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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDIC

NÚMERo oE INScRIÇÃo
29.64,1.575/0001 -29
ÍrlATRlZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERÍURA
o7ta 201a

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO BERNARDO

LO OO ESÍABE LECIMENÍO (NOME DE FANÍÁSIA)

COOPROOUÍASB OEMAIS

cóDrGo E DEscRtÇÁo oÀATtvDADE EcoNôMrcA pRrNcrpAr

01,63-6-00 . Atividades de pós-colhêita

cóDrcoE DEscRrÇÁo DÀ§ aTrvoaoEs EcoNôMlcr§ SECUNDÁRtrls

Oí.2í-l-0í . HodicultuE, sxceto morango
01.55-54í - Crlação de frangos pâra coÉê
0í.6í-0-03 - Sêrviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
03.22-l-0í - Criação de peixes em água doc€
í0.í2-í{í . Abãtê de eves
í0.í3-9-0í - Fabricaçào de pÍodúos de camo
í0.20-Í-Oí . Preservação ds pelxes, crustáceos e moluscos
10.3í-740 - Fabricação de conseryas dê frutas
í0,33-3{2 . Fabricação dê sucos de frutas, hortalicás e legumes, exceto concentrados
í0.42-2-00 - Fabricação de óleo9 vêgetais ÍêÍinados, oxcêto ólêo dê milho
46.1í-7-00 - RêprgssÍltantes comerciais ê agentês do comérclo dg matérias-primas agrícolas e animais vivos
47.í2-í-00 - Comércio varejista de meÍcadorlas em geral, com pÍedomináncia de produtos alimentícios - mirimercados,
mêrcêaria§ e aÍmazéns
,17.22-9.0í . Comércio vaÍejista de carnes - açougues
17 .22-942 - Peixe.ià
47.24-5-00 - Comárclo varejista de hortifrutigranl€iÍos

cóotco E DESCRTÇÁo DA NATUREzA JUR DICA

214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO

DT CUSTODIO LIUA
NÚMÉRo

S/N
COMPLEMENÍO

CEP

65.560.000
BÁIR RC'DISTR ITO

ZONA RURÁL
UUNrcIPlo
MAGALHAES DE ALt'EIDA

EN DEREÇO ELETRÔNICO

SHtNAYDE_l@HOTUAtL.COM
TELEFONE

(98) 3483-12í 0

ENÍE FEOERATI\O RESPONSÁ\€L (EFR)

§IÍUAÇÁO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SIlUAÇÀO CADA§TRAI
07 t02,/2018

MOÍI\Ó DE S ÍUAÇÀO CADASÍRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÁO E§PECIÁL

MA

Firefox

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezêmbro de 20'18.

Emitido no dia 1810912021às l3:00:38 (data e hora de Brasília).

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Co..
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Firefox http ://smap I 4. mda. gov.br/extratodap/PesquisarDAP,^y'i sual izar?Toke

PÍoccstsô: )l

Rtbrlca:

Uln,§t.éÍ.lo do Desenyolvlmênto Âgrárlo
SecrêlrÍla de AgÍlcslturr F.m laÍ
Progrrmâ Naclohrl dê Foítrteclít!nto d. Agricultura Famlll!r

Extrato de DAP Pessoa Jurídica

OÂP: SOVú296445750001 1 402200936 veBào OAP: 3.2 Emtssãor 14i022020

lnformâç6es da Pêssoa Jurídicâ

CtlPJr 20.eí4.575/000'l -29

R.záo Socl.l: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABUTETROS SAO BERNÂRDO

Ílpo PeBsoa Juddicâ: Cooperatjvâ singular de AF

,runlclplo/UF: Magalháes dê Almelia^iA

RopÍr ontentê Lêgat: ANÂ LEÍÍC|A LOPES DA S|LVÂ

lnformâçõê3 da DAP

V âlldzd e Í' )i 1 4 I O2l 2022

Ort. Coníttulção: 11/032017

CPF: 049.606.74!50

EMI!!oÍ: AGENCIA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAo RURAL Do MARANHAo. ÂGÉRP / MA

Cl.lPJ: 08.593.1 0210001 -70

Agente Eml.!or: SUZANE BITTENCOURT LOPES CpF: 038.748.53323

Local ds Emlr6áo: Magalháês de Almeic,a/MA

Sociêtáriâ

Quantidâde de DAP§ Município/LJF

Munlclplo/UF Ouantidade
1

Mágalháes de Âlmeida 21

Resuhedo Co Socieiáriâ

(.) Esta dala dê validade da DAP êstá côndicionada a manutenção do número ê êstrütúÉ do corpo social.
À autenticidade e veracidac,ê deste documento podeé ser comprovada poÍ meio do endereço: http://dap.mda.qovbí (http://dâp.ôda.gov.br4

Catêgorla(s) de Ag.icultoês Familiarcs Ouântidade PaÉicipação Rêlativa %
Demars âgncullores familtâres 22 100

Número de titulârês com DAP Reconhecidos pelo M0A 22 100,00
Âssociâdos sem DÂP 0 0.00
Totâldo3 Assoclãdos 22 100%

I of I '18109/2021 t2.54

Chave do eÍrato: 2516

Emitldo êm: ,8/09/202í às í2:f,3:5*E
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illnletérlo do Decenvolvlmento Aqrárlo
Seorêtrrlr de Ae?lcultuÍt F.mlllrr
PÍogrâmr Nrclonal dê Forttleclmento dt Agrlcultura F.mlllrr

Lista de Associados com DAP

Chavê do eúrato: 2552
Emitido em: 1810912021 às '13:06:31

P: SDVV2964457500011402200936

PJ: 29.ô44.575/0001-29

VsrsãoDAP:3.2 EÍnissáoi1410212020 Validade(.):14t02t2022
Raáo Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO BERN

Categoria: Demais cultores familiares

Total Categoria: 22

CPF Nome Numero OAP Municipio Validade Enquadrâmênto

049.606.743-50 ANA LETICIA LOPES DA SILVA SD\ /000051 7533082602200554
Magalhães de

Almeida
26t02t2022

707.615.663-68
ANTONIO FRANCISCO DO
NASCIMENTO

sDWo707615663681 3051 80647
l\,Iagalhâes de

Almeida

843.713.073-53
CARLOS ANDRE LIMA
NASCIMENTO

sDW084371 307353 1 607200940
l\ragalháês de

Almeida
16t07 t2022

026.171.913-03
cRtslANE DE ARÂúJo
BRANDÃo

SD\ /00261 71 91 3031 704180827
Magalhães de

Almeida
17t10t2021

358.664.622-49 EDINILDE VIERIA BRAGA sD\ i0358664622491 7041 80838
i,íagalháes de

Almeida
17t10t2021

354 .762.223-91 EDtvALDo JosÉ DA stLVA sow 03547 622239 1 26022004 49
l\râgalhâes de

Alrneida
26t02t2022

249.902.28847 EVALDO COUTO SILVA sDWo249902288470905 1 80833
Magalháes de

Almeida
09t11t2021

940.106.093-20
FRANCISCO DE ASSIS FREIIAS

CARVALHO
sD\ /39401 06093202602200505

Magalháes de

Almeida
26t02t2022

428.466.333-04 sDW042846633304260S 1 90906
Magalhães de

Almeida

JoÃo LEANDRo Dos sANTos sDW00',0'1 266430909051 80848
Magalháês de

Almeida
09t11t2021

782.9U.133-87 JosÉ DE ARTMATÉtA LtMA sDwoT 82934 1 3387 1 207 21 0322
Magalháes de

Almeida
12t07 t2023

056.372.743-80 JosÉ NtLToN PEREIRA DE BRtro SD\ /005637274380270721 0450
Magalháes de

Almeida
27t07 t2023

555.106.809-97 JULIANo ANDRÉ MIELE sDv!135551 06809971 7121 91 003
Àragalháês de

Almeida
17112n021

354.7U.863-72
LOURIVAL DOS SANTOS
BRANDÃo

sDwo3 547 U 8637 22A062 1 02 44
Magalháes dê

Almeida
LUIS FERNANDO LIMA DOS

SANTOS
sDW007219591 3061 305180631

Magalháes de

Almeida
13t11t2021

940.582.613-15
ORINEUDO DOS SANTOS

CARVALHO
s D\,^/ic94058261 3 1 52602200523

iilagalháes de
Almeide

627.918.344-00 PEDRO VIANA IUAROUES s0w062791 8344002609'1 90912
l\ragalháes dê

Almêida
26t03t2022

059.474.233-16
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA

SILVA
sDWo05s4742331 60905180830

Magalháes de

Almeida
09t11t2021

4S7.301.343-91 Magalháes de
Almeida

24101t2022 B

RAIIUUNDO NONATO SILVA DOS

NTOS
Araioses 23t12t2022 I

SEBASTIÃo Do NASCIMENTo sDW08271 80243722911'1 90951
Magalhães de

Almeida

606.619.403-81 WLSON VITOR FONTENELE sDWD6066 1 S40381 3006200403
Magalháes de

Almeida

I of2

Totalsóciosi 22

l8/09/2021 li:06

,

UF

13t11D021

26t13t2022FRANcrsco JosÉ NASctMENTo

010.126.643-09

,o*roral
072.195.913-06

26t02t2022

RATMUNDo NoNATo DE ARAúJo 
lsora,o+sz:or:l:sr 

z+ozr so+zs]

f,or or*orou.,rr3os'1so126076.44a.063-42

827.180.243-72 29t'11t2021

30t0612022
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(') Esta data de validade dâ DAP está condicionada a manutençáo do número e estrutura do corpo social.
A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do endereço: htlp://dap.mda.gov.br (httpJ/dap.mda.govbr4
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: COOPERATIVA DOS PROOUTORES RURATS DO TABULETROS SAO BERNARDO
CNPJ: 29.644.575/000í-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
náo constam pendências em seu nome, relalivas a créditos trjbutários administrados pela Secretaria
da Recêita Federal do Brasil (RFB) e a anscrições em Oívida Ativa da Uniâo (DAU).iunto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e íundos públicos da administração direta â ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no àmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiÇóes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 199.1.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificaçâo de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http:/fu^&w.pgfn.gov.bÊ.

Cêrtidão emitida gÍatuitamente mm base na portaria Conjunta RFB/pGFN no 1.751, de 2l1OlZO14
Emitida às '15:07:12 do dia 01 10712021 <hoÍa e data de Brasília>.
Válida até 2811212021.
Código de controle da certidão: 8827.8204.F98í.E208
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTTDãO X§.êÀ?IVÀ DE DÉBIEO§ TRÀBÀIiXISTâ§

Nomê: COOP&&{I.I'VA UOS !ROI-rU'r'ORES ]{Ui{AIS IJO '1'AtsUl,fjlROS SAO gliRNÀ&UO

{uÀTRtz E TILIAIS)
CNPJ: 29.644.5?5/0001-29
Certidão n' : 20"]-36319 12A21-
§xpêdição: 291A6/2A21, às 09:4-l :54
Validade: 251t2/2A23- - 180 (c€nto e oj"tenta) dias. contados dâ data
de sua exp€diÇão,

Certitlcâ-§ê que COOPSRÀTI\A DO§ ?RODUrORBS RURÀI§ DO TÀBIrLEIROS gÃO

§ARXÀRDO {LÀTRIZ E trIrrIÀI§), inscrito (a) nô C§PJ sob o n"
29.61r,375/§§01-29, ltÃO CotlafÀ do Banco Nacional de Dewedores
?rabalhistas.
Certldâo êmlt.ida con bâse nô art. 642-A da Conso,lidaçáo da5 Leis do
?rabalho, acrescenLado pela l,ei n' l-2.440, de ? de julho de 2011, e
na RêsôluÇão Àdministrativa n' 14"10/2011 dô Tribunal Super.ior do
Trabâlhô, de 24 de agôsto de 20LL.
Os dados constantês desta Certidâo sãÕ de rêsponsâbi lidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 {dois) dias
antêriÕres à dâta da sua expediçâo.
iio cêso de pessoa jurídica, a Cêrtidão âtesta a empIesa em relação
a aodos os seus estabelêcimênto5. agências ou ti-liais.
À aceitaçâo desta certidâo condiciona*se à ver.ificação de sua
autêntj-ci-dade no pôrta1 do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet {http://wvw.tst. jus-br} .
Certidãô êmitida graauitamente -

rlrrloRxÀçÃo ltíPoRsÀlrrE
Do Bânco §aciÕnal de Dêvêdores Traba-lhistãs constasr ôs dados
nêcêssários à ldêntiticâçãô das pêssÕas naturais ê juridicas
lnadimplêntês perantê a JustiÇa do ?rabalho qllanto às obri.gaÇõê§
estabelecidas em sêntenÇa condenatória transitada ern julgado ou êm
acr:rrdos judiciais trabalhistas, inclusive no csncernêntê aos
recolhimêncos prevj-denciáriôs, â honoráriÕs. a custas, a
emolumentos ou a recolhimêntos detarrninados em lel; ôu dêcôrrentês
de êxêcuÇãÕ de acordos firmados perantê o Ministério Públicô dô
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia-

lrLlv:ca§ €, s§t.31Ô€s: .ral:3:§t. lu§ "§r



Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultâcrf/pages/consultaEmpregadorjsl
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cAIXA ÉÕT}NÔMICA FEDERAL

CertiÍicado de Regularidade
do FGTS - CRr'

Inscrição;
Razão

COOPRODUTASBial:
Endereço: DT CUSTODIO LII4A / ZONA RURAL / MAGALHAES DE ALMEIDA / MA /

65560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art,7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certiflca que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

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

Validade:08/09 /2O2L a 07 / LO/ZO2L

CertiÍacação Númêro: 202 109080 1 3448577 337 ll

Informação obtida em 18119/2021 13:08:21

A utilização deste Certificado para os flns previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

29.644.5't5/OOOt-29

I of I 18/09/2021 l3:08
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERT|DÃO NEGATTVA DE DIVIDA ATIVA

tf Certidão: M42ffin1 Data da

lnrsiçãoEstadurl: 125ã37638 CPFICI{PJ:29644575000129

Rrzâo Sociel: COOPERATM mS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO BERNARDO

End.Íãço: DST CUSTOOIO LIMA, S N CEP:6556ff)00

TeleÍone: (98)34831210 unicipio: MAGALFI,{ES OE ALMEIDA UF: MA

Certilicamos que, após e reâlizeção das consullas procêdidas no sistemâ desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei io 2.231, de 2911211962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei no 7.799, de 1911212O02, bem como prescreve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 196ô (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Aüva, em

nomê do suieito passivo acima identiÍicado.

