DE CONDUいO DE VEICULOS Identificação do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE coNougÃo DE VE1CULOS 

M6DULO 1: COMPOSICAO DA REMUNERACAO M DULO 1: COMPOSI AO DA REMUNERA AO 
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (RE 

A Remuneração Strcio-Cooperado 1.442,00 

B Adicional de periculosidade 
CAdicional de insalubridade ii Adicional noturno 

Hora noturna adicional 
F Adicional de Hora Extra 

G Intervalo Intrajornada 
H Outros (especificar) 

Total da Remuneração 1.442,00 

M6DULO 2: BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS MÓDULO 2. BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS 
2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS VALOR (R$) 

A Transporte 
B Auxilio alimentação Wales, cesta basica etc.) - 

C Assistência Odontológica 20,00 

D Auxilio creche 
E Seguro de vida, invalidez e funeral 20,00 

F Outros (especificar) - Treinamento e Capacitação 1956, 

Total de Benefícios mensais e diários 59,56 

MODULO 3: INSUMOS DIVERSOS M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS 
3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (RE 

A Uniformes 2000, 

BMateriais 
C Equipamentos 

Outros (especificar) it 	
Total de Insumos diversos 20,00 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
4.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % VALOR (RE 

A INSS 
B SESI ou SESC 

C SENA! ou SENAC 
D INCRA 
E Salário Educação 
F FGTS 
G Seguro acidente do trabalho  

SEBRAE H 
TOTAL 

Subm6dulo 4.2-13. Sal'rio e Adicional de F'rias Submit:1(Mo 4.2 - 13° Salado e Adicional de Ferias 
4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR (RE 

A 13° Salário 
B Repouso Anual Remunerado Lei 11690/2012 120,17 

Subtotal 120,17 

C 	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Ferias 
TOTAL 120,17 

Subm6dulo 4.3 - Afastamento Maternidade Submedule 4.3 - Afastamento Maternidade 
4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 
A Afastamento matemidade 
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 

TOTAL 

、  



4.4 - Proviso para Rescis'o 4.4 - ProvIsão ara Rescisio 
4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
0 Incidência do subm6dulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado 
E Incidência do subm6dulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 

F Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado 

TOTAL 

- Custo de Renosic'o do Profissional Ausente - 	e Re osi io do Profissional Ausente 
4.5 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS VALOR (R$) 

A Férias 
B Ausência por doença 
C Licença paternidade 

D Ausências legais 

E Ausência por Acidente de trabalho 

F Outros (especificar) 
Subtotal 

G 	incidência do subm6dulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL - 

- resumo - M6dulo 4 - Encaroos sociais e trabalhistas - 	mo - Módulo 4 - Encar os socials e trabalhistas 
4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 

4.2 130 salário + Adicional de ferias 120,17 

4.3 Afastamento maternidade 
Custo de rescisão 0: 
Custo de reposição do profissional ausente 

4.6 Outros (especificar) 

TOTAL 120,17 

M6DULOS - CUSTOS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO MODULO 5 - CUSTOS INDIRETOS TRIBUTOS E LUCRO 
5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR 

A Custos Operacionais/Administrativos 5% 82,09 

13 Tributos 
B.1 Tributos Federais (especificar)- P15(0,65%); COFINS (3%) 3,65% 59,92 

B.2 Tributos Estaduais (especificar) - 

B.3 Tributos Municipais (especificar) -155 5% 82,09 

B.4 Outros tributos (especificar) 

C TAXA ADMINISTRAÇÃO 10% 164,17 

TOTAL 388,27 

Quadro-resumo do Custo por Cooperado Quadro-resumo do Custo or Coo erado 
MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR COOPERADO) RS 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1.442,00 

B Módulo 2- Benefícios Mensais e Diários 59,56 

C Módulo 3 - Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 20,00 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 120,17 

suarl(A + B +Ca- D) 1.641,73 

Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 388,27 

Valor total por empregado 2030,00 

Quadro-resumo ・  VALOR DOS SER VIOS Quadro-resumo - VALOR DOS SERVI OS 

TIPO DE SERVIÇO (A) 

VALOR 
MENSAL 
PROPOSTO 
POR 
COOPERAD 
0(B) 

VALOR DA 
DIÁRIA DO 
SERVIÇO 
C=(3/200) 

NUMERO 
DE 

DIÁRIAS 
PREVISTA 

S POR 
ANO (D) 

VALOR 
TOTAL DO 
SERVIÇO 

E = (C X D) 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS 2.030.00 10,15 17.600 178.640,00 

COOPBRASIL Cooperativa de Trabalho em Servios 
CNPJ: 22.331.020/0001-88 

Av. Tancredo Neves. 2,39 ・  CEO 
Torre Londres, Sala 7Q5 ・  

Caminho das所voias 
Salvador-BA. - CEP 43.$2QQ1 

C IIRÁSIL Cooperativa de Trabatho em Serviços 
CNPJ: 22.331.020/0001-88 

Av. Tancredo Neves, 2539 - CEO 
Torre Londres, Sala NS - 

Caminho das A( 
Salvador-BA. - CEP 42 

NTO ・．” S 'LA 

	

CPF N。.。  047.8 	, -00 
DIRETOR PRESIDENTE 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS 

	

NTO 	ZA 

	

CPF NI°. 047.8 	-00 
DIRETOR PRESIDENTE 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVd8OS 



ゆPBRASIL COOPBRASIL 
Cooperativa de Trabalho Cooperativa de Trabalho 

' 	PREGAO PRESENCIAL No 011.2020 

PLANILHA DE CUSTO - LOtE 03 

• PREGAO PRESENCIAL N'' 011'2020 

PLANILHA DE CUSTO - LOTE 03 

Categoria profissional: PRESTAいO DE SERVICOS DE CONDUCAO DE VEiCULOS PESADOS 
Discrimina9'o dos Servi9os (dados referentes 自  contrata9'o) 
Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE coNougAo DE VEICULOS PESADOS 
Discriminnão dos Serviyos (dados referentes A contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/más/ano) 27/02/2020 

Municipio/UF Fritts/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo Cooperativa Lei 12.690/2012 

N° de meses de execução contratual 12 meses 

Identifica"o do Servi9o: PRESTA9AO DE SERVI9OS DE CONDU9AO DE VEICULOS PESADOS Identificação do Servigo: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VElCULOS PESADOS 

M6DULO 1: COMPOSICAO DA REMUNERACAO MÓDULO 1: COMPOSI Ao DA REMUNERA ÃO 
1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (RM 

A Remuneração Sócio-Cooperado 2.200,00 

B Adicional de periculosidade  
Adicional de insalubridade C 

D Adicional notumo 
Hora noturna adicional 
Adicional de Hora Extra 

G Intervalo Intrajomada  
Outros (especificar) H 

Total da Remuneração 2.200,00 

M6DULO 2: BENEFlCIOS MENSAIS E DIARIOS MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIARIOS 
2 BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (RM 
A Transporte 
B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) 
C Assistência Odontológica 20,00 
D Auxilio creche 
E Seguro devida, invalidez e funeral 40,00 

F Outros (especificar) - Treinamento e Capacitação 92,27 
Total de Benefícios mensais e diários 152,27 

M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS M6DULO 3: INSUMOS DIVERSOS 
3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (RM 
A Uniformes 20,00 
B Materiais 
C Equipamentos 
D Outros (especificar) 

a 	 Total de Insumos diversos 20,00 

M6DULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
4.1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % VALOR (RM 
A INSS 
B SESI ou SESC 
C SENAI ou SENAC 
D INCRA 
E Salário Educação 
F FGTS 
G Seguro acidente do trabalho 
H SEBRAE 

TOTAL 

Subm6dulo 4.2 - 13. Salrio e Adicional de F'rias Subm6dulo 4.2 - 13° Salario e Adicional de Férias 
4.2 130 SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR (R$) 
A 13° Salário - 
B Repouso Anual Remunerado Lei 12.690/2012 183,33 

Subtotal 183,33 
C 	Incidência do Subm6dulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Ferias 

TOTAL 183,33 

Subm6dulo 4.3 ・  Afastamento Maternidade Subm6dulo 4.3 - Afastamento Maternidade 
4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (RM 
A Afastamento matemidade 
B Incidência do submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade 

TOTAL 

、  

Subm6dulo 4.4 ・  Proviso rara Resciso 
4.4 JPROVISO PARA RESCISO 

Subm6dulo 4.4 - Provisão rara Rescisão 
4.4 IPROVISÃO PARA RESCISÃO  VALOR (R$) VALOR (RM 



A Aviso prévio indenizado 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado 

E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado  
Multa do FGTS do aviso prévio trabalhado F 

TOTAL 

nal Ausente n I Ausente 

4.6 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS VALOR (R$) 

A Ferias 
B Ausência por doença 

C Licença paternidade 
D Ausências legais 

E Ausência por Acidente de trabalho 

F Outros (especificar) 

Subtotal 
G 	Incidência do submódulo 41 sobre o Custo de reposição 

TOTAL 

- MeSdiiIn 4 - Fnrarnos sociais e trabalhistas _ 	 rabalhistas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS - 

4,2 13° salário + Adicional de ferias 18313 

4.3 Afastamento maternidade 
4.4 Custo de rescisão 
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 

4....4.8 Outros (especificar) 

TUB 183,33 

CR0 CRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR 

A Custos Operacionais/Administrativos 5% 127,78 

B Tributos 
B.1 Tributos Federais (especificar)- PIS (0,85%), COFINS (3%) 3,85% 93,28 

B.2 Tributos Estaduais (especificar)  
Tributos Municipais (especificar) -155 

-  
5% 127,78 

8.3 
B.4 Outros tributos (especificar) 
C TAXA ADMINISTRAÇÃO 10% 255,56 

TOTAL 
604,40 

-resumo do Custo nor C000erado - 	 r Coo rado 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR COOPERADO) Rt 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 2.200,00 