Validade da Cenidâo: 120 lconto e vinto) dias: 27n0nlÁ.

A 8utênticidade desta ceílidão devêrá ser conÍrmada no endereço:
htFr/po al.seraz.ma.go\r-brl clhÜldo no ilem'Ceíidões' e em seguida eín "\/alidaçb de Ceíidão Negativa
de oívidE A[va'.

CERT DÂO EMI NDA GRATUITÁKIE'{TE.

Oata lmprâosão: 291c6,12A21 09:43:11

,t

t

29/A6t2A21 A9.43j11
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GOVERNO DO ESTADO DO MARAXHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO

lf Certidâo: 177527n1 Oatâ de 291ffi12O21 W:42-,22

lnscriçãoEitadual: 125037638 CPF/CI{PJ:29644575000129

Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURATS DO TABULETROS SAO BERNARDO

Endereço: DST CUSTOOIO LIMA, S N CEP.6556{§00

Teleíone: (S1348312í0 llunicipio: MAcÀLl-iAES DE ALMEIDA UF: MA

CertiÍicamos que, após a Íealização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,
substânciado pelos artigos 24O a242, da lei no 7.799, de 'lglPf2QA2 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.'172, de 25 de outubro dê 188ô {Código Tributário Nacional), não constâm débitos relativos aos

tributos estadueis, administrados por esta Secreteriâ, em nome do sujeito passivo acima
identificado. Ressalvado, todaüa, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a sêr epuradas e não alcançadas pela decadência.

Valadãdô d. CoÍtirtão: 120 (cento e yiatol diaa:27n0n021.

A auter*icidade desh certicgo deverá ser confirmada no endereço:
htF:llpoÍtal.seí8z.ma.go\r.bÍ/, clicado no ilem'Ceítidões" e em sêgdda eÍn 1/aliúção de Cerlidão Negstiva
de Débito".

CERTIDÃO EiIITIDA GRATUITAMENTE.

J '))

Dstr lmpÍorsão: 29cf,12021 O9.42:'D.
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO-COOPRODUTASB

CNP J : 29.6 44.57 5 / 0007-29
PRoJETo DE VENDA DMICULTURA FAMILI AR PARA

ALTMENTAÇÃO ESCOLAWPNAE

IDENTIFICAÇAO DA PROPOSTA DE ATENDIMENTO AO EDITAL/C HAMADA PUBLICA N" OOI/202I

L Nome do Proponente-: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS
DOS TABULEIROS SAO BERNARDO

2. CNPJ:
29.644.s7s/0001-29

3. Endereço DT CUSTODIO LIMA SN-ZONA
RURAL

4. Município/UF: SÃO BERNARDO

5. Email: cooprodutas b@gmail.com 6. DDD/Fone (86) 99992-t 51 t 7. CEP: 65.560-000
8. N'DAP Jurídica: SDW
2964451 50001 t 402200936

9. Banco: 247 -
BRADESCO

10. Agência: 6953-
I

1 1. Conta N' da Conta
9154-5

12. N" de Associados: 22 13. N'de Associados de acordo com a Lei
n' 11.326/2006:22

14. N" de Associados com
DAP Física: 22

15. Numero do representante legal: ANA LETICIA
DA SILVA PONTES

16. CPF: 049.606.743-50 17. DDD/Fone (86)
99992-t5t t

l8: Endereço DT CUSTORIO LIMA SN - ZONA
RURAL - CEP: 65.560-000

l. Nome do Proponente 2. CNPJ: 3. MunicípioÂJF
4.Endereço 5. Município/UF
6. Nome do representante e e-mail 7. CPF

l. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço de Aquisição Cronograma de

Entrega dos
Produtos

4.1 Unitário 4.2 Total

Alface KG 22s 150 Rs 8"04 R$ 3.015,00 semanal
Abóbora KG 180 2'70 R$ 2,24 R$ 1.008.00 semanal

KG 180 RS 3.03 R$ 909,00 semanal

Acerola KC 150 300 RS 5,84 Rs 2.628,00 semanal

Alho KG l5 50 R$ 22,00 R$ 1.430,00 semanal
Banana Prata KG 900 r 800 RS 2.s9 R$ 6.993,00 semanal
Batâta Doce KC 450 930 Rs 2,39 R$ 3.298,20 semanal

Batata Inglesa KG 200 600 RS 8.00 R$ 6.400,00 semanal

Beterrabâ KC 150 240 RS 3,00 R$ 1.170,00 semanal

Cenoura KG 150 240 R$ 3,17 R$ 1.236,30 semanal
Cebola KG '75 274 R$ 6.00 R$ 2.070,00 semanal
Cheiro Verde KC '75 210 Rs 6,76 R§ 2.332,20 semanal
Laranja KC 450 1200 R$ 2,00 RS 3.300,00 semanal
Limão KG 120 375 Rs 3,59 RS 1.777,05 semanal
Frango KG 4000 9000 R$ 13,75 R$ 178.750,00 semanal
Maca,reira KG 630 R§ 3,I I R$ 2.892,30 semanal

I

Centro Adm inistrativo do Perímetro Irrigado Tabuleiros de 5ão Bernardo - Povoado Alto AIe gre, Zona Rural, s/n, CEP:

55.560-000, Magalhães de Almeida - MA

GRUPÔ FORMÁI

19. Município/UF : MAGALHAES DE
ALMEIDA - MA

§,N'I'IDAD§ DO

-REI DE PRC

Abaca-xi 120

300
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO-COOPRODUTASB

CN PJ : 29.644.575 /0007-29

Centro Administrativo do Perímetro lrrigado Tabuleiros de São Bernardo - Povoado Alto AlegÍe,zona Rural, s/n, CEP:

65.560-000, Magalhães de Almeida - MA

Mamão KG 120 450 R$ 3,31 R$ 1.886,70 semanal
Maxixe 150 275 RS 6,77 RS 2.877,2s semanal
Melancia KG 1800 4500 R$ l .27 RS 8.001,00 semanal
Maracujá KG 150 2'7 5 RS 4,3s R$ L848,75 semanal
Milho Verde KG 2500 5000 R$ 3,98 R$ 29.850,00 semanal
Murici KG 125 250 R$ 6.01 RS 2.253,75 semanal
Pimentão KC t 50 225 R$ 3.52 RS 1.320.00 semanal
Polpa de
Frutas de
Abacaxi

KG 60 360 R$ 8,24 Rs 3.460,80
semanal

Polpa de Frutas
de Acerola

KG 300 1800 R$ 6,22 R$ 13.062,00
semanal

Polpa de Frutas
de Caia

KG r200 3300 R$ I 1,03 R$ 49.635,00
semanal

Polpa de Frutas
de Caiu

KG 150 900 RS 6,42 R$ 6.741,00
semanal

Polpa de Frutas
de Goiaba

KG 1800 RS 6.24 R$ 13. I 04.00
semanal

Potpa de
Frutas de
Maracuiá

KG r50 900 RS 13,14 R$ r 3.797.00
semanal

Quiabo KG 45 180 RS 6,82 R$ 1.534,50 semanaI
Tangerina KG 120 300 R$ 2,78 R$ 1.167,60 semanal
Tomate KG 300 600 RS 4,03 R$ 3.627,00 semanal
Feijão KG 2',70 450 RS 6,03 R$ 4.341,60 semanal
Pão Massa
Fina

PCT 1800 4500 RS 4.80 R$ 30.240,00 semanal

Bebida Lactea LT 750 1800 R$ 12,00 R$ 30.600,00 semanal
Rs 438.5s7.00

OBS Preço
publicado no
Edital no

00v2021

VALOR GLOBAL: RS 43 8.557,O0(quatrocentos e trinta e oito mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais)

Declaro estar de acordo com as condições estabelecidos neste projeto e que as informações aclma

conferem com as condições de fornecimento
Local e Data:
Magalhães de

Almeida-MA,
21t09t2021

Assinatura do Representante do Crupo Formal Fone/E-mai:(86)99992- I 5 I I
cooprodutasb@gmail.com

KG

300

I
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AÍA DA AESEHBLÉI/A GERAL DE COI{STITUIçÃO DA
COOPER,ATWA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULETROS SÃO

BERNAR,DO - COOPRODUTASB

§
§,o
§

N
§
§

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às dez
horas e quinze minutos, na sede da Assoclaçáo dos lrrigantes do
Peímetro lrrtgado Tabuteiros São Bernardo, localizado no Povoado -
Custodio Lima, zona ruâl do munlcÍplo de Magalháes de Almeida,
Estacto do Maranhão, CEP: 65560-000, reuniram'se com o propósito de
constia)írem uma sociedade denomlnada cooPERATNA DOS

PRODUr.ORES RURr'dlS DO TABULETROS SÃO BERNARDO

COOPRODU|ASB, nos termos da leglslação vigente, as segulntes
pessoas:

r-ruLrAlto AilDRÉ HTELE, BRASTLETRO, 10/08/1966,
cAsADO, PPRODUTOR RURAç 3.775.6',2-r SSPP& CPF No
555.106.809-97, POVOADO CUSTODIO LII{& 1.OOO,OO (l'lIL

r\ COTAS).
Xz-peono vrAÍta MAReuEs, BRAsrLErRo, DN L2loslL966,
\ DrvoRcrÂDo, pRoDuroR R.URAÇ RG no 3,526.59E ssPPE,
! cpF o 627.918.344-o,o,, RESTDEÍ{TE E Dolltcrat.rAgo rlo
5 povoADo ALTo ALEGRE - zoí{A RUR.AL DE I,IAGALHAES DE

.§ . rurerol - itA, cEp: 65,s6o-ooo, I'oooro0 (l.rL corAs).r{r- eowltoo ,osÉ DA srLvÂ,, BRÂlsrLEtRo, DI{ 3olo5l1958,
\5 cAsADo, PRoDuroR R.URAL, RG no '055835432015-5

t- sEsPilÀ cPF o 354.762.223-9,., RESIDEI{TE E
'\§ oourcnulDo No povoADo ALTo ALEGRE - zoÍlA RURAL

\§ ot ulclt-HÃEs DE ALI{ErDA - lrlA, cEP: 65.560-000,
\§ l.ooo,oo(HtLcorAs).

§gIT-EDTTIILDE VIEIRA BRAGA, SRASILEIRO, DN 241L2119ôE,

-\ crsaoo, pRoDuroR RURAL, Rc no 45359612012{l ssPllA,
-§ cpF o 358.664.G22-49, REsrDExrE E DollrcrlLlaDo No
\ povoaDo iluRrcl Dos BRAcÂs - zoNA RURAL DE

c..i HAcALHÃES DE ALIIETDA - M^, cEP:65.560-000, l.ooo,oo\i§ (MrLcorls),
s-iosr DÊ AúilarEtA LrtrtA, BRAsrLErRo, DN 21lo2lr97§§:

cAsAIXr, PRODUTOR nURAL R.G no 47700695-7 SS-Pil^;'
CPF O 782.934.!33.E7, RESIDENTE E DOIIICIALIÂDO .NO
FOYOADO CUSTODIO uüa - ZOI{A RURAL DE I'IAGALHAES
DE ALIiEIDA - ÍtlA, CEP: 65.560-000, 1.0OO,oO (l'lrl
coÍAs).

6-JOSE 1TITOX PÊREIRÂ DE BRTTO, BRASILEIRO, D

à
\
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§§
§\

lL
ú,),-tl-! '/

Á,
\?'

lolo2l1988, U]{
3292039 SSPPI,

IAO ESTAVEL PRODUTOR RUR,/ÀI, RG NO

cPF o 056.372.743-80, RESTDENTE E

frà; rl^lh

eú$
)14

,dl NÍ'l'^r" ç o!r*,Aa.

EEUCI{Â S^LUm^NO
Advoqado OAryM 9424

cÁ4

4

ClttIEIc! o RrêIsTro Eí 07/02/2016 t5.r0 aOB x' 2140001405?,
pRorocoro: 1?ol!9321 Dz oa/tt/2017 - cóDroo D! vERrErcÀçIo,
118004,(0r7?. xIR!: 2110001405?.

JUCEIiÂ iiltD rh.!.râ tôattltu.. ríéndôEêà
6!c rÍ-rtÀ-oirrL

g'lo tl,fu, 07 /02/2OLe
I*. @DÍ..ÀlÀct1.E. gov.br

À vllliLd. tlâ.t. tloc@to, .. 14!...o, licá ôuiêlto À c.4rcv.Çao dâ ea .ut6!1ê1d.d. @s !êBP.ctlvo. Do.t.l.
anto!ündo Éêu. !ê.p.ctlvo. códlgEE dr v.rlalc.Çlo
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Aocesso; aolrOo Ul&,o ll

DOiIICIALIADO NO POVOADO CUSTODIO LIIIA - ZONA
RURAL DE ulcluÃes DE aLrErDA - ilA, cEp3 65.560-
ooo, 1.ooo,oo ( rL coTAs).

7- LouRrvAL Dos sANTos BRA DÃo, BRAsrLErRo, DN
2oltoll967, CASADO, PRODUTOR RURAL RG no
57O415E2O15-5 SESpirA, CpF o 354.764.863-72,
RESIDEI{TE E DOÍIIICIALIADO NO POVOADO CUSTODIO
LI]TIA . ZO]IA R,URAL DE ITIAGALHÃES DE AL}IEIDA - t,IA,
CEP! 65.56GOOO, 1.Ooo,OO (ilIL COTAS),

8- JOAO LEAITDRO DOS SAI{TOS, BRASTLETR.O, DÍl
22lg7lt9E2, UI|TAO ESTAVEL, PRODUTOR RURAL, RG no
2.?47.10.4 SSPPI, CPF o 010.126.643-09, RESTDENTE E
DOHICNALIADO NO FOVOADO ALTO ALEGRE . ZONÂ R,URÂL
or ueellxÃrs DE ALIT|ETDA - ira, cEp: 6s.s6o-ooo,

. l.ooo,oo (ilrL corAs).
§s- rnlrcrsco ,osÉ oo rescrrr ro, BRAsrLErRo. oÍr
§ t4ltutgzo, cAsADo, pRoDuroR RURAL, RG no
\ ossgorgzors-e sEsprtrl., cpF o 428.466.333-0+'t RESIDETTE E DO].|ICIÀLIADO NO POVOADO CUSTODIO
§ url - zoilA RUR.AL DE l,rleltxÃrs DE AL!'IErDA - ría,

§ cte: 6s.56o-ooo, l.o(xt,oo (Í{rL coras).
\§10- FRA?{CISCO DE ASSIS FRETTAS DE CAR.YALHO,
- ,BRÂsrLErRo, Dt 2slo5/19E2, u rao EsrAvEL, pRoDUToR

' RURAL, RG no 2.175.161 SSPPI, CPF o 940.106.093-20,
RESIDEilTE E DOiIICIALIADO NO POVOADO ALTO ALEGRE -
zoNA R.URAL or ulclurÃes DE ALÍrfErDA - I{a, cEp:
65.560-000, 1.OOO,OO ( tr,tIL COTAS),

11- cRrsrrANE DE ARAUJo BRAr{DÃo, gaag1161i4 Dr{

§
.§

N

t
§

\

\
§§
.t
§+
?

!§
.{q

!\
§
S

§

á

o

;t

2
tr

I
3
3

'i\
§
5
s.
k't

§

§
J

ir§
a§J.§

Ê'\

§
§
N

24l10lt9B9, UIT|IAO ESTAVEL, PRODUTOR RURA! RG no
260ô24420,03-I GEJUSPC ilA, CPF o 026.171.913-03,
R,ESIDENTE E DOIIICIALIADO NO POVOADO CUSTODIO
LIIIA - ZOÍIA RURAL DE iIAGALHAES DE ALiIEIDA - ÍTIA,
cEP: 65.560-000, 1.0OO,OO (Ír,trl COTAS).

^'é\ÀC

§ 12- EVALDO COUTO STLVA, BRASTLETRO, Dn O2ll0lL975,
I
E

OASADO, PRODUTOR. RURAL RG no 8914793-6 SESPiIA,
CPF O 249.902.288-47, RESIDENTE E DO}IICIALIADO ]{O
P1OVOADO CUSTODIO LIÍ{A . ZO]IA RURAL DE ]IAGALHÃES
DE ALHEIDA - MA, CEP: 65.56(,-000, I.OOO,OO (uIL
coras).

3- CARLOS AiDRE LII|A NASCrilE rO, BRASTLETnO, Dt{
lElo7lt979, UNIAO ESTAVEL, PRODUTOR. RURAÇ RG no
48455695-9 SESPÍI|A, CPF o 843,713.073-53, RESTDENTE E

DOI,IICTALTADO ]IO POVOADO ALTO ALEGRE - ZO A R,URAL

d
*»f fu»;n,/,ü, t\)1,1,*ql,f",

€- vlío al aln

Lar,, A
14^r^rd*

StA*, tW. o1/c

o7/02/201A t5tlA SOA !Í. 211000la05r.
pRorocor,o: r?0a39321 DE 03111/2017. CóDÍCO Dr l'lrr!ÍCr\çIo.
1r300140477. xIR.E: 2140001t05?.

rurrra Do rÀror,arf,os aÀo BExnÀDo
JUCÊlrlA lí1le ,à.!6.a EôilllEu.. x.ôdoÉçÀ

6tcBaif,rÀ- crirl,
s\o toÍs, o7 /02 /7ota

ú.-p!..atâcf l.E.gov.b!

l eÀlld.iL ilrtê ito@tô, .. lt@r.!ro, flc. ruJ.Ito À c@p!ôvÂçao d. .!a.utottêidâd. ao. !..D.êtirc. po!t.l..
IÁfoÍ!Údê .âu. r..p.cti,vô. c6dlgô. d. vê.Il1cÀÇío



Processtr &l

DE }|AGALHÃES DE ALi|EIDA - itA, CEp: 65.56O-OO0,
I.OOO,OO (lrllL COT S).

l+ SEBASTIAO DO NASCTHEÍ{TO, BRASILEIRO, D
oalosltgs5, casADo, pR.oDUToR RURAL RG no
64964096-0 SEJSpÍrtA, CpF o E27.IEO.24E-72, RESIDEÍ{TE E
DO}IICIALIADO ilO PIOVOADO ALTO ALEGR,E - ZONA R,URAL
DE I{AGALHÃES DE ALüEIDA - }tA, CEpr 65.560-000,
1.OOO,OO (itIL COTAS).

15. AT{A LEÍICIA LOPES DA SILVA, BRASTLEIRO, DN
2IIO3I L992, ANSADA, PRODUTORA RURAL, R,G NO
2.948.133 SSPPT, CpF o 049.606.743-50. RESIDEÍITE E
DOIIICIALIADO Í{A RUA DIONILO COSTA Sil- CENTRO DE
I/IAGALHÃES DE ALilETDA . MA, CEPr 65.560.000, 1.OOO,OO
(trllL COTÂS).

16- WII-rSON VITOR FOI{TIÍ{ELE DA SILVA, BRASILEIRO,
ox oalo7l1993, SoLTEIRO, PRODUTOR RURA|, Rc no
.ro4023530ro sspHA, cpF o 606.619.403-E1, RESIDENTE E
DO]''IICIALIADO ÍIO POVOADO CUSTODIO LI]'IA - ZONA
RURAL DE iIAGALHÃES DE ALIIEIDA - MA, CEP: 65.560-
ooo, l.ooo,oo (üIL COTAS).

17- RAIÍriUrDO ÍrtOilATO SrLVA DOS SA,{TOS,
BRASTLEIRO, D?{ t6lo2lt997, SOLTEIRO, PRODUTOR

. RURAL, RG no 052766702014-1 SESP, CPF no 076,448.063-

.42, RESIDEí{TE E DOITIICILIADO NO POVOADO pAU
FER,RADO . ZOÍ{A RURAL DE I{AGALHÃES DE ALUEIDA -
Ií4, CEP: 65,560-000, 1.OOO,OO (HfL «rTAS).

lE- LUIS FERNATIDO LIÍ'IA DO NASCITíENTO, BRASILEIR.O,
Dr{ 16/0211992, SOLTEIRO, PRODUTOR RURAÇ RG Ítto
3.902.621 SSPPI, CPF Íro 072.195.913-06, RESIDENTE E
DOHICILIADO NO PIOVOADO FOVOADO ALTO ALEGRE -
ZOÍTA RURAL DE TIIAGALHÃES DE ALI{ÉIOA - IIIA, CEP:
65.560-000, 1.OOO,OO (ÍrlIL COTAS),

9- AilTOiltO FRAI{CISCO DO NASCrÍ{EÍITO, BRASTLEIRO,
D}I 1410911972, SOLTEIRO, PRODUTOR RURAL, RG 1{O

1212351 SSPPI, CPF No 7O7.615.663-6E, RESIDENTE E
DOHICILIADO NO POVOADO CUSTODIO LTHA - ZONA
RURAL DE HAGATHÃES DE ALI{EIDA - HÀ CEP: 65.560.
ooo, l.ooo,oo (HrL coTAs).
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20. RAITI.IUNDA í{OITATA PER"EIRA DA SILVA, ARASILEIRÀ
DI{ 2410611991, SOLTETRÂ, PRODUTORA RURAI, RG No
35668862008-6 SSpitA, CpF. Os9.47 4.iljl3-16, RESTDET{TE
E DOIIICILIADO O POVOADO CUSTODIO LIIIA - ZOI{A
RURAL DE ÍI{AGALHAES DE ALMEIOA - I{A, CEP: 65.560.00,
1.OOO,OO (irIL COTAS).
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crRtItlc! o iIOIAtnO Ba O7/02/2070 t5:30 SO! N! 2110001105r.
Prorocor,o: 1?0a39!21 DB o1!/1r/20a7 - c6Drco DE vlRrPrc-ÀÇÃo,
11â004a0177. NIRE: 21a0001405'7.

JUCÊI,IA !íIlú thârêrâ iodliquê. ll.at oEÇa
aacBltÁiaÀ- o!Rt .

slo Í.uÍs, o?/02l1018
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Inloru'do ..u. !..D.ct1@. c6dlqor dê v.llllcâçlo



2L- OR!Í{EUDO DOS SA]ITOS CARV T-HO, BRASÍLEIRO, DN
29ILOII98,., UTIAO ESTAVEL PRODUTOR RURAL RG NO

\§ 9l96oo9E-o sspHÀ cpF: 94o.sE2.613-rs REsrDErrrE E

§ DOIIICILIADO TIO PIOYOADO ALTO ALEGR,E - ZO]IA R,URAL

N DE IIAGALHAES DE ALIIEIDA - ü4, CEP: 65.56O-OO,.,\ 1.0oo,oo (irrl coTÂs).
,§ 22- R rÍ{urDo NoNATo DE ARAuro, BR srLErRo, DN
\ t3lo2lr944, casaDo, pRoDUToR RURAL Rc r{o 1t47o74

- N r.l SSPmÀ CPF: 49r.301.343-91, RESIDENTE E DOIIICILIADO
\N \§ ilo povoADo xuRrcr Dos BRAcAS - zoNA RURAL DE
N ,] HAGALHAES DE ALIIEIDA - ItlA, CEP: 65.560-00, 1.OOO,OOS i (i'rrL cor s).