B Módulo 2- Beneficios Mensais e Diários 152,27 

C Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 20,00 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 183,33 

Subtotal (A+ B +C+ D) 2.555,60 

E 	Módulos-Custos indiretos, tributos e lucro 804,40 

Valor total por empregado 3.180,00 

-resumo - VALOR DOS SERVICOS - 	- VAL R DOS SERVI OS ----- - 

TIPO DE SERVIÇO (A) 

VALOR 
MENSAL 
PROPOSTO 
POR 
COOPERAD 
0 (B) 

VALOR DA 
DIÁRIA DO 
SERVIÇO 
C=(B/200) 

NUMERO 
DE 

DIÁRIAS 
PREVISTA 

S POR 
ANO (D) 

VALOR 
TOTAL DO 
SERVIÇO 

E = (C X D) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS 1160,00 15,80 23.600 372.880,00 

CPF N'. 047857365-lo 
DIRETOR PRESIDENTE 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS 

CPF N°. 047.857.365- 0 
DIRETOR PRESIDENTE 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 

COOPBRASIL Cooperativa de Trabalho Pmc.rvios 
CNPJ: 22 ョユi n'nihnflな二  

Av. Tancredo Neves, 2539-CEO 
Torre Londres, Sala 705 - 

Caminho das A rvores 
S司Vad刷、・日A ・ CEP 4ユ 820-021 

COOPBRASIL Cooperativa de Trabalho em Serviços 
CNPJ: 22.331.020/0001-88 

Av. Tancredo Neves, 2539 - CEO 
Torre Londres, Sala 705 - 

Caminho das Arvores 
Salvadgpii3A. - CEP 41.820-021 



Cooperativa de Trabalho Cooperativa de Trabalho 

PPECAO PRESENCIAL N 01112020 

PLANILHA DE CUSTO - LOT E 04 

PREGAG PPESENCiAL N 01112020 

PLANILHA DE LUST° - EWE 0,1 

Categoria profissional: PRESTAAO DE SERVI9OS DE PkEPARA9AO E DISTRIBUI9AO DE ALIMENTOS 
Discrimina9'o dos Servi9os (dados referentes' contrata9●o) 
Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PkEPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 
Discriminação dos Serviços (dados referentes 6 contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mils/ano) 27/02/2020 

Municipio/LIF Poções/BÁ 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissidio Coletivo Cooperativa Lei 12690/2012 

N° de meses de execução contratual 12 meses 

Identifica"o do Servi9o: PRESTAAO DE SERVIcOS DE PREPARAGAO E DISTRIBUIいO DE ALIMENTOS Identificação do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 

'COMPOSICAO DA REMUNERACAO DA REMUNERA ÃO 
1 composigAo DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Remuneração Sócio-Cooperado 1.20000 

B Adicional de periculosidade 

C Adicional de insalubridade 

D Adicional noturno 

E Hora noturna adicional 
FAdicional de Hora Extra 

ip Intervalo 
H 

Intrammada 
Outros (especificar) 

Total da Remuneração 1.200,00 

dOS MENSAIS E DIARIOS CI S MENSAIS E DIÁRIOS 
2 BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 
B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) - 

C Assistência Odontológica 30,00 

D Auxilio creche 
E Segura de vida, invalidez e funeral 20,00 

F Outros (especificar) - Treinamento e Capacitação 58,07 

Total de Beneficias mensais e diários 108,07 

INSUMOS DIVERSOS : IN MOS DIVERSOS 
3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Unttames 80,00 

B Materiais 

C Equipamentos 
O Outros (especificar) 

Total de Insumos diversos 80,00 

4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 4. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS 
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % VALOR (R$) 

INSS - 

B SESI ou SESC 
C SENAI ou SENAC 
D INCRA 
E Salado Educação 
F FGTS 
G Segura acidente do trabalho 
H SEBRAE 

TOTAL 

Subm6dulo 4.2- 13. Sal自rio e Adicional de F'rias Subm6dulo 4.2 - 13° Salário e Adicional de Ferias 
4.2 13° SALARIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR (RS) 

A 13° Salittrio 
B Repouso Anual Remunerado Lei 12.690/2012 100,00 

Subtotal 100,00 

C 	Incidéocia do Submeidulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Férias 

TOTAL 100,00 

Subm6dulo 4.3 - Afastamento Maternidade Subm6dulo 4.3 - Afastamento Matemidade 
4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade 

B Incidência do submtidulo 4.1 sobre afastamento maternidade 

TOTAL 

Subm6dulo 4.4 - Provis'o para Rescis'o Subm6dulo 4 4 - Provisão ara Rescisão 
4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
B Incidência do submédulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 
D Aviso prévio trabalhado 

E Incidtmcia do submtidulo 4.1 sabre aviso prévio trabalhado - 



F 	IMulta do FOTS do aviso prvio trabalhado F 	!Mugs do FGTS do aviso previo trabalhado 

TOTAL TOTAL 

- fl'.stn rio Rsnnsic百o do Profissional Ausente fi sional Ausenre 

4.5 

— 
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS VALOR (RI) 

A Ferias - 

B Ausincia por doença 
C Licença paternidade 

D Ausências legais 

E Ausência Ka Acidente de trabalho 

F Outros (especificar) 
&MOW 

G 	Inc/Oriole do submOdulo 4.1 sobre o Gusto de reposição 

TOTAL 

- Encarnas sociais o trabalhistas - 	 i trabalhistas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 

4.2 13° salário + Adicional de ferias 100,00 

4,3 Afastamento maternidade 

4.4 Custo de rescisão 
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 

4.6 Outros (especificar) 

TOTAL 100,00 

- fli ISTflS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO _ 	 CRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR 

A Custos Operacionais/Administrativos 5% 74,40 

B Tributos 
.1 Tributos Federais (especificar)- PIS (0,65%), COF INS (3%) 3,65% 54,31  

Tributos Estaduais (especificar) - - 

8.3 Tributos Municipais (especificar) - ISS 5% 74,40 

8.4 Outros tributos (especificar) 

C TAXA ADMINISTRAÇÃO 10% 148,81 

TOTAL 
351,93 

Cooロ．rado C o erado _ 
MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR COOPERADO) RI 

A Módulo 1 - Composição da Remuneração 1200,00 

B Módulo 2- Beneficios Mensais e Diários 108,07 

C Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 80,00 

D Medulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 100,00 

Subtotal (A + 13 +C+ D) 1.488,07 

E 	Módulo 5 - Custos indiretos. tributos e lucro 351,93 

Valor total por =prigs® 1.840,00 

ERVICOS ERVI OS 

TIPO DE SERVIÇO (A) 

VALOR 
MENSAL 
PROPOSTO 
POR 
COOPEFtAD 
O( B) 

VALOR DA 
DIÁRIA DO 
SERVIÇO 
C=(B/200) 

NUMERO 
DE 

DIÁRIAS 
PREVISTA 

S POR 
ANO (D) 

VALOR 
TOTAL DO 
SERVIÇO 

E = (C X D) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS 1_840,00 9,20 176.000 1.619.200,00 

トU 'N島4'(j紘  
CPF N。,。  047.857.365-OOU 
DIRETOR PRESIDENTE 

000PBRASIL COOPERATIVA DE TRA日ALH欝磐鷺  delrabaiho em ServiosCNPJ: 22.331.020/0001-88 
Av. Tancredo Neves. 2539 - CEO 

Torre Londres, SaIa 705 - 
Caminho das Arvores 

Salvador-BA. ー  CEP 41.820-021 

am. 
bu 

CPF N°. 047.857.365-000 
DIRETOR PRESIDENTE 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHatyastOCOS 
Looperativa de Trabalho em Serviços 

CNPJ: 22.331.020/0001-88 
Av. Tancredo Neves, 2539 - CEO 

Torre Londres, Sala 705 - 
Caminho das Arvores 

Salvador-BA. - CEP 41.820-021 

● • 



COOP BRASIL CCOPBRASIL 
Cooperativa de Trabalho Cooperativa de Trabalho 

PREGAO PRESENCIAL N 01112020 , 
PLANILHA DL じusi-O - LOTE ロ5 

PREGAO PRESENCIAL N 01112020 
PLANILHA LE. CUSTO - LOTE 05 

Categoria profissional: PRESTAいO DE SERVIcOS DE MANUTENいO E CONSERVAいO PATRIMONIAL 

Discrimina9'o dos Servi9os (dados referentes 自  contrata9"o) 
Categoda profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇA0 E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 
Discriminação dos Serviços (dados referentes contratação) 

Datado apresentação da proposta (dia/mês/ano) 27/02/2020 

Municipio/UF 
For/Jos/BA 

Ano Acordo, Convenção ou Sentença Normativa em Dissídio Coletivo Cooperativa Lei 12.690/2012 

N° de meses de execução contratual 
12 meses 

Identifica9'o do Servico: PRESTAいO DE SERVIcOS DE MANUTENcAO E CONSERVA9AO PATRIMONIAL Identificação do Serviço: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 

EM UN ERACAO EMUNERA ÃO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Remuneração Sócio-Cooperado 1.200,00 

B Adicional de periculosidade 

C Adicional de insalubridade 

D Adicional noturno 

EHora noturna adicional 

de Hora Extra ii Adicional 

Intervalo Intrajomada 

H Outros (especificar) 
Total da Remuneração 1.2013,00 

BENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS • N AIS E DIÁRIOS 
2 BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 

C Assistencia Odontok5gica 30,00 

D Auxilio creche 
E Seguro de vida, invalidez e funeral 20.00 

F Outros (especificar) - Treinamento e Capacitação 58,07 

Total de Beneficios mensais e diários 108,07 

・INSUMOS DIVERSOS • !VERSOS 
3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes 80,00 

B Materiais 

C Equipamentos 

ID 0 	(especificar) 
Total de lnsumos diversos 80,00 

・ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS • BALHISTAS 
1 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % VALOR (R$)  