.\ ü
§ q§ Fol aclamado para coordenar os trabalhos o Senhor Lourlval dos Santos

A§ - Brandão, que convidou a mim Francisco Jose do Nascimento, para lavrarv> a presente Ata, tendo participado ainda da Mesa as seguintes pessoas:

tril/^ fun wt* 5 y(, 
"o 

k

nocesso:4pgoL|{!p}l
Folha _LI&l_-
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§§É§ G"{,u .c,3

a/

Ana Letlcia Lopes dâ Sllva, Antonio Gomes da Sllva lunior(convidado) e
carlos André Lima do Nascimento.
Assumlndo a direÉo dos trabalhos, o coordenador solicitou que fosse
lido,. expllcado e debatldo o projeto de estatuto da sociedade,
anterlormente elaborado, o que fol feito artigo por artigo, O estatuto fol
âprovado pelo voto dos cooperadores fundadorês, cujos nomes estão
devldamente consignados nesta Ata. A seguir, o Senhor Coordenador
determlnou que se procedesse à elelção dos membros dos órgãos
soclais, conforme dlspõe o estâtuto recém-aprovado. Procêdida a
votação, foram eleitos para compor o Conselho de Admin o com
mandato de 03 (três) anos, os segu htes coo Ólretor §
Presidente ANA LmCIA LOPES DA SILVA; Diretor Vice Presidente:
Edivaldo lose da Silva; Diretor Secretario: Lourlval dos Santos Brandão;
para membros do Conselho Fiscal, com mandato de 01(um) ano, os
Senhores, Francisco lose do Nascimento, Edlnllde Vielra Braga e Joao
Leandro dos Santos; para seus suplentes, os cooperadores Sebastiao do
Nasclmentor Wllson Vitor Fontinele da ê Evaldo Couto da Silva todos Já
devidamente qualificados nesta Ata,

pocAPrralsocral :iM
Advog.do oa8/M^ 9a2a

O Capltal da cooperativa, representado por quotas-partes, não terá
limite quanto ao máximo e variará conforme o número de quotas-partes
subscrltas, mas não poderá ser lnferior a R$ 20.000,00(vlnte milL/rr/

í
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lrorocoro: 1?043t!21 DE o1/tl/7011- cóDroo DE vrRrFlc-Àçxo,
rll00a40a77. IItl: 2110001,r05?.
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m. qr!..at.c11.8 - gDv. b!
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O capital é subdividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (um reâl)
cada umâ, que serão integrallzadas neste ato, em moeda corrente
nacional.
A quotâ-parte é lndivisível, intraníerÍvel a não cooperados não podendo
ser negoclado de modo algum, nem dada em garantia. ê sua subscrição,
htegrallzação, transferêncla ou restituição será sempre escriturada no
livro de matrícula.
A transferência de quotas-partes entre cooperados, total ou parcial, será
escrlturada no livro de matrícula medlante termo que conterá as
assinaturas do cedente, do cessionárlo e do Prêsidente da cooperativa,
O cooperado deve integrallzar as quotas-partes à vista, de uma só vez,
ou subscrevê-los em prestações perlódlcas, independentemente de
chamada, ou por meio de contribuições.
Para efeito de integralização de quotas-partes ou de aumento do capital

..social, poderá ô cooperativa receber bens, ãvallados previamente e após

§ homologação da Assembléla Geral ou mediante retenção de

\sdeterminada porcentagem do valor do movlmento flnanceiro de cada
,,I associado (art. 27).
I Para efelto de admissão de novos cooperados ou novas subscrições, a

§ Assembléia Geral atualizará anualmente, com a aprovação de 2/3 (dois

-. \ terços) dos cooperados presentes com direlto a voto, o valor da quota-
\5- parte. consoante proposição do Conselho de Adminlstração. respeitados

os índices de desvalorlzação da moeda publlcados por entidade oficlal do
Govemo.
O número de quotas-partes do capltal social a ser subscrito pelo
Cooperado, por ocasião de sua admissão, será varÍável de acordo com
sua produção comprometida na cooperativa não podendo ser inferlor a
dez quotas-partes ou superior a 1/3 (um terço) do total subscrito (art.

, ?4 § 10)'

-l\ E vedado a dlstribulção de qualquer espécle de beneficio as quotas-

!oartes do capital ou estabelecer outras vantagens ou priviléglos,

àflnancelros ou nã0, em favor de qualsquer associados ou terceiros
\excetuando-se os Juros até o máximo de 12o/o (doze por cento) ao ano

que incidirão sobr€ a pârte integralizada (art. 24 § 30).
A responsabllidade de cada cooperado é restrltâ ao valor de suas
quotas, mas todos rÊspondem solidariamente pelâ integralização do
Capital Social.
Prosseguindo, todos foram empossados nos seus cargos e os eleitos
declaram sob as penas da Lei, de que não estão impêdidos de exercer a

admlnlstração da cooperatlva, por lei especlal, ou em viÍtude de
condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporarla mente, o acesso a cargos públicos; ou
por crime falimentar, de prevaricação, pelta ou suborno, concussão,

p u5eculato, ou contra a economia popular, contrâ o sistema flnancelro
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naclonal, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade. O Presidente do Conselho de
Administração, assumlndo a direção dos trabalhos, agradeceu a
colaboração do seu antecessor nesta târefa e declarou constltuída, a
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO
BERI{ARDO - COOPRODUTASB com sêdê no Povoado Custodlo
Llma, zona rural do munlcíplo dê lilagâlhãês dê Almêlda, Estôdo
do l.laranhão, CEP: 65.560-000, que tem por Objeto Social as
atividades:
Atividade Principal:

r 0163-6/00 - Ativldades de pós-colheita;
Atlvldade(s) Secundária(s) :

e 0121-V01 - Horticultura, exceto morango;
. 0155-5/01 - Criação de fÍangos para corte;
o 0161-0/03 - Serviço de prepârâção de terreno, cultivo e colhêlta;
o O322-LlOt - Crlação de peixes em água doce;
. 1012-1/01 - Abate de âves;
o 1013-9/01 - Fabrlcação de produtos de carne;
o 1o2o-V01 - Preservação de peixes, crustáceos e moluscos;
o LO3|-7/OO - FabrlcaÉo de consêrvas de frutas;
o LO33-3102 - Fabricâção de sucos de frutâs, hortaliças e legumes,

exceto concentrados;
., 1042-2lOO - Fabricação de óleos vegetais refinadosr exceto óleo
. de mllho;

. 4611-7100 - Representantes comerciais e agentes do comércio de
matérlas-prlmas agrÍcolas e anlmaÍs vivos;

e 47L2-L/0O - Comércio varejistâ de mercadorias em geral, com
predomlnância de produtos allmentícios - mlnimercados,
mercearias e armazéns;

c 4722-9lOl - Comérclo vare]ista de carnes - açougues;
o 4722-9102 - Pelxarla;
e 4724-5100 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros;

Como nada mais houvesse a ser tratado, a Senhora Presldente da
cooperativa deu por encerrados os trabalhos e eu, Francisco Jose do
Nascimento designado como Secretario, lavrel a presente Ata gue,
llda e achada conforme, contém âs assinaturas de todos os
cooperêdos fundadores, como prova a livre vontade de cada um de
otganlzar a cooperatlva.

Magalhães de Almeida - MA, 11 de Março de 2OL7

u/ ett" Ata é cópla ftel da reglstrada em llvro póprio.
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,ULIANO ÂND
PPRODUTOR

H
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/ 1966, CASADO,
1

§

§
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§
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555.106.809-97, POV
coras).

CU IO
& CPF No
I.OOO,OO (ÍtlIL

Qoin t,LlrilAct- Vwrtztat4)
,

DIYORCIADO, pRODUTOR. R.URAL RG no 3.526.598 SSPPE,
cPF o 627,918.344-00, RESIDET{TE E DOMICIALTADO í{O
povoADo ALTo ALEcRE - zoNA RURAL DE ulclrxÃes oe
ÂLÍtlEIDÂ - ÍtlÂ, CEP! 65.560-000, I.OOO,OO (IrlIL COTAS).

arlrÁÁ" A,v,r. olo, a, **t zzo
HóiúiLDo ro# o@oslleso,
CASÂDO, PRODUTOR RURAL, RG no 055835432015-5 SESPil&
cPF o 354.762.223-91, RESTDENTE E DOMTCTALTADO IrO
PIOVOADO ALÍO ALEGRE - ZONA RURAL DE IIIAGALHÃES DE
ALÍ{EIDA - ltlA, CEP: 65.560-000, 1.00O,OO (l,lll COTAS).

61, ^;^1* ü "il*,.zatl -rza %ty
EDIi{rLDE VIEIR.A BRAGA, BRASILEIRO, Dt 241121196',
CASADO, PRODUTOR R.URAI-, RG no 45359612012-0 SSPÍtlA,
CPF O 358.664.622.491 RESIDENTE E DOIIICIALIADO NO
P1OVOADO MURICI DOS ERAGAS - ZOí{A RURAL DE
uacx-xÃrs DE ALIIETDA - MA, cEp: 6s.s6o-ooo, l.ooo,oo
(irrL coTAs).

ú/Ú"i,
.I

o

DE ARIIIATEIA LIüA, BR,ASILEIRO, DN 2IIO2II973,
CASADO, PRODUTOR RURAL, RG no 47700695-7 SSPÍtlÀ CPF o

782.934.133-87, RESIDE TE E DOITTICTALTADO NO POVOADO
CUSTODIO LIHÂ - ZOIIA RURAL DE I.IAGALHÃES DE ALÍ{EIDA
- HA, CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO (Í.lIL COTAS).

JUCÊttA

À và11d!dô dà.t. iioc@to, .. 1À9!...o, fléô .ujê1Êô À colprov6çeo dô .s. .ut.nllc1ôr<1. úo. !â.p.ctlvoa poitál.
IDlo@tlo ..u. Íâ.Dâctlvos códisot .tâ vêltflcâçlo

O7/021201a 15:3A áoa tr' 2110001405,.
Pto?ocora: 110439321 bt o3/\1/20a7. óDrsO Dr !tRrlICÀçÍO:
11,ôô,rl0a?r. xÍR,E: 21a0001,r05?.

!106 PRoDúrcirs

Lillú rÀ.!.rÀ nodrlquê. x.natôÁçA
EEcarrÁarÀ-e!RÀr,

sío I"trÍg. o7 / o2/2ota
w. úD!êr.f àc11,ú.gov- b!
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Rubrica:

/"a, nW,, Pt:urt -. ú fuL,b
,osE ÍIILTOí{ PEREIRA DE BRITO, BRASILEIRO, Dil
tolozltgaB, uÍ{rAo ESTAVEL, PRoDUÍoR RURAL, RG no
3292039 SSPPT, CPF o 056.372.743-80, REStDEtttTE E
DOIIICI LIADO rO POVOADO CUSTODIO LIlrlA - ZONA RURAL
oe rlel-xÃts DE 

^utErDA 
- ila, cEp: 6s.56o-ooo, l.ooo,oo

(r.rrL corÂs).

RTVAL DOS SAT{TOS 8RAÍ{ BRASILETRO, DN

Mo |u",.-r*, dil g.-íH
JOAO LEAITDR.O DOS SAI|TOS, BRASTLETRO, ON 221íJ71198.2,
UII/AO ESTAVEL PRODUTOR RURÂç RG no 2.347,184 SSPPI,
CPF O 010.126.643-09, RESIDEÍITE E DOIiICIALIADO NO
POVOADO ALTO ALEGRE - ZONA RURAL DE IT,TIGITXÃCS OE
AL ETDA - itA, CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO (IrtIL COTAS).

FRAT{CISCO DO NASC IEilTO, BRASILETR.O, DN
t4ltUtg7o, CASADO, PRODUTOR RURAç RG no
056440192015-6 SESPlrlA, CPF o 428.466.333-0+ RESIDENTE
E DO!|ICIrALIADO IIO POVOADO CUSTODIO lJlrlA - ZOI{A
RURAL DE rlellxÃrs DE ALTIETDA - ItA, cEpr 6s.s6o-ooo,
1,OOO,OO (l,lIL COTAS).

a
§ II

Q

À
tn

1n^-,)^,^ ), l^",', Jt A^,.n/Ln,,k
FRANCISCO DE ASSIS FREÍTAS DE CARVALHO, BRÂIiTLEIRO,
DIr 25105/1982, UÍ{r,AO ESTAVEI., PRODUTOR R.URAL, RG no
2.t75.L6L Ssppr, CpF o 940.1O5.O93-2O, RESTDENTE E
DOI'TICIALIADO NO POVOADO ALTO ALEGRE - ZONA R,UR,AL

CIIIIIICIO O RlOtaÍnO An 01/O2l20la L5:7A EoE x' 21{0001105r.
ProÍocor.: 1?o{3912t DB Ol/lr/20t7. óDroo DE l,rrrrrc-ÀçIo,
113001a0a7?. f,lú: :140001a057.

JUCEit LiIlú Th.r... nôtklquá. x.adôuq!
B!cR!ÍÁrrÀ-6!RÀr,

sío LÍJ!s, 07 /o2/2ota
,w,@irr..ôlact1.@.sow.b.

À vÁ1idâatê d..t. doc@to, .. le!...o, !1.. .uj.lto a c@DlowâÇao
!ôto!Úlaiô ú.u. !.ap.ctlvo. cóattgo.

.ltotlétdád. Éo. !.rp.êtlvo! lErt.l.

20ltolL967, CASADO, PRODUTOR RURAL RG no
57O415E2O15-5 SESPHA, CPF o 354.754.863-72, RESIDEI{TE E
DOÍIIICHLIADO NO POVOADO CUSTODIO LIIIA . ZONA R,URAL
oe ulcauxÃes DE aLxEIDA - rA, cEp: 6s.s6o-ooo, 1.ooo,oo
(ilrL corAs).
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Rubdca.

DE ilAcALHÃEs DE ALITETDA - HÀ cEp: 65.560-000, 1.ooo,oo
(irrL coras).

CRISTIANE DE ARA BR,AN BRASILEIRA, DII
24I1OI L989, U'IIAO ESTAVEL, PRODUTOR RURAI R,G NO

26062442003-1 GETUSPC A, CPF o 026.171.913-03,
RESIDENTE E DOIIICIALIADO NO FOVOADO CUSTODIO LIIIA
- ZOITA R,URAL DE iIAGALHÃES DE ALiIEIDA - ]TIA, CEP:
65,56GOOO, 1.OOO,OO (ltlIL COTAS).