INSS - 

B SESI ou SESC 

C SENAI ou SENAC - 

D INCRA - 

E Salado Educação 

F FGTS - 

G Seguro acidente do trabalho 

H SEBRAE 

TOTAL 

一 13. Sal白rio o Adicional do F'rias - ° lário e Adicional de F6rias 

4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR (R$) 

A 13° Salado 

B Repouso Anual Remunerado Lei 12.690/2012 100,00 

Subtotal 100.00 

C 	Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Ferias 

TOTAL 100,00 

SubmOdulo 4.3 - Afastamerto Maternidade 

4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade 

B Inciancia do submodulo 4.1 sobre afastamento maternidade 

TOTAL 

lo 4.4- Provis'o Dara Roscis'o I 4.4 - Provisào ara Rescisão 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 

A Aviso panic, indenizado 

B Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado 
E Incidência do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado 

、  



F 	J Multa do FGTS do aviso prvio trabalhado F 	I Malta do FGTS do aviso previo trabalhado 
TOTAL TOTAL 

- Ci'qtn da Penq,ic.o do Profissional Ausente - 	 I nal Ausente 

4.5 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS VALOR (R$) 

A Ferias 
B Ausência por doença 
C Licença paternidade 

ID Ausências legais 

E Ausência por Acidente de trabalho 

F Outros (especificar) 
Subtotal 

G 	Incidência do submadulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL 

ー  rsc,'mn - MiSduin 4 一  Encaroos sociais e trabalhistas - 	 - 	 i I e trabalhistas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR 

4.1 Encargos prevIdenciarios e FGTS  
13° salad() 4 Adicional de ferias 

- 
100,00 4.2 

4.3 Afastamento maternidade 
4.4 Custo de rescisão 

4.5 Custo de reposição do profissional ausente 

4.6 Outros (especificar) 

TOTAL 100,00 

- CUSTOS INDIRETOS. TRIBUTOS E LUCRO - 	 TRIBUTOS E LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR 

A Custos Operacionais/Administrativos 5% 74,40 

B Tributos 
1 Tributos Federais (especificar)- PIS (oes%). COFINS (3%) 3,65% 54,31  

Tributos Estaduais (especificar) - - 

B.3 Tributos Municipais (especificar) - ISS 5% 74,40 

B.4 Outros tributes (especificar) 

C TAXA ADMINISTRAÇÃO 10% 148,81 

TOTAL 351,93 

-resumo do Custo nor Coonerado -r sumo do Custo or Coo &ado 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR COOPERADO) R$ 

A Medulo 1 - Composição da Remuneração 1.200,00 

B Módulo 2- Beneficios Mensais e Diários 108,07 

C Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 80,00 

D Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 100,00 

Subtotal (A + B 4C+ D) 1,488,07 

E 	MOdulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 351,93 

Valor total por empregado 1.840,00 

uadro-resumo . VALOR DOS SERVICOS uadro-resumo - VALOR DOS SERVI OS 

TIPO DE SERVIÇO (A) 

VALOR 
MENSAL 
PROPOSTO 
POR 
COOPERAD 
0 (B) 

VALOR DA 
DIÁRIA DO 
SERVIÇO 
C=(B/200) 

NUMERO 
DE 

DIÁRIAS 
PREVISTA 

S POR 
ANO (D) 

VALOR 
TOTAL DO 
SERVIÇO 

E = (C X D) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PATRIMONIAL 1,840,00 9,20 632.800 5.821.760,00 

くーー  
NICIUS SANTOS D' OUZA 

CPF N。.。  047.857365-00 
DIRETOR PRESIDENTE 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SER'9Os 

C- 

NICIUS SANTOS D OUZA 
CPF t‘1°. 047.857.365-00 
DIRETOR PRESIDENTE 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS 
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COOP BRASIL COOPBRASIL 
Cooperativa de Trabalho Cooperativa de Trabalho 

PREGAC PRESENCIAL NJ 01 112ロ20 

PLANILHA DE CUSTO - LOTE 00 

PREGAO PRESENCIAL N" 011)2070 

PLANILHA DE GUSTO - LOTE Oti 

Cate9oria profissional: PRESTAAO DE SERVIcOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTA9AO 
Discrimina"o dos Servi9os (dados referentes a contrata9'o) 
Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 
Discriminação dos Serviços (dados referentes contratação) 

Data de apresentação da proposta (diaenes/ano) 27/02/2020 

Municipio/UF Pop5es/BA 

Ano Acordo. Convenção ou Sentença Normativa em Dissidio Coletivo Cooperativa Lei 12.690/2012 

14° de masers de execuigto contratual 12 meses 

Identffica‘自o do Servi9o:PRESTA9AO DE SERVI9OS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTA9AO Identificagão do Serviço:PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÂO 

DA REMUNERACAO DA REMUNEFtA AO 

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Remunerarão Sócio-Cooperado 1.200,00 

B Adicional de periculos dade 

C Adicional de insalubridade 

D Adicional noturno 

E Hora noturna adicional 

F Adicional de Hora Extra 

41, Intervalo IntraIornada 
H Outros (especificar) 

Total da Remuneração 1.200,00 

RENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS • Al E DIARIOS 
2 BENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta basica etc.) 

C Assistência Odontológica 30,00 

D Auxilio creche - 

E Seguro de vida, invalidez e funeral 20,00 

F Outros (especificar) - Treinamento e Capacitação 58,07 

Total de Beneficios mensais e diários 108,07 

・INSUMOS DIVERSOS I UMOS DIVERSOS 
3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes 80,00 

B Materiais 
C Equipamentos 
D Outros (especificar) - 

Total de Insumos diversos 80,00 

dIAIS E TRABALHISTAS CIAIS E TRABALHISTAS 
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS E FGTS % VALOR (R$)  iI 
INSS 

B SESI ou SESC 
C SENAI ou SENAC 
D INCRA 
E Salivio Educação 
F FGTS - 

G Seguro acidente do trabalho  
SEBRAE - H 

TOTAL 

ubm6dulo 4.2 - 13 Salrio e Adicional de Frias ubm6dulo 4.2 - 13° Salário e Adicional de Ferias 
4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR (R$) 

A 13° Salário . 

B Repouso Anual Remunerado Lei 12.690/2012 100,00 

Subtotal 100,00 

C 	Incidencia do Sulemódulo 4.1 sobre 13° Salário e Adicional de Férias 

TOTAL 100,00 

ubm6dulo 4.3 - Afastamento Maternidade ubm6dulo 4.3 - Afastamento Maternidade 
4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade 

B Incidência do submOdulo 4 1 sobre afastamento maternidade 

TOTAL 

Subm6dulo 4.4 - Proviso para Resciso Subm6dulo 4 4 - Provisão ara Rescisão 
0.1 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R$) 

A Aviso prévio indenizado 
B Incidência do submeidulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado 

E Incidência do submeidulo 4.1 sobre aviso previa trabalhado 



F 	jMult・ do FOTS d。・vi・。 prvio trabalh自do F 	iMulta do FGTS do aviso previo trabalhado 

TOTAL TOTAL 

fissional Ausente fi sional Ausente 

4.5 
— 	 - ---- - 

ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS - VALOR (R$) 

A Ferias 
B Ausência por doença - 

C Licença paternidade 
D Ausências legais 
E Ausência por Acidente de trabalho 

F Outros (especificar) 

Subtotal 
G 	Incidência do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL 

4 MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR 

4.1 Encargos previdenciérios e FGTS 

4.2 13° salário + Adicional de ledas 100,00 

4.3 Afastamento maternidade 
4.4 Custo de rescisão 
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 

4.6 Outros (especificar) 

TOTAL 100,00 

CR0 CRO 
5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR 

A Custos Operacionais/Administrativos 5% 74,40 

B Tributos 
al Tributos Federais (especificar)- PIS (0,65%); COFINS (3%) 3,65% 54,31 

el Tributos Estaduais (especificar) - 

B.3 Tributos Municipais (especificar) -155 5% 74,40 

B.4 Outros tributos (especificar) 

C TAXA ADMINISTRAÇÃO 10% 148,81 

TOTAL 
351,93 

o o 

MÃO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR COOPERADO) R$ 

A Modulo 1 - Composição da Remuneração 1.200,00 

B Modulo 2- Beneficias Mensais e Diários 108,07 

C Módulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 80,00 

D Modulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas 100,00 

Subtotal (A + B +C+ D) 1.488,07 

E 	Modulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro 351,93 

Valor total por empregado 1840,00 

VALOR 
NUMERO 

MENSAL VALOR DA DE 

PROPOSTO DIÁRIA DO DIÁRIAS VALOR 

POR SERVIÇO PREVISTA TOTAL DO 
COOPERAD C=(3/200) S POR SERVIÇO 

TIPO DE SERVIÇO (A) 
0 (El) ANO (D) E = (C X D) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 1.840,00 9,20 40.800 375.360,00 

C無CIUS SWF N.)IRETOPERAT無 ERvos 、〔oo tfl" 02Oい/ cEOrt4P3 	 - 

INICIUS SAN 	(0t.IZA 
CPF N°. 047.857.36'5-00 

ERTAOTIRvPRESIDENTE 

COOPBRASIL COODPIRE 	A DE TRABALHO EM SERVIÇOS 	era° SII2ar ni -SS toonosttoo 	
00u6)-E0 

11331_0a:1h emStrAos 

C S.4 '43 ...I:3°112r e c"17tee4dse:ss. 3A2‘1.53:7:;e5- s e 
caolin" 	41,32°- 

salocu'reA. 

M6dulo 4- Encaroos sociais e trabalhistas Mad I 4 E 	ociais e trabalhistas 

VALOR DOS SERVICOS VALOR DOS SERVICOS 

● • 



JOOP BRASI L COOPBRASIL 
Cooperativa de Trabalho Cooperativa de Trabalho 

PREGAO PRESENCIAL N 01112020 
PLANILHA LE IJUSTO - LOTE 07 

PREGAO PRESENCIAL N' 01112020 
PLANILHA LE uUSTO - LOTE Ui 

Categoria profissional: PRESTAいO DE SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAいO 
Discrimina9'o dos Servi9os (dados referentes 自  contrata9'o) 
Categoria profissional: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 
Discriminação dos Serviços (dados referentes a contratação) 

Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano) 27/02/2020 

Municipio/UF 
Poções/BA 

Ano Acordo, Canyon* ou Sentença Normativa em DissIdio Coletivo Cooperativa Lei 12.690/2012 

N° de mesas de execução contratual 12 meses 

Identifica"o do Servi9o:PRESTAAO DE SERVI9OS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAいO Identificação do Serviço:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 

COMPOSICAO DA REMUNERACAO • EMUNERA Ao 

I composigAo DA REMUNERAÇÃO VALOR (R$) 

A Remuneração Sacio-Cooperado 1 290,00 

B Adicional de periculosidade 

C Adicional de insalubridade 

D Adicional noturno 

E Hora noturna adicional 
Adicional de Hora Extra 40 
Intervalo IMrajomada 

H Outros (especificar) 
Total da Remuneração 1.290,00 

RENEFICIOS MENSAIS E DIARIOS • EN AIS E DIÁRIOS 
2 SENEFICIOS MENSAIS E DIÁRIOS VALOR (R$) 

A Transporte 

B Auxilio alimentação (Vales, cesta básica etc.) 

C Assistência Odontológica 30,00 

D Auxilio aeche 

E Segura de vida, invalidez e funeral 20,00 

F Outros (especificar) - Treinamento e Capacitação 57,62 

Total de Beneficias mensais e diários 107,62 

INSLJMOS DIVERSOS • R OS 
3 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$) 

A Uniformes 80,00 

B Materiais 

C Equipamentos 
D Outros (especificar) 

Total de Insumos diversos 80,00 

・FNCARflOS SOCIAIS E TRABALHISTA • TA 
1 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS 35 VALOR (R$)  

INSS 
B SESI au SESC 

C SENA! au SENAC - 

D INCRA 

E Salado Educação 

F FGTS 

G Segura acidente do trabalho 

H SEBRAE 

TOTAL 

- ir Sal'rio e Adicional do F'rias - ° 	 nal do Férias 
4.2 13° SALÁRIO E ADICIONAL DE FERIAS VALOR (R$) 

A 13° Salado 

B Repouso Anual Remunerado Lei 12.690/2012 107,50 

Subtotal 107,50 

C 	Incidência do Submadulo 4.1 sobre 13° Salado e Adicional de Férias - 

TOTAL 
107,50 

- Afastamento Maternidade ni de 
4.3 AFASTAMENTO MATERNIDADE VALOR (R$) 

A Afastamento maternidade - 

B Incidência do submódulo 4.1 sabre afastamento maternidade 

TOTAL 

is.o Dara Resciso • ra Rescisào 

4.4 PROVISÃO PARA RESCISÃO VALOR (R2) 

A Aviso prévio indenizado 

B Incidência do submedulo 4.1 sobre aviso prévio indenizado 

C Multa do FGTS do aviso prévio indenizado 

D Aviso prévio trabalhado  
Incidência do submódulo 4.1 sabre aviso prévio trabalhado E 

、  



F 	[Multa do FGTS do aviso prvio trabalhado " 	 [Mutts do FGTS do aviso prévio trabalhado 
TOTAL TOTAL 

- fl.,ttn da Rann血irn do Profissional Ausente n I Ausente 

4.6 

. 

ENCARGOS PFtEVIDENCIARIOS E FGTS VALOR (RM 

A Férias 

B Ausência por doença 

C Licença paternidade 

D Ausências legais 
E Ausência por Acidente de trabalho 

F Outros (especificar) 

Subtotal 
G 	Incidência do submodulo 4.1 sobre o Custo de reposição 

TOTAL 

mbaihistas rabalhIstas 

4 MODULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS VALOR 

4.1 Encargos previdenciários e FGTS 

4.2 13° solaria + Adicional de ferias 107,50 

4.3 Afastamento maternidade 

4.4 Custo de rescisão 
4.5 Custo de reposição do profissional ausente 
4.6 Outros (especificar) 

TOTAL 107,50 

- CtISTflS INDIRFTOS TRIBUTOS E LUCRO - 	 E LUCRO 

5 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR 

A Custos Operacionais/Administrativos 
Tributos 

5% 79,26 

B 
Tributos Federais (especificar)- PIS (0,65%); COFINS (3%) 3,65% 57,86  02 
Tributos Estaduais (especificar) 

8.3 Tributos Municipais (especificar) -55 5% 79,26 

B.4 Outros tributos (especificar) 
C TAXA ADMINISTRAÇÃO 10% 158,51 

TOTAL 374,88 

or C000erado or Coo rado 

MAO-DE-OBRA VINCULADA A EXECUÇÃO CONTRATUAL (VALOR POR COOPERADO) RS 

A Modulo 1 - Composição da Remuneração 1.290,00 

B Modulo 2- Beneficios Mensais e Diários 107,62 

C Modulo 3- Insumos Diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros) 80,00 

D Modulo 4- Encargos Sociais e Trabalhistas 107,50 

Subtotal (A • B +C+ D) 1.585,12 

E 	Modulo 5 - Custos indiretos, bibutos e lucro 374,88 

Valor total por empregado 1.960,00 

-resumo - VALOR DOS SERVICOS - 	R DOS SERVI OS _____ 

TIPO DE SERVIÇO (A) 

VALOR 
MENSAL 
PROPOSTO 
POR 
COOPERAD 
0(8) 

VALOR DA 
DIÁRIA DO 
SERVIÇO 
C=(B/200) 

NUMERO 
DE 

DIÁRIAS 
PREVISTA 

S POR 
ANO (D) 

VALOR 
TOTAL DO 
SERVIÇO 

E = (CX D) 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO 1.960,00 9,80 42.400 415.520,00 

ー一rーョ寧’馴＝ ,● A 
CPF N。.。  047.857.365-00 

COOPBRASIL C課RE認器雷撒賃HO EM SERVIOS 一 --..t102 de Icab3' erA 5erJ% 0S-- 
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MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 34.859.721/0001-73, EVIDENCIE 
TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI. inscrita no CNPJ sob o no 14.260.446/0001-60. ENGENHAR 
PRESTA9OES DE SERVI9OS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  20.324.954/0001-67, JOSE CARLOS 
NASCIMENTO DA SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o no 08.551.890/0001-31, COOPRATIVA DE TRABALHO 
ESPECIALIZADA EM SERVI9O-CTES inscrita no CNPJ n。 23.641.510/0001-43, SUMMER LOCA9OES DE MAO DE 
OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI inscrita no CNPJ n。 23.505.796/0001-30, M. PINHEIRO CONSTRUCOES E 
SERVIOS LTDA inscrita no CNPJ n0 06.096.502/0001-44, JJ TRANSPORTES DE JESUS REIS, inscrita no CNPJ 
sob o n。  05.648.106/0001-1 0, COOPBRASIL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, inscrita no CNPJ 
sob o n。 22.331.020/0001-88, COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTA9AO DE SERVICOS ADMINISTRATIVO 
DE SALVADOR, inscrita no CNPJ sob o n。  04.414.084/0001-60, ENGENHAR PRESTA9OES DE SERVICOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  20.324.954/0001-67, COOPERATIVA DE TRABALHO EM PRESTA9AO DE 
SERVI9OS ADMINISTRATIVO DE SALVADOR, inscrita no CNPJ sob o n。 04.414.084/0001-60,, E
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

PARECER DA COMISSAO DO RESULTADO PREGAO PRESENCIAL 
REGISTRO DE PRE9OS 

Modalidade de Licita'ao 
PREGAO PRESENCIAL 

N"mero 
011/2020 

Reunio da Comiss自o Permanente de Preaao da Prefeitura Municipal de PoC6es, nomeada conforme PORTARIA 
NO 001/2019. Reunida com a tinalidade especitica de instru9ao ae processo ae VKヒ(jMU 
PRESENCIALREGISTRO DE PRE9OS, corn base nas Lei 10.520/02, Lei no 8.666/93, Decreto Federal n。  
7.892/13 e Decreto Municipal n。  016/2017 e 229/2018.Tendo em vista as necessidades apontadas pela unidade 
solicitante, com base no Parecer da Procuradoria Juridica Municipal e levando em considera,o as Leis n。  

o regstro de pre9o Para ev entua回est a9百o de sew吟os a dministr.tIvosl se rvi9os de condu"o de verculos, 
亘  se~s de cond四昏o de v,iculo印esa dos, se叫os de Ill rnuten'o e cons erva o de pathm6nIo, se rvios de 
冒 registro de preo para eviservios de conduo de vcassentamento de paviment驚iIprestis pesaservi難servi os auvios de manicos de ma灘ativos, so e conso e cons繰蕪nduo deitrimnio, setrimnio, se驚舞  8 

assentamento de pavimenta9百o, servi9os t'cnicos de manutenG白o e conserva●o de patrim6nio, TODAS 
ATIVIDADES MEIO! nos termos da instru9白o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de 
lnfraestrutura e de Educa9o 