COUTO A, BRÂSILErRO, D]{ O2lt0llg75,
CASADO, PRODUTOR RURAL, RG no 8914793-6 SESPIIIA,, CPF o

249.9O2.2AE-47, RESTDEÍ{TE E OOüTCTALTADO NO pOVOADO

CUSTODIO LIiIÂ - ZONA RURAL DE TIAGALHÃES DE ALiIEIDA
- ,,tA, cEPr 65.560-000, 1.OOO,OO (Ír'lrL COTAS).

i-/et z à'ma )*S r "' a+t rlrâ
CARIOS AI{DRE LIiIA NASCI]IIENTO, SRASILEIRO, DI'I
talo7l1979, ulrao ESTAVEL, PRODUTOR RURAç RG no
/ra455695-9 SESPTA, CPF o E43.713.O73-53, R.ESTDEI{TE E

DOIIICIALIADO Í{O POYOADO ALTO ÀLEGRE - ZOÍ{A RURAL
DE HAGALHÃES DE ALÍ{EIOA - HÀ, CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO
(ilrL coTAs).

SEBASTIAO DO ITASCIHENTO, BRÀSILEIR.O Dil 08/05/1955,
CASADO, PRODUTOR RURAL, R.G no 68964096-0 SErSPilA, CPF
O 827.180,243-72, RESIDEI{TE E DOiIICIALIADO NO
POVOADO ALTO ALEGNE . ZOí{A RURAL DE }IAGALHÃES DE
ALIIEIDA - il§ CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO (l,lIL COTAS).

BEUCHÂ
v21

Cr,:IIPIclo o I'lOlStaO Aa 07/O2/1Ote L5:1O AOB N' 21aOOOta05?.
lRorocolo: r?0a39321 DE o1/at/rot . cóDroo Dl vlRrarc-ÀçIo'
11,â00art0ar?. §rra. 2!,t0001a05?.

DOS PTODi'IORBS iDRÀIA DO 
"ÀIUI,EITOSJUCCi'Â Irtlla Th.r... Rô&tg!.r ra.ndoaçâ

6 rcnrrÁRrÀ-cERÀr,
BÍo tors, o7 /a2/2ola

ffi .qrr...!acl1.B.Eôv.bt

À wllldód. tb.r. dôêlJúetô, .. lrÍ,!ê..o, lica sulêIto à cú9!ôwaçio d. sla .utot1.idÀdê Do! !..t.ctlvo. pôrtÀls.
I.lo!úsalo t.u. !êEpêctlvoE c6d19o. d. rêrlllc.çlo



AilA LETICIA LOPES DA SILV& ERASILEIRO, DN 2IIO3IÍrgg2I
CASADIV PRODUTORA RURAL, RG no 2.948.133 SSppI, CpF à
049.606.743-50, RESIDENTE E DOlrCIALraDo NA RUA
DIONTLO COSTA SN- CENTRO DE iIAGALHÃES DE ALIIEIDA -ItlA, CEP: 65.560-000, I.OOO,OO (MIL COTAS).

,0ü1
Folhat_l§J _
Rtrbdca: ç

-T
ç** b"7;-". p-?- À"" S"-l.ro

OR FONTINELE DA LV& BRASILE DN
08lí,7lt993, SOLTEIRO, PRODUTOR, RURAL R,G NO
40r1o2353010 ssPllA, cPF o 606,619.403-81, RESIDEÍITE E
DOtT,IICIALtADO NO POVOADO CUSTODIO LIMA - ZONA RURAL
DE ÍIiAGALHÃE S DE ALIIEIDA - trtA, CEp: 65.560-000, t.OOO,«t(url corAs).

RAIiIUÍ{DO NONATO SILVA SAI{TOS, BRASILEIRO, DN
t6l02/1997, SOLTEIRO, PRODUTOR, RURAL RG no
os27667í,2014- f SESP, CPF no O76.rt48.063-42, RCSIDE TE E
DOÍ'IICILIADO NO POVOADO PAU FERRADO . ZONA RURÂL DE
l,IAGALHÃES DE ALilEIDÀ IlA, CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO
(irIL coTAs).

LUIS FERNAÍ{DO LIÍI{A DO Í{ IIIET{TO, BRASI RO, DN
!6 I O2l 1992, SOLTETRO, PRODUTO R RURÁL RG Ítlo 3.902.621
SSPPI, cPF No O72.195,913-06, RESIDE TE E DOÍT|ICILIADO
NO PiOVOADO POYOADO ALTo ALEGRE - zoNA R,uR,AL DE
Í'IAGALHÃES DE ALITIEIDA - üA, CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO
(Í'trL coTAs).

ANTONIO FRANCISCO DO NASCIÍIIENTO, BRASILEIRO, DN
L4l09lL972, SOLTEIRO, PRODUTOR. RURAL Rc No 1212351
SSPPI, cPF No 707.615.663-68, RESIDE TE E DOüICILIADO
NO POVOADO CUSTODIO LII{A - ZONA RURAL DE HAGALHÃES
DE ALiIEIDA - I{4, CEPr 65.860-000, 1.OOO,OO (}tIL COT S).

BELIC}iA sÀLUSÍl NO
Advog.do oA9/M 9a24

Ctt?IFIc! o REOISTRO E{ Orl02l2013 15r30 SOB N" 21a0001a057.
piorocora: 1?0a39321 DE O3/tt/2't7. CóDrGO D! vERrFÍeÀçÍO.
11300,r,r0a?r. xrr!. tr1a0Ô01a05?.

JUCEI4A Li11e 1à.r... roilllqu.! lt .doa§À
BtcErÍrrÀ- 6!il!

sÍo ,,srB, o7 /oa/70L
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RAITiU]IDA NONATA PEREIRA DA SILVA, ERASILEIRÁ, DÍ{
24106II99T, SOLTEIRA, PR,ODUTORA RURAL R,G iIO
3566E862OOE-6 SSPHÂ, CPF: 059.474.233-16, RESTDENTE E
DOIIICILIADO 

'{O 
POVOADO CUSTODIO LIIIA - ZO]IA RUR,AL

DE iIAGALHAES DE ALilEID^ - M§ CEP: 65.560-00, I.OOO,OO
(Ír{ll COTAS).

on'--,,b ,*t^ L,-faa @4b,llroonrr:uoo nó, D]l
291tol LgAr,, UI{IAO ESTAVEI, PRODUTOR RURAL, RG No
9195OO98-O SSPÍtlA, CPF: 94O.582.613-15 RESIDEI{TE E
DOÍ'IICILIADO T{O POVOADO ALTO ALEGRE - ZONA RURAL DE
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ESTATUTO §OCIAL DA COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS
TABULEIRoS SÃo BEPNARDo - cooPRoDUTAsB, ÁPRovADo
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DA DENoMINAÇÃo, SEDE, rono, ÁnDe DE AÇÁo, pRAzo DE DURAÇÁo E
ANO SOCIAL.

ART. l'- Sob a denominação de COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO
TABULEIROS §ÂO BERNARDO - COOPRODUTASB fica constituída, em data de I ] de

MARÇO de 2017, esta sociêdade cooperativa, que reger-se-á por este Estauto, nos lelrnos
da legislação cooperativiía vigente, tendo:

a) Sede e administração no município de Magalhães de Almeida, Estado de

Maranhão;
b; Forojurídico na Comarca de Magalhâes de Almeida. Estado do Maranhâo;
c) Área de ação para efeito de admissâo de cooperados. circunscrita aos municípios

de: Magalhães de Almeida;
d) Prazo de duração indeterminado e ano social no período compreendido entre 0l

dejaneiro a 3l de dezembro de cada ano
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CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS SOCIAIS

ART. 2" - A Sociedade tem como objelivo, com base na colaboração reciproca a que se

obrigam os seus associados, promover sem finalidade de lucro:

I - O estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa de suas atividades sociais e

econômicâs, de natueza comum;

ll - A venda em comum da produção e da presuçeo de serviços dos seus associados

compreendendo: a Agricultura im geral, com ênfase na Fruticultura lrrigada e cultivo de

Culturas Anuais, Piscicultura e Pecúia, nos mercados locais, nacionais e intemacionais'

? Ur - A preparaçâo de novas áreas para o desenvolvimento e âmpliação das atividades de

seus associados.

PARIIGRAFO I - Para a consecução dos seus objetivos sociais a Cooperativa poderá:

a) Beneficiar, armazenar, classificar, indusÍializar, embalar e comercializar a produção dos

seus cooperados;
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I
b) Transportar a produçâo dos seus associados, bem como, registrar junto às autoridades
competentes, as marcâs e patentes desses produtos:

c) Adquirir ou colocar a disposição dos seus cooperados, na medida em que o inreresse
sócio-econômico aconselhar, bens de produção e insumos tais como: sementes; mudas;
fertilizantes; corretivos agncolas; produtos veterinálios: alimentos para animais; máquinas
e equipamentos agrícolas se for o caso, combustíveis, biodiesel, produtos e gêneros de uso
doméstico e pessoal.

d) Fazer adiantamento em diúeiro, sempre que possível, sobre o vslor dos produtos
recebidos dos associados, ou que ainda xtejam em fase de produção;

e) Assessorar os cooperados na obtenção de recursos e financiamentos destinados ao
custeio da produção e realização de investimentos, na medida em que isso,,ceja pçsivel e
que o interesse social assim o aconselhar

e) Colocar a disposição dos Cooperados e de seus familiares, no que couber, o s€rviço de
assistência tecnico agronômic4 veterinário, educacional, jurídico, de saúde e social, bem
como, aos funcionários da Cooperativa.

0 Manter plantel de matrizes para reprodução, em condominio de Cooperados, fomecendo
animais descendentes para recria e terminação, na medida dâ participação de cada um no
condomínio.

g) Promover, qo interesse da sociedade, a importação de animais sempre que necessário,
para formaçâo, melhoria e substituiçâo do plantel;

h) Colocar a disposiçâo dos Associados, diretamente ou mediante a interveniência de
terceiros contratados, os serviços de assistência técnica para elaboração de planos, projetos
técnicos e de fiscalização, bem como, de pesquisas e treinamentos que visem o
aprimoramento tecnológico da atividade objeto da sociedade.

PARTIGRAFO tr - A Cooperativa promoverá, mediante convênios com entidades
públicas ou privadas, o aprimorâmento técnico profissional dos seus cooperados, dirigentes
e funcionários, participando da divulgação e expansão do cooperalivismo, do fomento
agÍopecuáÍio e da racionalizaçâo dos meios de produçâo e do desenvolvimenb da pesquisa

regional e nacional.

PARTIGRÁFO III - A Cooperativa poderá operar nos termos da Lei, com não associados,

através dâ aquisição, dâ produção ou fomecimento de bens e serviços até o montante de

30% (trinta por cento) de seu movimento financeiro.

PARTIGRAFO Iv - Pârticipar de Cooperativas singulares e de segundo grau, bem como,
de outras sociedades não cooperativas.
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DOS À§SOCIADOS

ART. 3" - Poderá ingressaÍ na Cooperativa salvo a impossibilidade técnica
serviços, qualquer pessoa que se dedique às âtividades ou prestação
Agricuhura, Fruticultura e Culturas Anuais, Piscicultura e Pecuiíri4 por conta própria, em
imóvel de sua propúedade ou ocupado por processo legítimo, que possa livremente dispor
de si e de seus bens, que concorde com âs disposições deste Estatuto e não pratique outra
atividade que possa colidir ou prejudicar os interesses e objetivos da entidade.

PARÁGRAFO I - O númerc de cooperados é ilimirado quanto ao máxi4o, nâ9 podendo.
porém. ser inferior a 20 (vinte) pessoas fisicas. 

ár 1,
PARÁGRAFO II - Poderão, ainda, ingressar na COOPERATM, às pessoas jurídicas
que operem no mesmo campo econômico, e que como os associados, pessoas fisicas,
concordem com este Estatuto;

ART. 4" - Para ingressar na Cooperativa, o interessado preencherá o pedido de ingresso
fomecido pela Cooperativa, o qual será assinado por ele juntamente com â Ficha Cadastral
devidamente preenchida e acompanhadâ dos documentos exigidos.

PARIIGRÀFO I - Aprovado pelo Conselho de Administração o cooperado subscreverá as

cotas partes de capital, nos teÍrnos e condições previstos neste Estatuto, nos regimes
intemos. e juntâmente com o hesidente da Cooperativa assinará o Livro/Ficha de
matricula.

ART.5'- Satisfeitas os requisitos do artigo anterior, o associâdo adquire os direitos e

assume todas as obrigações decorrentes da Lei, deste Estatuto, e das deliberações tomadas
pela Cooperativa.