8.666/93, modificada pela Lei n。 8.993/94 e 10.520/02, essa realizou PREGAO PRESENCIAL n。 011/2020, cujo 
obje o' presta"o de servios administrativos, servi9os de condu9'o de veculos, servi9os de condu9ao de 
veiculos pesados, servios de manuten弾o e conserva"o de patrim6nio, servios de assentamento de 
pavimenta"o, servi9os tecnicos de manuten,o e conserva9白ode patrim6nio, servios de assentamento de 
pavimenta9含o, servios tecnicos de manuten9ao e conserva"o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos 
termos da instru"o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educa"o, 
tendo como vencedora a proposta de pre9os da empresa: COOPBRASIL ー  COOPERATIVA DE TRABALHO EM 
SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o n。 22.331.020/0001-88, nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 com um valor 
total de R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e noventa e sete mil quatrocentos e quarenta reais). Ficando 
ovalor global da licita"o de R$ 7.429.404,00 (sete milh6es quatrocentos e vinte e nove mil quatrocentos e quatro 
reais). AD65 an白lise da documentacao de habilitac.o. houve cjuestionamentos aue levaram a Comissao a abrir 

~ 	auiaencia I unto ao setor oe contaDuiaaae e ao I urialco. ressaitanao aue os orecos estao oem a oaixo ao oreco 
reterenciai nao conaizentes com os pratica.. 	・ 	- .'t... ・  - aamos o parecer para continuar os tramites 
legais do processo, procedendo com - . ・  Iica96es nos meios legais, ・・  que surta os efeitos desejados 

Po"es - Ba, 27 de fevereiro 2020 

Joao Pedro ' ‘ 」  do Nascimento 

 

Preg i eiro 

Keli CriS尋”tSeiktos 
i iviemoro 

濡rlucia Teixeira Roc謄ー一  
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Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/EAX (77) 3431・5820 
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Poゆes, 28 de fevereiro de 2020 

Atenciosamente, 

Jo豆o Pedr9R eir ,. 	- 
rregoeir. ”・  'nucipai ● 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHI 

COMISSAO DE LICITACAO 

Da: Comissao de Licita9ao. 
Para: Setor Juridico. 

Estamos encaminhando processo de Preg白o Presencial n。  011/2020 - REGISTRO DE 

PRE9OSa esta Procuradoria para parecer quanto a habilita9白o da empresa de menor valor, conforme 

Lei 10.520/02 e 8.666/93, o qual tem por objeto registro de pre9o para eventualpresta"o de servi9os 

administrativos, servios de condu,o de veiculos, servios de condu"o de veiculos pesados, servi9os 

de manuten"o e conserva弾o de patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta"o, servi9os 

- 	t白cnicos de manutenc白o e conservac白ode oatrim6nio, servios de assentamento de pavimenta"o, 

ー 	servi9os tecnicos de manuten9ao e conserva9ao ae patrimonio, I UUAb AI iVtUAL)ヒS MLIU, nos 

termos da instru"o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de lnfraestrutura e de 

Educa9白o 

Aguardamos a vossa aprecia9百o, aprova9白o e deferimento 

Pじど6賛  Pra9a da Bandeira. 02 - CENTRO - Po96es - Bahia - FONEIFAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POC6ES 
ESTADO DA BAHIA 

PARECER JURiDICO 

Pびど6賛  Pra9a da Bandeira. 02 - CENTRO - Po9るes - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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撫 PREFEITURA MUNICIPAL DE POcoES 
栗費 
し，IoESet LAOOR 

ESTADO DA BAHI 

PARECER JURDICO CONCLUSIVO 

PROCESSO No 243-2/2019 
PREG O PRESENCIAL No 011/2020 - REGISTRO DE PREcOS 
OBJETO: Registro de pre9o para futura e eventual contrata9o de empresa 
especializada na presta9五o de servios administrativos, servi9os de condu"o de veiculos, 
servi9os de condu95o de veiculos pesados, servi9os de manuten95o e conservaqo de 
patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta車o, servi9os t6cnicos de 
manuten9百o e conserva車o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da 
instru9ao normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de Infraestrutura e 
de Educa車o, do municipio de Po96es -- BA 

a 	 Versa o uresente narecer acerca (lo rpniierimentn fnvmiilg,ln nain 
らa iji iパ二しC Ut) P Iヒieiしo,uUt reuuer anaiise acerca aa reiiIaru1adP iiiridirn-tnrmil 
do procedimento do processo administrativo n。  243-2/2020, que visa a 
realiza9o de procedimento licitat6rio para eventual presta9o de servi9os 
mecnicos para atender a Secretaria Municipal de Sa丘de deste municipio. 

O procedimento adotado 6 o correto e atende aos mandamentos, 
principios e diretrizes da Lei n。  8.666/93. 

O Instrumento Convocat6rio com seus Anexos encontra-se acompanhado 
ao pertinente t'arecer Juridico desta Procuradoria. 

Com seus anexos, o instrumento convocat6rio foi devidamente 
publicado na data de 12 de fevereiro de 2020 e realizada dia 27 do mesmo m6s, 
tendo sido respeitado o prazo legal que rege sobre as publica96es, tendo as 
seguintes empresas participado do certame, conforme se denota da ata de sesso 

a 	em anexo: 1 - MAKSUELE SANTOS DE JESUS EIRELI 2 - EVIDENCIE 
ー 	TRANSPORTES E CONSTRUCOES EIRELI; 3 IGOR LEONARDO OLIVEIRA 

MACARIO; 4一  ENGENHAR PRESTA6ES DE SERVIOS EI RELI; 51 CARLOS 
NASCIMENTO DA SILVA EIRELI; 6 - COOPRATIVA DE TRABALHO 
ESPECIALIZADA EM SERVICOS LTDA; 7 SUMMER LOCACOES DE MAO DE 
OBRA E SERVICOS EM OBRAS EIRELI; 8 M. PINHEIRO CONSTRUC6ES E 
SERVICOS LTDA; 9 - JJ TRANSPORTES DE JESUS REIS; to - CCOPBRASIL 

COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS; 11 - COOPERATIVA DE 
TRABALHO E PRESTA叫O DE SERVICOS ADMINITSRATIVOS DE 
SALVADOR. 

Os documentos foram devidamente apresentados e sua veracidade 
verificada pelo senhor Pregoeiro da Comissao Permanente de Licita9ao 

P9a. da Bandeira02 - Centro-Po"esiBa - Fone(77)3431 -5800 - Fax (77)3431 -5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ti 

、ニゴ准りに-. ESTADO DA BAHIA 
t山応 	LABOR) 	A empresa M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA apresentou a melhor proposta, no entanto, foi requerida a sua inabilita9o 
por descumprir itens do edital 

Parecer juridico acostado aos autos opinando pela inabilita9ao da 
empresa. 

Decisao acostada aos autos pugnando pela inabilita9ao da empresa e 
convocando a segunda colocada para abertura do pertinente envelope de 
habilita95o, devidamente publicada no dia 09 de Mar9o do corrente ano 

Na data de 13 de Mar9o de 2020 a empresa COOPBRASIL 
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS compareceu ao certame, 
conforme se denota da ata de sessao em anexo, tendo sido declarada habilitada e 
vencedora. 

MERITO: 

No m白rito, verifica-se que o processo licitat6rio ora analisado 
encontra-se em perfeita consonancia com os mandamentos legais, estando apto 
a produzir seus efeitos legais e juridicos. Todo o procedimento fora conduzido 
observando integralmente a legisla9ao pertinente, conforme o mandamento da 
pr6pria Constitui9ao da Rep丘blica. 

Houve a publica9ao de edital e n6mero regular de licitantes. 

Os recursos foram minunciosamente examinados e decis6es 
devidamente motivadas. A empresa habilitada cumpriu os requisitos do edital e 
as propostas vencedoras foram a de menor pre9o por lote. Todos os atos 
realizados observaram a Lei 8.666/93. 

Ressalte-se ainda que a empresa vencedora juntou todas as certid6es 
que comprovam a regularidade da mesma. 

CONCLUSAO: 

Pelo exposto, somos pela homologa9ao do processo licitat6rio e pela 
ratifica車o dos atos praticados, com a assinatura do Contrato e sua posterior 
execu9ao. 

Po96es/Bahia, 01 de Abril de 2020. 

YANNE MAC O MATOS 

ASSESSORA JURIDIQA一  OAf/BA 51735 

P9a. da Bandeira.02 - Centro-Po96esiBa - Fone(77)3431 -5600- Fax (77)3431-5805 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

ADJUDICACAO DO OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020. 
REGISTRO DE PRE9OS 

A Comiss白o Permanente de Licita"o de Po96es - Bahia, com base Leis no 8.666/93, 
modificada pela Lei n。  8.993/94 e 10.520/02, e no Parecer Juridico, ADJUDICA o objeto da licita"o 
N。  011/2020 - objetivando registro de pre9o para eventualpresta叫o de servi9os administrativos, 
servi9os de condu9白o de veiculos, servios de condu"o de veiculos pesados, servios de 
manuten"o e conserva"o de patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta9白o, servios 
tcnicos de manuten"o e conserva戸ode patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta弾o, 
servi9os t白cnicos de manuten"o e conserva"o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos 
termos da instru戸o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de lnfraestrutura e de 
Educa"o. Tendo como vencedora a proposta de pre9os da empresa: COOPBRASIL - 
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVI9OS, inscrita no CNPJ sob o n。  22.331.020/0001-88, 
nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 com um valor total de R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e 
noventa e sete mil quatrocentos e quarenta reais) 

Ficando o valor global da licita9白o de R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e noventa e sete 
mil quatrocentos e quarenta reais) 

ocoes Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9。ES 

V 昌  
HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N。  011/2020. 