ART, 6' - São Direitos dos Associâdos

JUCEI,IA

Parágrafo Único: Só poderá votar em eleições o cooperado filiado há pelo menos 0l (um)

ano antes da r€aliz ção da respectiva Assembleia Geral Só poderá 
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a) Toma! paíe nas Assembléias Gerais, discutindo e vokndo todos os assuntos que nela se

tratarem, ressalvados os casos do aíigo 260 - deste Estatulo.
b) Votâr e ser votâdo para os cargos eletivos da Cooperativa.
c) Propor ao Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Assembléias Gerais, medidas

de interesse da Cooperativa.
d) Demitir-se da Cooperativa quândo lhe convier.
e) Realizar com a Cooperativa as operações que constituem o seu objetivo.

0 Consultar na sede da cooperativa, a paÍtir da data da publicação do Edital de convocação

dâ Assembléia Gerâl Ordinriria, os livros e peças do balanço geral.

g) Promover âção contra os administradores em caso de inegulsridade.
h) Convocar Assembléias Gerris de acordo com a Lei e com este Estatuto.

i) Propor o ingresso de novos cooperados.
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eletivo o cooperado filiado a pelo menos 02 (dois) anos na COOPERATM. Tal regra será
valida a partir do momento em que a COOPER {TIVA completar um ano e dois anos de
existência.

ART. 7'- São Devercs dos Associados:

a) Subscrever e integralizar as cotas partes de capital nos termos deste estatuto e
contribuir com a taxa de manutenção e encargos operacionais que forem
estâbelecidos pelâ Assembléia Geral ou Conselho de Administraçâo;

b) Prest& os serviços objeto de contrato da cooperativa e realizar com ela, as
demais operações que constituam seus objetivos econômicos e sociaisi

c) Cumprir fielmente as disprrosições deste Esraturo. respeitando as deliberações
regulaÍmente tomadas pelas Assembléias Cerais, Conselho de Adminisração,
Conselho Fiscal ou constante em noÍrnas disciplinadora de postura, contratos e
serviços estabelecidos pelo Conselho de Administração da cooperativa;

d) Satisfazer, pontualmente, seus compromissos com a coopentiiú / /
B iil:i#:,tff:'#T'ilf:f§;*,iadacooperativa; /r//,"r4,
g) Prestff à cooperativa esclarecimentos relacionados às atividades que lhe

facultou associar-se;
h) Zelar pelo patrimônio moral e material da cooperativ4 colocando os inreresses

coletivos acima dos interesses individuais;
i) Responder pelos compromissos da cooperativa, depois destes rerem sido

judicialmente exigidos daquela, e até o valor das suas cotas panes subscritas.
Caso haja prejuízos nas operações sociais, respondeú subsidiariamente até o
valor das coÍas panes subscritas e proporcionalmente à sua participação;

j) Não exercer, dentro da cooperativa, atividades que impliquem em discriminaçâo
râcial, política, rcligiosa ou social.

ART. 8" - A entega da produçâo do cooperado a Cooperativ4 na forma de ietra,,b" do
artigo anterior, significa a outorga a esta de poderes para gravá-las, vendê-las dou dá-las
em garantias de operaçôes de crédito.

ART.9" - O associado responde subsidiariamente pelos compromissos da sociedade
contraídos perante t€rceiros, até o limite do valor das cotas partes de capital que subscreveu
e o montantc das perdâs que lhe couberem, na exata proporção dos serviços usufruídos da
Cooperativa durante o ano. Essa responsabilidade obriga também aos associados demitidos,
eliminados ou excluídos até quando forem aprovados pela Assembléia Geral Ordinária âs
contas dos cxercícios em que se deu o desligamento,

ART. l0 - As obrigaçôes dos associados falecidos, contraídas com a Cooperativa e as
oriundas de sua responsabilidade como cooperado perante terceiros, kansfere-se aos
herdeiros, prescrevendo após um ano e um dia da sucessão.

PÀR-1IGRAFO ÚUfCO - Os herdeiros do Cooperado falecido tem direito ao capital
realizado e demais créditos pertencentes ao mesmo, assegurando-se-lhes o direito de
ingresso na Cooperativa desde que preencharn as condições estabelecidas neste Estatuto.
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ART. ll- A demissão do associado, que não poderá ser negad4 dar-se-á unicamente ao
seu pedido e será requerida ao Presidente, sendo por este levada ao Conselho de
Adminiíração em sua primeira reunião c averbada no livro de matricula mediante termo
assinado pelo Presidente.

PARÁGRAf'O ÚXICO - O Cooperado demitido somente poderá reingressar no quadro
social, ressalvados os impedimentos legais s eslatutitios, desde que realize, em um único
pagamento todo o capiul social que recebeu da Cooperativa ao deixar de ser cooperado.

ART. 12 - A eliminação do Cooperado, que é aplicada em vinude de infração da Lei ou
deste Estatuto, será feita por decisâo do Conselho de Administraçâo, depois de notificado o

infrator. Os motivos que determinaram sua eliminação devem const& de te-rg larçâdo no

livro r ficha de marícula e ser assinado pelo Presidente da Co operativa. / / / /Z'4'lt
PARTIGRÂFO I - AIém de outros motivos que justifiquem, ao Consclho de

Administração cabe eliminar o associado que:

a) Deixar de exercer por dois anos sucessivos, na área da cooperaÍiva, as atividades
que facultou âssociar-se;

b) Platicar atos que desabonem o conceito da cooperativa;
c) Deixar de cumprir disposição emanadas da Lei, do Estâtuto e dos competentes

órgâos de decisão da coopetâtiYa;
d) Deixar de prestar os serviços contÍatados através da cooPerâtiva, sem

justificativa aceitável a criterio do Conselho de Adminiskação;
e) Vier a exercer atividade que entre em conflito com os interesses da cooperativa,

ou que, de qualquer forma possa vir a prejudicala;
f) Lerar a cooperativs â tomar medidas de caráter judicial obj€tivando o

cumprimento de obrigações por eles contraidas.

PARTIGRAFO II - A decisão do Conselho de Administração e as razões que a motivou

constarão de termo lavrado no Iivro de matrícul4 assinado pelo PÍesidente.

PARACRAFO III - Cópia autenticada da decisão será remetida ao interessado no prazo

de trintâ dias, por processo que comprove o szu recebimento.

PARÁGRAIO Iv - O associado podeú, dentro do prazo de trinta dias da data do

recebimento da notiÍicação, interpor reculso, que terí efeito suspensivo até a primeira

Assembléia Geral.

ART. 13-A excluúo do associado será feita:
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a) Por morte da pessoa fisica.
b) Por dissoluçâo da pessoajurídica.
c) Por incapacidade civil não suprida.

d) Por deixar de atender aos requisitos de ingtesso e permanência na Cooperativa'
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fmÁCUfO ÚmCO - e excluúo do cooperado, com fundamento nas disposiçôes do
ircm "D" deste anigo, será feita por decisão do Conselho de Administração, aplicando-se,
no caso, o dispositivo do artigo l2 pârágrafos 30 e 40.

ART. 14 - Em qualquer dos casos de demissão, eliminação ou exclusão, o cooperado tem
direito apenas á restituição do capital que integralizou, acrescido dos respecrivos juros e
sobras que tiverem sido creditados, além de outros créditos em conla corrente.

PARÁGRAFO I - A restituição que üatâ este artigo somente pode ser exigid4 depois da
aprovaçâo pela Assembléia Geral, do Balanço do Exercicio em que o assocj,4do tefha sido
desligado e após apuraçâo de eventuais prejuÍzos causados á c rt*r"r"^ 

///.r"/,
PAtuIGRAFO II - O Conselho de Adminisraçâo poderá determinar 

/qÍe 
a restituiçâo do

câpital integràlizado, juros e créditos existentes, sejam feitos de uma só vez, oü em palcelas
iguais, mensais ou anuais a partir do exercício financeiro seguinte ao seu desligamento.

PÀRrIGRÂFO III - Oconendo demissões, eliminações ou exclusões de associados, em
número tâI, que as restituições das importâncias referidas no presente artigo possam, de
alguma forma, ameaçar â estabilidade econômico-financeira da Cooperativa, estas
somente poderão ser feitas mediante critérios que resguardem a cootinuidade da
Cooperativa.

PARTIGRÁFO IV - Os deveres dos cooperados demitidos, eliminados e excluídos
perdulam até que sejam âprovadas, pela Assembléia Geral, as contas do exercício em que
oconeu o desligamcnto,

CAPITULO IV
DO CAPIT{ SOCIAL

ART. 15 - O capital social da Cooperativa é ilimitado quanto ao máximo e variável
conforme o número de quotas-pútes subscritas, não podendó, porém, ser inferior a R$
20.000,00 (vinte mil reais) para a coopçrativa e nem R$ t.000,00 1um mil reais) para o
cooperado.

PARÁGRAFO I - O Capital Social e dividido em quotas-partcs indivisiveis e
intransferÍveis a não associados, não podendo ser negociado de modo algum, nem dado em
gamntia, e sua subscrição, integralização, transferência ou restituição será sempre
escriturada no Livro ou Ficha de matrícula.

PARÀGRAFO II - A transferência de quous-panes, entre associados, total ou parcial,
será escriturada no Liwo ou Ficha de matricula mediânte termo que contará com as
assinaturas do cedente, do cessionário e do Presidente da Cooperativa, após aprovaçâo do
Conselho de Administração.
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PARTIGRAFO Itr - Para efeito de integralização de quotas-paÍes ou de aumenro de
capital social, podeé a Cooperativa receber bens prcviamente avaliados após homologação
da Assembléia Geral.

PAR.TIGRÂrO ry - A Cooperativa poder4 a critédo da Assembléia Geral, distribuirjuros
de atc l2o/o (doze por cento) ao ano que serão contados sobre a paÉe integralizada do
capital social, somente se tiyer apurado sobras no final do exercício.

PARTIGRAFO V - A integralização das quotas-paÍes do Capital Social será a vista ou em
parcelas, podendo ser âdotado o critério de retenção qusndo autorizado pelo associado, ou
outro critério que o Conselho de Administração eshbelecer.

PARríGRAFO VI - Neúum cooperado podcÉ deter mais que l/3 (um terço) do capital
social da COOPERÁTIVA. ,4 t t

h-pâne é de Rs 1,00 (um real). /t'//'"y'"t

ART, 16 - Para efeito de aumento !,ermanente de capital, podeúo ser retidos até 47o

(quatro por cento) do valor das operações €m comum.

PARiiGRAfO ÚNICO - A Assembléia Geral de apreciação das contas estipularâ a taxa a

ser utilizada em cada exercÍcio social, sendo a mesma válida ate a data da Assembléia Geral
de apreciação das contas seguinte, podendo ser diferente por tipo de produto

comercializado.

ART. l7 - A Assembléia Geral dos associados é o ór8ão supremo da cooperativa e, dentro
dos limites da Lei e deste Estatuto, toma!á toda e qualquer decisâo de interesse da

sociedade e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

ART. 18 - A Assembléia Geral será habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente da

cooperâtiva.

PARTIGRAFO ÚNICO - PodeÉ também ser convocada pelo Conselho de Administração,
pelo Conselho Fiscal ou por l/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos. num prazo

máximo de 30 dias após solicitação comprovadamente não atendida.

ART. 19 -Não poderá votar e ser votâdo nas Assembléias Gerais, o associado que:

a) Teúa sido admitido após sua convocação.
b) Que esteja na intingência de quaisquer das disposiçôes Previstas nas alíneas: a, b, c. h' i'
do aÍtigo 7o deste Estatuto e parágrafo único do artigo 6".
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ART. 20 - Em qualquer das hipóteses referidas no artigo l80, as Assembléias Cerais serào
convocadas com antecedência mínima de l0 dias, mediante editais afixados em locais
apropriados nas dependências mais comumente freqüentadas pelos associados, publicação
em jomal de circulação regular, editado no município da sede da cooperativa, e
comunicaçâo aos associados por intermédio de circulares.

PARÁGRAFO ÚXICO - Nao havendo "quorum" de insralação no horário estâbelecido,
as Assembléias Gerais poderão realizar-se em segunda ou terc€ira convocaçào no mesmo
dia da primeira, com intervalo mínimo de uma hora, desde qus assim conste expressamente
no Edital de Convocação.

ART. 2l - Dos editais de convocação, deverão constar:
a) A denominação da Cooperativa, o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoal
JurÍdica, CNPJ, seguido da expressâo "Convocaçâo de Assembléia Geral" Ordinária r:u
Extraordiniári4 conforme o caso.
b) O dia e hora da reunião em cada convocação, endereço do local da realizagão, o qual,
salvo motivojustificado, será sempre o da sede social da Cooper
c) A seqüência ordinal das convocações.
d) A ordem do dia dos trâbalhos e as devidas especificações.
e) O número de associados existentes na data de sua expedição para efeitô de cálculo do

número legal, (quorum) de insralação.

0 Local, data, nome, caÍgo e assinatura do responsável pelâ convocaçâo.

PARTIGRArO UXTCO - No câso da convocação ser feita por associados, o edital será

assinaüo, por no mínimo, 05 (cinco) dos signatários do documento que a solicitou.

ART. 22 - Nas Assembléias Gerais, o "quorum" para instalação será o seguinte:
a) 2/3 (dois terços) do número de associados em condições de votâr, em primeira
convocâçâo.
b) Metade mais um dos associados, em segunda convocação.
c) Minimo de l0 (dez) associados em terceira convocação.