REGISTRO DE PRECOS 

O Prefeito Municipal de Po96es, - Bahia, no uso de suas atribui96es legais, e tendo em vista que foram 
cumpridas todas as formalidades das Leis n。  8.666/93, modificada pela Lei n。  8.993/94 e 10.520/02, e no 
Parecer Juridico, ante o PREGAO PRESENCIAL n。011/2020 - Objeto:registro de pre9o para 
eventualpresta o de servi9os administrativos, servi9os de condu9ao de veiculos, servi9os de condu9ao de 
veiculos pesados, servi9os de manuten9ao e conserva9ao de patrim6nio, servi9os de assentamento de 
pavimenta 言o, servi9os tecnicos de manuten9ao e conserva9aode patrim6nio, servi9os de assentamento de 
pavimentaao, servi9os tecnicos de manuten9ao e conserva叫o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES 
MEIO, nos termos da instru9ao normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de Infraestrutura 
e de Educa叫o. Tendo como vencedora a proposta de pre9os da empresa: COOPBRASIL 
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS, inscrita no CNPJ sob on。  22.33 1.020/0001-88, nos 

a 	lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 com um valor total de R$ 8.897.440.00 (oito milhes oitocentos e 
ー 	noventa e sete mii quatrocentos e quarenta reais)・ HUMULUUU o processo de licita o na modalidade 

Pregao Presencial na data de 04 de maio de 2020. 

A Comissao Permanente de Licita9ao, atrav's de seu Presidente, dever自  tomar as medidas cabiveis, tendo 
em vista o Valor Global de: R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e noventa e sete mil quatrocentos e 
quarenta reais). 

Po96es-BA, P‘ ・  emaiode2020 

Leandr雷  rajo Mjscarenhas 
LO l viunIeipai 

oes Pra9a da Bandeira. 02 - CENTRO - Po"es - Bahia - FONEIFAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHI 

Ao 
Orgo Gerenciador do Sistema de Registro de Prego - SRP 

Encaminhamos ao Orgao Gerenciador do SRP o processo do preg百o presencia! n。  011/2020, para que se 
proceda com o Termo de Adesao aoregistro de pre9o para eventua!presta9ao de servi9os administrativos, 
servi9os de condu9ao de veiculos, servi9os de condu9ao de veiculos pesados, servi9os de manuten9ao e 
conserva叫o de patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta o, servios t6cnicos de manuten9o 
e conservaaode patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta9ao, servi9os tecnicos de manuten9o 
e conservaao de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9ao normativa 02/2018 
TCM/BA, para atender as Secretarias de Infraestrutura e de Educa9ao, conforme Lei 10.520/02 e Lei n。  
8.666/93 e Decreto Federal n。 7.892/13 e Decreto Municipal n。 016 e 017 de 02 de janeiro de 2017. 

Gabinete do Prefeit. 14 de maio de 2020 

Pびど6苔s Praa da Bandeira, 02 CENTRO - Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5620 



麟 	PREFEITURA MUNICIPAL DE PO96ES 

昌  
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS DO MUNICiPIO DE PO'6ES 

Ref. Oficio circular solicita‘舌o de manifesta‘白o de interesse em participar de 
registro de preCos, na modalidade preg白o presencial no 011/2020. 

Aos Senhores 

Secret自rios Municipais de Po'6es. 

Senhor(s) Secret白rio(s), 

O 6 rgさo Gerenciador de Registro de Pregos, neste ato representado pelo 

一 

	

	Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administracきo, tendo como aestor o 

sr.M aicon ao r4ascimento Mmaral, vem atraves aeste, a rim ae que os srs. Secretanos 

manifestem o seu interesse, mediante assinatura de termo de ades合o, ap6s a discussao e 

planejamento das especificag6es e quantidades mximas que pretenda pararegistro de 

prego para eventualprestag含o de servigos administrativos, servigos de condu9きo de 

veiculos, servicos de condug含o de veiculos pesados, servigos de manuteng5o e conservag言o 

de patrim6nio, servigos de assentamento de pavimenta師o, servi'os t'cnicos de 

manutengきo e conservag5o, por um periodo 12 (doze) meses, tendo em vista que ser' 

aberto ata de registro de pregos para referida aquisig合o. 

Pog6es, 04 de maio de 2020 

● 	Atenciosamente, 	 へ  

1 Maicon do Nascimento Amaral 
urgao berenciador ー  L)epartamento ie compras ia Secretaria MunicipI de Administra9ao 

柳icond0N 

帥kde 0eP
Elect 

cWflCfltO ptnara 

鱗de 

ocoes Pra9a da Bandeira, 02 CENTRO-- Po96es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



Jorg 
Secret白rio Municipal4i 

Yuri Rocha 
Secret'rio Municipal d 

s Lemos 
e -6 rgきo Participante 

Magalh白es 
;o- Org6o Participante 

Lais Santos尋acarenhas becrecaria riunicipai ue ハssi昇en,Ja boclat 一 urgao rarncipance 

coes 

  

Pra9a da Banceira, 02 - CENTRO - PoCes - Bahia - FONEJFAX (77) 3431-5820 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DF ADESAO 

Sistema de Registro de Pre9os do Municipio de POc6ES/BA 
Preg'o Presencial N。  011/2020 
Objeto: registro de pre'o para eventualpresta戸o de servi9os administrativos, servios de 
condu‘旨o de veiculos, servi'os de condu‘旨o de veiculos pesados, servi'os de manuten戸o 
e conserva‘旨o de patrim6nio, servi'os de assentamento de pavimenta‘舌o, servi'os 
tcnicos de manuten‘旨o e conserva戸o. 
6 rg舌o gerenciador: Secretaria Municipal de Administra戸o - Departamento de Compras. 
6 rg旨os participantes: 

As Secretarias interessadas manifestaram o interesse de aderir a Ata de Registro de 
Pregos, a (s) qual (is), por via deste instrumento, manifesta a sua ades5o e aceitagきo aos 
termos do processo administrativo, em epigrafe, assim como ao pregao presencial, na 
forma de registro de pregos, a ser deflagrado pelo 6 rgきo gerenciador, ficando o mesmo 

- 	autorizado a conduzir a Ata de Reqistro, bem como as quantidades m白ximas, submetendo- 
, 	se o Aderente a todas as regras e clausuias cio edital cie iicitagao, assim tamDem como ao 

Decreto Municipal regulamentador do Sistema de Registro de Pregos No 017/2017 de 02 de 
janeiro de 2017 e Decreto Federal no 7.Sら2/13 

Nada mais havendo, a registrar, foi encerrado o presente termo que depois de Udo e 
conferido vai assinado pelo Orgきo Gerenciador- Departamento de Compras da Secretaria 
de Administrag言o e pelos 6 rg5os participantes. 

Po96es, 04 de maio dfi 2020. 

（、‘4 
Maicon do Nascime,pto Amaral 

Orgao Gerenciador - Departamento de Compras/da 5ecytaria Municipal cie Admlnistra'ao 

Elifr n de Souza Costa 

Sec麗器霊諜禁農篇認鋳儒霊 ntos 
● 

Ao 



PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOES 
ESTADO DA BAHIA 

TERMO DE ADESAO 

Sistema de Registro de Pre'os do Municipio de POC6ES/BA 
Pregao Presencial No 018/2020 SRP 
Objeto: registro de pre'o para eventual fornecimento parcelado de medicamentos, 
saneantes, soros, insumos para diab'ticos e material penso em atendimento a Secretaria 
Municipal de Sa"de deste Municipio. 
6 rg'o gerenciador: Secretaria Municipal de Administra‘●o - Departamento de Compras. 
6 rg●os participantes: 

As Secretarias interessadas manifestaram o interesse de aderir a Ata de Registro de 
Pregos, a Cs) qual (is), por via deste instrumento, manifesta a sua adesきo e aceita師o aos 
termos do processo administrativo, em epigrafe, assim como ao pregきo presencial, na 
forma de registro de pregos, a ser deflagrado pelo 6 rgきo gerenciador, ficando o mesmo 
autorizado a conduzir a Ata de Registro, bem como as quantidades m白ximas, 

a 	submetendo-se o Aderente a todas as rearas e clusulas do edital de licitacきo. assim 
ー 	tamoem como ao uecretoM unicipai reguiamentaaor ao sistema ae Registro ae Pregos NU 

017/2017 de 02 de janeiro de 2017 e Decreto Federal no 7.892/13. 

Nada mais havendo, a reqistrar. foi encerrado o oresente termo aue deoois de lido e 
conreriao vai assinaao peio urgao じ  erenciaaor ー  uepartamento ae compras aa Secretaria 
de Administrag盲o e pelos 6 rg含os participantes 

Po'6es, 02 de abril de 2020. 

DA 
Maicon do Nascimento Amaral 

Org言o Gerenciador - Departamento de Compras da Secretaria Municipal de Administra戸o 

, 	Jorge.dIs1Santos Lemos 
secretaro Municipal de SaUde - Orgao Participante 

POITUflA fl MUNICIPALooes 
'”・・‘声一・  o ・“ノ  

  

Pra9a da Bandeira, 02 一  CENTRO - Po6es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

Setor de Contabilidade 

Autorizo ao Setor de Contabilidade empenhar o referido processo, remeter ao Setor de Compras para 
formalizar autorizaao do presta9ao de servi9os administrativos, servi9os de condu9ao de veiculos, 
servi9os de condu9ao de veiculos pesados, servi9os de manuten9ao e conserva叫o de patrim6nio, servi9os 
de assentamento de pavimenta9o, servi9os tecnicos de manuten9ao e conserva9aode patrim6nio, servi9os 
de assentamento de pavimenta戸o, servi9os tecnicos de manuten9ao e conservaao de patrim6nio, 
TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9ao normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de lnfraestrutura e de Educa叫o, tendo como vencedores os licitantes: COOPBRASIL 
COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIOS, inscrita no CNPJ sob on。  22.33 1.020/0001-88, nos 
lotes 01, 02, 03, 04. 05, 06 e 07 com um valor total de R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e 
noventa e sete mil quatrocentos e quarenta reais), e posterior quita9ao. 