PART{GRAFO Ú\'ICO - Para efeito da verificação do "quorum" de que rata este artigo,

o número de associados Presentes em cada convocação será apurado pelas assinaluras

constantes do Livro de Presença.

ART.23 - Nâo havendo "quorum" pala a iníalação da Assembléia Geral convocada nos

termos do ArL 20", será feú nova convocaçâo também com antecedência mínima de l0
(dez) dias.

PAR/IGRAFO ÚNICO - Se ainda não houver número legal para a instalação' admit€'se

a intenção de se dissolver a sociedade.

ART.24 - É da competência das Assembleias Cerais Ordinárias ou Exraordinárias a

destituição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal ou d€ outros.
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PARIIGRAFO ÚNICO - Oconendo destituição que possâ comprometer a regularidade da
Administração ou fiscalizaçâo da entidade, poderá a Assembléia designar administradores e

conselheiros provisórios até a posse dos novos, cuja eleição se reâlizará no prazo máximo
30 (trinta) dias.
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ART.25 - Os trabalhos das Assembléias Gerais serâo dirigidas pelo Presidente, auxiliado
pelo Secretáio, podendo ser convidados a particip da mesa, os ocupantes de cargos

sociais e autoridades presentes.

PARIGRAFO I - Na ausência e eventual impedimento do Secreúrio, o Presidente

convidará outro âssociâdo para secr€tariar os tÍabalhos e lavrar â respectiva Ata.

PARTIGRAFO II - Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo Presidente,

os trabalhos serão dirigidos por um associado escolhido na ocasiâo e secrelariado por oulro

associado convidado por aquele, compondo a Mesa dos trabalhos o)lincipais interessados

na sua convocação. 
/d/,h

ART. 2ó - Os ocupantes de cargos de administração, bem como quaisquer outros

associados, não podeào votar nas decisôes sobre assuntos que a eles se refiram direta ou

indiretâmente, mas não ficarão privados de tomar paíe nos respectivos debates'

ART.2? - Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos o balanço e as contas do

exercicio, o Presidente da Cooperativ4 logo após a leitura do relatório do Conselho de

Administrsção, das peças conrábeis e parecer do Conselho Fiscal, solicitaní ao plenário que

i"ãi;;! il associaào pa.a presidir â reunião durante os debates e votação da matéria'

observando-se, ainda o disposto no artigo anterior.

PARTIGRÁFO I - Transmitida a direção dos úabalhos' o Presid€nte e os demais

*upunt", do, cargos deixarão u .aau, paar*aaendo ro recinto à disposição da

Asslmbléia Geral para os esclarecimentos que forem solicitados'

PARiIGRAFO II - O associado indicado escolhera entre os demais, um secr€tário que o

auxiliará na redação das decisões a serem incluidas posteÍiormente na Ata dâ Assembléiâ

Geral.

ART,28 - As deliberações das Assembleias Gerais somente poderão versar sobre

àrrun,o, "onr**. 
do Editai de Convocaçâo e os que com eles tiverem imediata e direta

co-relação.

PARTIGRAFO I - Em regra, a votação será a descobeÍto, mas a Assembléia Ceral podeú

optar pelo voto secreto

PARTIGRAFO II - O que ocoÍrer na Assernbleia Geral deverá- constar de Ata

circunstanciada, lawada no Liwo proprio, lid4 aprovada e assinada no final dos trabalhos

pelos componentes da mesa e por quanos queiram fazê-lo'
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PARIIGRAFO III - As deliberaçôes nas Assembléias Gerais são tomadas por maioria de
votos dos associados presentes com direito de votar.

PARÁGRAnO IV - Prescrevem em 03 (três) anos a ação para anular as deliberações da
Assembléia Gerâl viciadas de erro, dolo, fraude ou simulaçãá, ou tomadas com violáção de
Lei ou do Estatuto, contado o prazo da data em que a Assembléia Geral tiver sido realiz:da.

DA ASSEMBLÉIA GERÂL ORDINÁRIA

ART. 29 - A Assembléia Ceral Ordinária, que se realizará ob gatoriam€nre uma vez por
ano, no deconer dos três primeiros meses após o término do exerclcio social, deliberará
sobre os s€guintes âssuntos que deverão consta! da ordem do dia:
I - Prestaçâo de contas dos órgãos de adminisúação, acompanhada doparecer do Conselho
Fiscaf, compreendendo: ,41 /
a) Relarório de Gestão //J,//b) Balanço Geral.
c) Demonstrativo dâs sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das conuibuições para a
cobernrra das despesas da sociedade.
d) Parecer do Conselho Fiscal.
e) Plano de atividades da Cooperativa para o exercício seguinte.
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas deduzindo-se, no primeiro caso, as
parcelas para os Fundos Obrigarórios.
tll - Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administragão, do Conselho Fiscal e
de outsos, quando for o câso.
IV - Quando previsto, a fixação do valor dos hononi.rios, gratificações e cédula de presença
dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
V - Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no Artigo 3l'deste
Estatuo.

PARÁGRÀFO I - Os membros dos órgãos de administração e fiscalização nâo podeÍão
participar da votação das matérias referidas nos itens I e Meste artigo.

PA&{GRAFO II - A aprovação do Relatório, Balanço e Contas dos Órgaos de

Administração desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados, os casos de

eno, dolo, fraude ou simulaçâo, bem como infração de Lei ou deste Estatulo.

DA A§SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ART,30 - A Assembléia Geral Extraordinifuia realizar'se-á sempre que necessário e

poderá deliberar sobre qualquer assunto de interesse da Cooperativa desde que mencionado

no Edital de Convocação.
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ART. 31 - É de competência exclusiva da Assembléia Geral Extraordinríria deliberar sobre

os seguintes assuntos:
I - Refoma do Estatuto.
II - Fusão, lncorporaÉo ou Desmembramento.
III - Mudançâ do Objetivo da Sociedade.
IV - Dissolução Voluntríria e Nomeação de Liquidantes.
V - Contas do Liquidante.
VI - Venda ou doação de Patrimônio imóvel.

PAR1IGRÀFO I - Sâo necessários os votos de 2/3 (dois terÇos) dos associados pres€Írtes

para tomar válidas as deliberações de que ftata este artigo.

DO CONSELHO DE ADMIMSTRáÇ l,O ,/)l I'*'"'-/"/'"*

ART. 32 - A CooperatiYâ é administrada por um Conselho de Administração composto de

0l Diretor Presidónte, 02 Diretor Adminishativo Financeiro, 0l Diretor Secretario, 
'ad'o§

cooperados, eleitos democraticamente com mandato de 03(três) anos sendo obrigatória a

renovação de no mínimo, 1/3 (um t€rço) dos seus membros

PARTIGRAFO I - Não podem compor o Conselho de Administração parentes enÍe si até

segundo grau, em linha reta ou colaleral

PARj(GRAFO II - Os Administradores eleitos, não são pessoalmente responsáveis pelas

obrigaçôes que contraírem em nome da Sociedade, mas respondem solidariamente pelos

pre.luízos resultantes dc seus atos, se agirem com culpa ou dolo'

pÀRriGRÂFO III - Os membros da Administraçâo que participarem de atos ou operação

social em que se oculte a natureza da Sociedade, podem ser declarados pessoalmente

t"rp"rJr.fl pela obrigaçâo contraída em nome deú, sem prejuÍzo das sanções penais

cabíveis.

PARTIGRAFO Iv - São inelegíveis, além das pessoas legalmente impedidas' os

""ra"r"o* " 
pena que vede, ainÀa qui temporariamênte o acesso a cargos públicos; ou

;;;;h" ibl#antar,'de prevaricação, peita óu subomo, concussão' peculâto ou contra a

economia popular, a fé pública ou a propriedade'

PARIGRAFO V - O associado, mesmo ocupante de cargo eletiv-o na sociedade' que em

qualquer operação tiver inter€sse ;;;;t" ""'aa !9oq9rativa, {o^^pode 
paíicipar das

à"iitir"çaoq* ,oore tal operação veisarem, cumprindo lhe acusar o seu impedimento

PARJIGRAFO VI - Os componentes do Conselho de Administraçâo e Fiscal e outros

assim como os liquidantês, 
"quiparurni" 

uot Àdminisradores das Soçiedades Anônimas'

para efeito de responsabilidade criminal'
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PA&IGRAFO VII - Sem prejuízo de ação que couber a qualquer associado, s sociedade,

por seus dirigentes, ou representâdâ pelo associado escolhido em Assembléia Geral' tem

direito de ação contra os Administradores para promover a sua resPonsabilidad€.

ART. 33 - A eleição do Cons€lho de Administração será feita por votaçâo secreta em

Assembléia Geral Ordinária, mediante a apres€ntação de chapas.

PAR/IGRAFO I - As chapâs deverão indicar os candidatos para todos os cargos a saber:

Presidente, Diretor Adminisaativo e Diretor Financeiro.

PARTIGRÀFO II - As chapas devem ser registradas na secretaria dâ cooperaliva' num

prazo de atc 05 dias antes ú rcalizzçao da Assembléia Geral Os integrantes das chapas

deverão apresenta! no ato do registro da mesma:

a) Número de matÍícula na Cooperatival
b) CaÍgo ao qual se candidâta: 

^ . I

Jr. ::-,";;::;.-"*ro rege-se peras segu ,n "" no, u,, fi "J'' . .

a) Reúne-se ordinariamente uma vez Por mês e exkaordinariamente sempre que necessarlo'

ói.onrÀçao ao presidente, da ma'ioria do próprio Conselho' ou ainda por solicitação do

Conselho Fiscal.
b) Delibera validamente com a Presença da maioria de seus membros' proibida a

.éoresentacão. sendo as decisões tomadas por maioria simples dos votos dos presentes'

:i;ã;l;j}ã;6o 
"on.ignuau. ", Àras Circunsaniiadas. lavradas no Livro próprio.

lidas, âprovadás e assinadas, no final dos trabathos pelos membros presentes'

PÁRI(GRAFO I - Nos impedimentos por prazos inferiores.a 90 (noventa) dias, o

Ér"rúente é rubstituído pelo DiÍetor AdministÍativo e este, pelo Diretor lrnancelro.

PARTIGRArO II - Se ficarem vagos, por qualquer tempo mais da.metade dos cargos do

Conselho de Administração, a"u" o-ptátià"'t"' ou os demais membros' se a Presidência

;i;;;;;À ;;ar a Àssembléia Geral para o devido preenchimento dos cargos'

PAPJIGRAFO III - O substituto exercerá o cargo somenle até o final do mandato de seu

antecessor,

PAR..icRAFo IV - Perde automaticamente o cargo' o me1b19 do 
!:1:l1l""" 1:

Á;;ü;ot qr"; *m justificativa faltar a 03 (três) Reuniões ordinárias consecutrvas' ou

e it"i.i "r,"itai* 
ourante o ano, após notificação expressa ao faltante'

ART. 35 -No desempenho de suas atribuições' compete ao Conselho de Admini$raçâoi

a) ADrovar o Regimento lnterno da Cooperativa'

ú'l ri'ru. u ori.nãçao geral dos negócios da Cooperativa'

:í l;â,ã;fi;ãçi;;;P;;?"#; pã'Jii"uat'* nos departamentos e divisões da

Cooperativa.
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d) Acompanhar a gestão de cada Conselheiro em cargo de direção e examinar a qualquer

tempo, os liwos, papéis da Cooperativa, solicitar informaçôes sobre contratos celebrados ou

€m via de celebraçâo.
e) Aprovar convocação de Ass€mbléias Gerais dentro do prazo legal ou quando o interesse

da Cooperativa assim o exigir.

0 AutorizaÍ a aqüisição ou alienação de bens móveis, semoventes bem como a constiluiçâo

de ônus reais de garantias.
g) Solicitâr a Assembléia Geral a autorização para a aquisição ou venda de bens imóveis e

para fazer alienações e constituição de ônus reais, quando o valor for superior a R$

I0.000,00 (dez mil Reâis).

h) Contratar auditoria independente.

i) Estabelecer a estruturâ operacional da Administração Executiv4 bem como aprovar' o

plano de cargos e salários dos funcionários, visualizando as funçôes de cada um'
j; Fi**, qu-do 

"orveniente, 
limite de fiança ou seguro fidelidade, para os empregados que

manipulem dinheiro ou valorcs da Cooperativa
l) Deiiberar sobre a admissão, demissão, eliminação e exclusão de associados'

m) Definir a organização do quadro associâtivo e fomentar a panicipação dos associados'

n) Cumprir e fazer cumprir as Leis do Cooperativismo, dos Regimentos Int€rnos' e as

deliberações das Assembléias Cerais.

o) Assinar cheques e promover a movimentação financeira da CooPeratlva s€mpre com

assinaturas de dois diretores ou uma pessoa designada para tal pelo próprio
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p) Aprovar e acompanhar a execução do orçamento da Cooperativa t
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PARTTGRAFO I - O Presidente providenciará para que os demais membros do Conselho

de Administracào recebam com antecedêncla minima de 3 (Úês) dias' cópias de

ã".r..i* ,"út. os quais teúam que se pronunciar, sendo-lhes facultado ainda antes da

reunião correspondenti, inquirir empiegados e associados além de pesquisar documentos e

outros, a fim de dirimir as dúvidas existentes.