Gabinete do Prefto,04 de maio de 2020 

coes Pra9a da Bandeira, 02 - CENTRO - Po6es - Bahia - FONEIFAX (77) 3431-5820 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES 
ESTADO DA BAHIA 

PU BLICA9OES 
DO RESULTADO 
ADJUDICA9AO E 
HOMOLOGA9AO 

EXTRATO 

ocs  Pra9a da Barxoira, 02 - CENTRO - Po9es - Bahia - FONE/FAX (77) 3431-5820 



Diario Oficial do 
MUNI PIO Po96es 

Sexta-feira 
8 de Maio de 2020 
4 一 Mo 一 N. 785 

DECISAO DO RECURSO ADMINISTRATIVO 
PREGAO PRESENCIAL N。 011/2020 

PROCESSO No 243-2/2019 
PREGAO PRESENCIAL No011/2020 
REGISTRO DE PRE9OS 
RECORRENTE: M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA inscrita no CNPJ n。  
06.096.50210001-44 
RECORRIDO: Comiss白o Permanente de Licita9』o do Municipio de Po加es/BA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PO9OES, BAHIA, atrav6s da Comiss白o Permanente de 
Licita"o/Preg白o, esta realizando uma licita"o na modalidade Preg白o Presencial n。 011/2020. 

Trata-se de recurso administrativo interposto por licitante acima identificado, no Processo Licitat6rio 
n。  243-2/2019, cujo objeto 白  a presta"o de servios administrativos, servi9os de condu叫o de 
veiculos, servios de condu9白o de veiculos pesados, servios de manuten9白o e conserva"o de 
patrim6nio, servios de assentamento de pavimenta"o, servi9os tcnicos de manuten9白o e 
conserva弾o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9白o normativa 
02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de lnfraestrutura e de Educa"o, do municlpio de 
Po96es - BA, de acordo com as descri96es contidas no Edital, nos termos da legisla9百o em vigor e 
conforme especificac6es contidas no Termo de Refer6ncia 

I - DAS PRELIMINARES 

Foi realizada a sess百o de licitaao na modalidade de Preg白o Presencial n。  011/2020, 
para presta'o de servi9os administrativos, servios de condu●o de veiculos, servios de 
condu"o de verculos pesados, servios de manuten9貢o e conserva9百o de patrim6nio, servios de 
assentamento de pavimenta9ao, servi9os t白cnicos de manuten"o e conserva"o de patrim6nio, 
TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru9白o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 
Secretarias de lnfraestrutura e de Educa9白o, do municipio de Po96es - BA. Consoante 
demonstrado na Ata n. 006/2020, no dia 27 de fevereiro do corrente ano, aberta a fase de lances 
verbais por parte das empresas, fora declarada como vencedora a proposta da empresa M 
PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVIOS LTDA inscrita no CNPJ n。  06.096.50210001-44 nos 
lotes 01,02,03,04,05,06 e 07 com um valor total de R$ 7.429.404,00 (sete milh6es quatrocentos 
e vinte e nove mil quatrocentos e quatro reais) 

Aberta a fase de habilita"o, contudo, as empresas JOSE CARLOS NASCIMENTO DA 
SILVA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n。  08.551.890/0001-31 e COOPBRASIL - COOPERATIVA 
DE TRABALHO EM SERVICOS, inscrita no CNPJ n. 22.331.020/0001-88, manifestaram-se 
afirmando inconsistncias nas demonstra96es cont白beis da empresa 

A Comissao Permanente de Licita9巨o, ento, abriu dilig'ncia, encaminhando os 
questionamentos ao setor respons白vel. Posteriormente, resguardada por Parecer T白cnico, a 
COPEL decidiu por inabilitar empresa M. PINHEIRO CONSTRUCOES E SERVI9OS LTDA inscrita 
no CNPJ no06.096.50210001-44, concedendo-lhe o prazo para apresentar recurso 

II - DAS RAZOES RECURSAIS 

Em sede recursal, alega a licitante, em sintese, que' 'detm total e irrestrita capacidade 
estrutural e tecnol6gica de oferecer os servios necess自rios" 

1 
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Afirma, que apresentou proposta mais vantajosa, e que n白o pode ser inabilitada por nao 
apresentar notas explicativas em razo dessa exigencia nao ter sida feita em edital 

Ressalta que demonstrou possuir" a devida qualifica"o econ6mico-financeira [...] eis 
que, al'm de apresentar certido negativa de fal白ncia e concordata, carreou aos autos seu balan9o 
patrimonial, que demonstra um RESULTADO POSITIVO de R$4.490.680,96 E...] receita de 2018." 

Ao final, a recorrente solicitou que a Comiss昏o Permanente de Licita96es conhecesse 
as raz6es do recurso apresentado e lhe desse provimento, a fim de que a licitante seja habilitada 
para prosseguir no processo licitat6rio. E, caso a Comiss白o mantivesse sua decis白o, que o recurso 
seja encaminhado 白  autoridade superior competente 

A empresa juntou aos autos cartao CNPJ e contrato social 

川  ーDA DE引SAO 

Diante de todo o exposto, e, em observ白ncia aos Principios Basilares da Licita9白o, e 白  legisla"o 
de regencia, INFORMA que em referncia aos fatos apresentados e da an白lise realizada nas 
razes e parecer juridico tudo a mais que consta dos autos, opina 白  autoridade superior 
competente pela seguinte deciso 

Pelas raz6es expostas, esta Comiss白o Permanente de Licitaゆes opina que seja apreciado o 
recurso administrativo interposto pela empresa M. PINHEIRO CONSTRU9OES E SERVI9OS 
LTDA inscrita no CNPJ no06.096.502/0001-44, eis que preenche os requisitos de admissibilidade, 
porm, no merito, IMPROVIDO posto restar comprovado nos autos que a referida empresa n百o 
atende き  s condi96es de habilita9白o exigidas no Edital do Preg白o Presencial n. 011/2020 

Mais importante ainda, 白  frisar que esta Administra"o preza pela competitividade e legalidade do 
procedimento 

O processo prosseguir normalmente devendo ser publicado para que tenha efeitos legais 

Po"es, lide maro de 2020. 

Leandro Arajo Mascarenhas 
Prefeito Municipal 

Po96es 
Sexta-feira 

8 de Maio de 2020 
5 一 Ano 一 N. 785 
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AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAいO 
PREGAO PRESENCIAL N9 011/2020 

O Municipio de Pog6es/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei n2 8.666/93, Decreto Federal 

n2 7.892/13 e Decreto Municipal n2 016/2017, atrav白s do pregoeiro municipal, torna p白blico o Resultado e 

Adjudica 言o da licita9』o na modalidade Preg言o Presencial n9 011/2020, cujo objeto' o registro de pre'o para 

futura e eventual contrata9谷o de empresa especializada na presta9谷o de servios administrativos, servigos de 

condu9言o de veiculos, servi9os de condu師o de veiculos pesados, servigos de manuten9谷o e conserva9含o de 

patrim6nio, servigos de assentamento de pavimenta戸o, servios tecnicos de manutengきo e conserva95o de 

patrimOnio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru戸o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as 

Secretarias de lnfraestrutura e de Educa戸o, do municpio de Po96es - BA. Realizado no dia 13 de mar9o de 2020, na 

Sala de Reuni6es de Licita'6es da Prefeitura Municipal de Pog6es, localizada na Rua Itlia, n2 146 B, Centro, Po'6es 

Ba.Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): COOPBRASIL COOPERATIVA DETRABALHO EM SERVICOS, inscrita no 

PJ sob on2 22.331.020/0001-88 nos lotes 01,02,03,04,05,06 e 07 corn urn valor total de R$ 8.897.440,00 (oito 

hOes oitocentos e noventa e sete mil quatrocentos e quarenta reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta 

licita‘旨o a referida empresa. Po‘うes, 01 de abril de 2020. Jo白o Pedro Ribeiro do Nascimento一Pregoeiro Municipal 

AVドO DA HOMOLOGAいO 
PREGAO PRESENCIAL No 01112020 

O Prefeito Municipal de Po96es, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02. Lei n。  8.666/93. Decreto 
Federal n。 7.892/13 e Decreto Municipal n。 016/2017, torna p自blica a homoloqa9ao da licitac白o na modaidade 

Prego Presespecializad票aI n 011/2020,prestao de s畿objeto o regos adrninistrat窓慧器器轟e evode農ai contrtao de empresaulos. servicos de conduco 
uピ veiuuius pesauos, servi9os oe manuien9ao e conservaCao de p atrim6nio. servicos de assentamento de 
pavimenta戸o, servi9os t6cnicos de manuten9白o e conserva9白o de patrim6nio, TODAgATlVlDADE3 MEIO. nos 
termos da instru9'o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de lnfraestrutura e de Educac白o. cio 
municipiode Po戸es - BA, Realizado nodia 13 de marco de 2020 na Sala de Reuni6es de Licitac6esdaPrcfeiI'ura 
Municipal ae Fo9oes, localizada na Pra9a da Bandeira, 02一  Centro - Po96es - Bahia. Tendo como vencedor(s) 
asJ empresa(s): UQUVbKASlL - COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVICOS. inscrita no CNPJ sob o n。  
~J i ・ uzuiuuu i-oo nos ioies Ui, U2, U3, 04, 05, 06 e 07 com um valor total de RS R RQ7 44fl fiO (nitn milh7uc 

emos e noventa e sete mil quatrocentos e quarenta reais). Ciente do cumorimento dos tthmites dcc rcforfrmnc 
eis. O prefeito homologa esse procedimento licitat6rio no dia 04 de maio de 2620. LeandroAra自ioMascarenh;s 
vreieirn Mtinicinai 
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Po96es 
Di'rio Oficial do 
MUNICIPIO 

S 

e 

LicitaG6es 

AVISO DO RESULTADO E ADJUDICAAO 

PREGAO PRESENCIAL Ng 011/2020 

O Municipio de Po96es/Prefeitura, Estado da Bahia, em acordo com Lei 10.520/02, Lei n9 

8.666/93, Decreto Federal n2 7.892/13 e Decreto Municipal n2 016/2017, atrav6s do 

pregoeiro municipal, torna publico o Resultado e Adjudica'5o da licita‘言o na modalidade 

Preg言o Presencial n2 011/2020, cujo objeto' o registro de pre'o para futura e eventual 

contrata戸o de empresa especializada na presta95o de servios administrativos, servi9os de 

condu戸o de veiculos, servi9os de condu9百o de veiculos pesados, servios de manuten戸o e 

conserva戸o de patrim6nio, servi9os de assentamento de pavimenta‘谷o, servios t'cnicos de 

manuten9含o e conserva9言o de patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da 

instru戸o normativa 02/2018 TCM/BA, para atender as Secretarias de lnfraestrutura e de 

Educa戸o, do municipio de Po96es - BA. Realizado no dia 13 de mar9o de 2020, na Sala de 

Reuni6es de Licita'6es da Prefeitura Municipal de Po96es, localizada na Rua Itlia, ri2 146 B, 

Centro, Pog6es-Ba. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): COOPBRASIL ー  COOPERATIVA 

DE TRABALHO EM SERVICOS, inscrita no CNPJ sob o n2 22.331.020/0001-88 nos lotes 01, 02, 

03, 04, 05, 06 e 07 com um valor total de R$ 8.897.440,00 (oito milh6es oitocentos e noventa 

e sete mil quatrocentos e quarenta reais). O pregoeiro adjudica o objeto desta licita戸o a 

referida empresa. Po96es, 01 de abril de 2020. Joきo Pedro Ribeiro do Nascimento - Pregoeiro 

Municipal 



Di自rio Oficial do 
MU *10 

AVISO DA HOMOLOGAいO 
PREGAC PRESENCIAL No011/2020 

O Prefeito Municipal de Po96es, Estado da Bahia, em acordo com a Lei 10.520/02, Lei n。  
8.66693, Decreto Federal n。  7.892/13 e Decreto Municipal n。  016/2017, torna p"blica a 
homologa"o da licita"o na modalidade Preg白o Presencial n。  011/2020, cujo objeto 白  o 
registro de pre9o para futura e eventual contrata9白o de empresa especializadana presta"o 
de servi9os administrativos, servi9os de condu9白o de veiculos, servi9os de condu9白o de 
veiculos pesados, servios de manuten"o e conserva戸o de patrim6nio, servi'os de 
assentamento de pavimenta"o, servios t白cnicos de manuten9白o e conserva9白o de 
patrim6nio, TODAS ATIVIDADES MEIO, nos termos da instru"o normativa 62/2018 
TCM/BA, para atender as Secretarias de lnfraestrutura e de Educa9白o, do municipio de 
Po96es - BA, Realizado no dia 13 de maro de 2020 na Sala de Reuni6es de Licita96es da 
Prefeitura Municipal de Po96es, localizada na Pra9a da Bandeira, 02 - Centro - Po96es ー  
Bahia. Tendo como vencedor(s) a(s) empresa(s): COOPARASIL - COQPERATIQA DE 

TRABA02. 03.豊EM SE05. 06 e贈恕S, insm um観nor to計器 sob o n 22.331.0R$ 8.897.440,00 諮001-88 nos lotmilhes oitoce認な  

noref器慧seteis.認I quatrocentos e quarentarefeito homologa esse pro器is). Ciente do cumpimento licitatrio no驚nto04謬瀧讐濡  
Leandro Arajo Mascarenhas - Prefeito Municipal 

Po96es 19 de 
MTera-feira

19 de Maio de 2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

PREGÃO PRESENCIAL Pr 011/2020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2020 

Orst”: 

Illia 

Ao quarto dia do mós de maio dc 2020. de um lado o MUNICÍPIO DE POÇOES, Estado da Bahia, Praga da Bandeira. 02— CENTRO — Pcigks — 

Bahia-FONE/FAX (77)3431-5820. inscrito no CNP.I soh a.' 14.242.200/0001-65, neste ato representada pelo Ilm.° Leandro Araújo Masearenhas. 

Prefeito Municipal, neste ato denominada simplesmente PREFEITURA, com adeálo das Secretariat: Municipais, como responstiveis pelo PREGÃO 

PRESENCIAL N°011/2020. e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 04/052020 doravante denominada 
FORNECEDOR, com base na Lei Federal n°8.666/93 e suas allerarft3es, Jim entre si, justo e avençado a presente ata que, quando publicada, tend 
efeito de Compromisso de Fornecimento, observada as condições estabelecidas no Ato Convocatório e consoante as clausulas que se seguem: 

1 - DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data. fieam registrados oesta PREFEITURA, observada a ordem de classificação, os pregos 
para o prestação de serviços administrativos, serviços de condução de veicules, serviços de condução de veicules pesados, serviços de manutenção e 
conservação de patrimônio, serviços de assentamento de pavimentação, serviços técnicos de manutenção e conservação de patrimõnio, nas condições 
cslabciccidas no ato convocatório. 

Etnpre:a: COOPBRASIL COOPERATIVA DE TRABALHO EM SERVIÇOS, pessou juridica de direito privado, ecom endereço comercial Avenida 
Trancredo Neves, n° 2539, barrio, caminho das árvores —Slvador- Bahia, inscrita no CNPJ 22.331.020/000148 . 

— 	 lia ,i 
! a 	li 	'1 

at , 	i. a 	ai 	il 

1 12.400 hs/tra Prestação tie Servigos Admiristrativas R$ 	114.080,00 
R$ 	9,20 

2 17.600 hsttra Prestação ea Serviços do condução do )(aiming RI 	178.640,00 
R$ 	10,15 

3 23.500 hstsa Prestação oe Serviços de condução da velculos posados R$ 	358.248,00 
RS 	15,18 

Prestação de Serviços de precaraçõo e distribuição de 
4 176.000 hsttra 

alimentas 
R$ 	9,20 

R$ 	1.619.200,00 

1 

5 632,800 hshra Prestação de Serviços técnicos de manutenção e 
conservação pair monial R$ 	5.821.760,00 

RE 	9,20 

6 40.800 hsára Prestação de Serviços de assentamento de pay mertação RI 	375.360,00 
R$ 	9,20 

7 42.400 hsAre Prestação ce Serviços tecnicos de manuteraçâo e 
conservação patrimonial RI 	415.520,00 

Ri 	9,80 

flTAL 
Es 

2 -DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: 0 ajuste como fornecedor registrado sera formalizado pela Prefeitura medlante emissão de autorização 
de Fornecimento, observadas as disposições contidas no Edital do Preglio Presencial n°011/2020 

2.1-O compromisso de entrega sh estará caracterizado mediante Autorização de Fornecimento, decorrente desta Ata de RegIstro de Preços e Edits! de Pregão 
Presencial a' 011:202U. 

2.2- O limaecedor registrado. dentro dos quantitatisos estimados, fica obligado a mender attics os pedidos clbivados durante a validade &ism Ata de Registro de Preços. 

2.3 — O fornecedor obriga-se a manter, durante toda execução do objeto. em compat,bilidade com as obrigaçõespor eles assumidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigida ia licitação, 

Parágrafo Único: A empresa ceverá aprosemar Janie com n(s) nolias) Neal( isi c...ou latira(s): 

a. Prove de regularidade Junin a Faeenda Municipal: 
h. Prova dc regulandade junto it Fimende Estadual: 
c Provo de regolaridade janto A Fazenda Federal, referente ii Dívida Alive tIa lingo e Tributos Federais: 
d. Prova de regularidade junto ao lõt SS; 
e. Prova de regularidade junto ao KITS: 
1. nosh de regularidade Maio a Justice do trebalho. 

I 

一I2 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES 

111:11, 	
PREGÃO PRESENCIAL N• 01112020 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 045/2020 

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A PrCfCitura adotará o pratica de todos os atos nee 	rios ao controle c administraaão da presen a: Ala. 

4-DOS PREÇOS: A qualquer tempo. conforme previsto no Art. 17 do Decreto de resistio de preços, o preço registrado podem ser revisto em decorrincia de eventual redução 

daqueles existentes no inercado, caberuio a PliabblIURA convocar os fornecedores registrant's para negociar o novo valor. 

4.1- Caso o fornecedor registrado se [cause a baixar us preços iesisuados. a PREFEItUFA poderá cancan-  o registro e convocar todos os fornecedotes registrados para 
oferecerem novas proposms. Fantod° novo I:ids:anent° e adiudieneJo para esse fim. 

4.2- Duman o penodo de validade da Ata di: Registro de Preços, os preços nin scTbal reajusLadnas. ressalvada a supersirniência de norm: federal. aplidaseisê espécie. 

5-DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Apresente Ata tent vididade do 12 (dote) man contada a partir da data de sus assinatura  

6- DA DIVULGAÇÃO DA AEA IW REGISTRO DE PREÇOS: A publicação rtuninda deste Ala dc Esigiatio de Preços na Impamsa Oficial do Municipio, clue C confab-a; 

irdispensavel para sua eficacia, seed providenciada pelo Orgão Cienneiador ale o quinto dia it LI domes seguinte ao dc sua assinatura, para ocorrer no prat.° de 'into dias daquela 

data 

7- DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de Fornecimento sari o Faro da Comarca de Poções, com prejuízo a qualquer outro, 
por mais privileMado que seja. 

E, pot estarem assim Mates e contratados, ass-Main o presente instnituento mi 03 (nes) vias de igual tern e tbrina, para Vida; os fins previstos em direito, na presença das dims 
testemtuthas abaixo identificadas, que a tudo acsistinun e que tauten: o a:inserts:ern. 

Poetics, 114Th'MAIO IW, 21120 

A 

LEA. 1 0 	UJO M 	ARLAHAS 
Feito Mo 	I 
._... _ 	. _ 

as 

COOPBRASIL COOPERATIVA DE T 	Apt° EM SERVIÇOS 
Fornecedor 

I 	TESTEMUNIJAS: 

40 

li 
CPF: 

?lCqt/14 51(C/ 

2/2 2/2 
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