PAR/IGRArO II - As normas estabelecidas pela Administação serão baixadas em forma

ãe resolução ou instrução, podendo ser incoçorada no Regimento lnterno da Cooperativa'

ART, 36 - Ao Diretor PÍesidente cabe, dentre outras, as seguintes atribuições:

a) Supewisionar a adminisÍação geml e as atividades da cooperativa;

Uiõã""o"* . pt"tidh as reunioJs das Assembléias Gerais e do Conselho' ressalvados os

casos em que I convocação tenha ocorrido à suâ revelia;

"j 
R.pr"s"ntu, 

"tiuu 
e pâssivamente a cooperâtiva, em juÍzo ou fora del€:

ai pJ",w esclarecimentos à Assembléia Geral sobre as contas e a administração da

cooperat iva;
e,t Assinar em coniunto com outÍo executivo eleilo, ou com gerente contratado como

iíá.a"#ã ;;;;;;;;";"tiuiào' uut"nçot e balanc€tes' contratos de abeíura de

credito, mençõ-es, adicionais, saques, recibos'ou ordens; dar quitagão' emitir ou endossar

;h.qr;;, ilpii*^, not s pro.istóiias, letras de câmbio, bem como outros documenlos

derivados de atividade normal de gestão;

0 Aplicar as penalidades e determinações que forem

Administraçào ou pela Assembléia Geral:

g) Outras que o Cónselho de Administragão ou Assembléia

a
€

deliberadas Pelo Conselho de

Geral lhe conferir. 
.
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e) Representar ativa e passivamente a cooperativa, em juízo ou fora deie;

DO CONSELIIO FISCAL
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ART. 37 - Ao Diretor Administrativo Financeiro compete:

,1 iuUdtrit o er"tiaente nos seus impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias'

úi ,C..;; .h"qr"t e demais documentos em conjunto com o. Presidente' ou Diretor

Secretario, ou ainda outra pessoa designada pelo Conselho de Adminislração'

c) Supervisionar e coordanar os serviços administrativos da Cooperativa'

dj Coordenar os trabalhos de educâçáo cooperativista dos cooperados'

ej Acompanhar a elaboração do orçamento e sua execução'

fl Renresentar ativa e Dassivamente a cooperativa' em juízo ou fora delel

li'i"JjJãiltrrr--;'p"r"t t.*ir"t de cadastro, contabilidade e informações necessárias

às decisões.

ÀRT. 38 - Ao Diretor Secretário compete:

a) Apresentar ao Conselho de Admi nistmçào, anteci padamente, com vistas a Assembléia

Geral, o relatório da Gestão e Balanço Geral do exercício.

b) Zelar pela organização dos arquivo s da Cooperativa, bem como, da utilização dos livros

e atas da Ass€mbléia Geral e Conselho de Administmção.

c) Acompanhar todas ss atividades dâ cooperâtivq visando a partic ipação dos associados

d) AssinaÍ cheques e demais documentos em conJunto com o Presid ente, ou Diretor

AdministÍativo Financeiro, ou ainda por outra pessoa design ada pelo selho de

Administração

ARTr 39 - Os membros do Consetho de Administração e Conselho Fiscal não poderão

acumular cargos eletivos

\I
I
-{
ó

e(

\
\
\
t.,

\6É

N

§t\§'

N
8)

(ê\
\_-,/

S"(\

§

ART. 40 - A adrninisraçâo da Cooperativa seú fiscalizada' assídua e minuciosamente por

um conselho Fiscal. constituído dt ui?itêtü;;;;; eieti'os e 0l (três) suplentes' todos

associados, eleitos anualm€nte pa. *fàírii" ó"*i, sendo permitida apenas a reeleição

de l/3 (um terço) dos seus componentes'

PARÁGRÀFo I - Não podem fazer PaÍe do Conselho Fiscal' além dos inelegiveis

enumerados no parágrafo rv "'t s;'d';" g";;t'- 
"t' 

p"'*ttt dos conselheiros de

Adminisração até 2'G"g'naol gr"u "ílinú '"i" 
ou tor"*àl' bem como os parentes entre

si, até esse gÍau.

PARJiGRAfo II - o sssociado não pode exeÍcer cumulativamente cargos no conselho de

Administração e Fiscal.

ART. 4l - O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente' uma lez por mês' e

exÍâordinariamente, sempre quc J"J;rã cloã' participaçao de 03 ([ês) de seus

membros.
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PARIIGRÁFO I - Em primeira reuniâo, escolherá dentre os membros efetivos. um

Presidente incumbido de convocar as reuniões e dirigir os trabalhos destâs e um Secretário
pâra lavratura das Atas.

fe*iCnefO II - As reuniões podem ser convocadas, ainda, por qualquer dos seus

membros, por solicitação do Conselho de Administração, da Assembléia Geml ou de l/5
(um quinto) dos cooperados.

PABJíGRAFO III - Os membros suPlentes do Conselho Fiscal podem panicipar' sem

direito a voto, da reunião e das discussôes, das quais seúo avisados como os membros

efetivos, substituindo-os automaticamente em caso falta ou mediante convocação'

PARTIGRAFo IV - Na ausência do Presidcnte, os trabalhos são dirigidos por substitulo

escolhido na ocasião.

pen,(CnefO V - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e

constarão de Atâ lavradâ no livro próprio, lida, aprovada e assinada pelos membros

prcsentes.

ART. 42 Oconendo 03 (três) ou mals vagas no Conselho Fiscal o Conselho de

Administração convocaÉ a Assembléia Geral, para preenchimento dos cargos vagos, sendo

que, os Conselheiros Fiscais eleitos complernentarão apcnas o mandato dos
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seus dêveres legais e estatu&ios.
b) ODinar sobie o Relatório Anual de Administração fazendo conslat do seu parecer as

iíioáaçOes complemenkres ou úteis as deliberaçôes da Assembléia Ceral'

.fiãí;il "ã, 
orgaot da administrâção e se estes não tomarem providências

;;;;il;; À....tiei" Geral os erros e inegularidade que estiverem ocorrendo na

Cooperativa.
d) ôonvocar Assembléia Geral s€ os órgãos da Administração não o fizerem no prazo

légal ou quando tal providência se fizer necessária'

ài Àr"ri.*.**irente os bal&ncetes e demais demonstrativos financeiros' emitindo seu

par€cer.

PARTIGRAIO ÚMCO - Pa.a os exames de verificação dos livros, contas e documentos

,i**ari"t âo cumpÍimento de suas atribuiçôes pode o Conselho 
-Fiscâl 

conlratar o

;t-;;;; iecnico especializado 
" 
*l"i-'" aàt reiatórios e informações dos serviços de

*ãiiãti" "*t"*" " 
inteàa, concndo as despesas por conta dâ Cooperativa'

ART. ,í3 - Compete ao Conselho Fiscal

a) Filcalizar os atos dos Conselheiros de Administração e verificar o cumPrimento dos

CA?ÍTULO VI
BALANÇO, DESPESAS, SOBRA§/PERDAS E FUNDOS
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ART,44 - O Balanço Geral da cooperativa será levantado coincidente com o ano civil,
encenando-se no dia 3l de dezembro de cada ano.

CAPÍTULo vII
DO§ LIVROS

ART. 45 - As sobras apuradas no final de cada exercício serão distribuídas da seguintes

forma:
a) l0 % (dez por cento) para fundo de reservq
b) 5 % (cinco por cento) para o Fundo de Assiltência Técnic4 Educacional e Social

(FATES);
c) O saldo líquido das sobras do exercício será rateado propoÍcionalmente i§ operâções

realizadas pelos associâdos, salvo deliberação em contário da Assembléia Geral;

ART. 46 - O Fundo de Reserva destina-se a reParar perdas eYentuais e atender o

desenvolvimento das atividades da Cooperativa.

PARAGRAFO ÚNICO - Além do percentual de l0% (dez por cento) das sobras líquidas

apuradas nos balanços dos exercícios, revert€m em favor do Fundo de Reserva:

a) Os créditos não reclamados, decorridos 0l ( um) ano; ..1

b) Os auxílios e doações sem destinação especifica; ,// I t
c) As rendas nâo-operacionais. /drl,,1-,
ART. 47 - O Fundo de Assistência Técnic4 Educacional e Social - FATES - destina-se a

prestar assistência e educação aos associados e funcionários.

PÁRTIGRAFO I- Além do perc€ntuâl de 5% (cinco por cento) das sobras liquidas

apuradas nos balanços dos exeriícios, revertem em favor do FATES, as rendas eventuais de

quaisq'uer natureza resultantes das operações ou atividades realizadas com não associados'

PARTIGRAFO II - Os sewiços de assistência técnica, educacional e social, a ser atendido

pelo FATES poderão ser executados mediante convênios com entidades publicas ou

privadas.

ART.rlE-TantooFundodeReservaquan6oFundodeAssistênciaTécnica,Educacional
e Social - FATES - são indivisiveis enire os associados mesmo nos casos de dissolução ou

liquidação da Cooperâtiv& hipóteses em que serão recolhidos onde à lei vigente determinar'

juntâmente com o rcmânescente não comprometido.

ART. 49 - Além dos já previsto neste Capítulô, a Assembléia Gqal poderá criaÍ outros

fundos e provisões, dxando o modo de formação, aplicação e futura devoluçâo aos

associâdos que contribuÍrem para sua formação.

ART. 50 - Quando, no exercicio, oçonerem prejuízos e o Fundo de Reservas for

insuficiente para cobriJos, estes serão atendidos'peios associados, mediante sistema de

rateio, enÚe ás associados, na raáo direta da fiuição dos serviços'
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ART.51 - A cooperativa deverá possuir os seguintes livros:

I - de Matrícula;
II - de Atas de Assembléias Gerais;
III - de Atas de Reuniões da Diretoria;
IV - de Atas de Reuniôes do Conselho Fiscal;
V - de Presença dos Associados nas Assembléias;
Vl - ouros, Íiscais, contábeis e tabalhistas obrigatórios
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PARTIGRÂFO ÚNICO - É facultada a adoçâo de livros de folhas soltas, ou fichas.

ART. 52 - No Livro de MatrÍcula os associados serão inscritos por ordem cronológica de

admissão, dele constando:
I - nome, data de nascimenlo, estado civil, nacionâlidade, profissâo, endereço e número do

CPF ou CNPJ e da Carteira de ldentidade do associado;

ll - número de matrícula do associado na cooperativâ;
Ilt - datâ de admissâo do associado e, quando for o caso, de sua demissão a pedido,

eliminação ou exclusão;
IV - capital do âssociado, subscrito e integalizado;
V - assinatura do rcpÍesentarte legal da cooperativa a associado nos termos de admissâo e,

quando for o caso, de sua demissão;
úl - .tp"ço pa.a lavratura de termo circunstanciando as causas de elimir1çào ou exclusão

do associado. //l I
/UJ,.h

CAPiTULO VIII
DI§SOLUÇÀO E LIQUIDÀÇÁO

ART. 53 - A cooperativa se dissolverá de pleno direito, salvo se o número mínimo de 20

associados se dispuser a assegurar a sua continuidade, quando:

a) Houver deliberação espontânea dos associados, manifestada em Assembléia

Geral Extraordinária especialmente convocada;

b) Se o número de associâdos for infcrior ao número minimo de 20 previstos em

lei, ou pela reduçâo do capital social mínimo, salvo se até a Assembléia Geral'

rex;lizzda em prazo não inferior a 06 meses, restabeleceJos;

c) Em caso de insolvência;
d) Oconer à paralisâção de suas atividades por mais de 120 dias;

e) Por alteração de sua formajuridica.

ÀRT.54 - Ocorrendo à dissoluçâo da cooPerativa, a Assembléia Geral que a deliberar'

nomeaú um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal constituído de tÉs membros

para proceder a sua liquidação.
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PAfuiGRÂFO I - A Assembléia Geral, no limite de suas aribuições, poderá, a qualquer

tempo, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando seus

substitutos;

PAR]IGRAFO II - Em todos os atos e operaçôes, os liquidantes deverão usar I
denominação da cooperativa seguida da expressão "em liquidação"'

ART. 55 - Os liquidantes terão todos os poderes normais de administraçâo' podendo

prâticar âtos e operaçôes necessárias à realização do ativo e pagamento do Passivo'

ART. 56 - A dissolução da sociedade imponaÉ no cancelamento do seu- regisEo junto ao

Sindicato e Organizaçâo das Cooperativas Brasileiras no Estado do Maranhão- OCB/MA'

CAPÍTI]LO Ix
DISPOSIÇÔES GERÀIS E trINÀIS

ART.55 - Os casos omissos ou duvidosos s€rão resolYidos d€ acordo com a lei e os

princípios cooperativistâs, ouvidos os órgãos de assistência e fiscalização'

Art. 56 - EstÂ cooperativa seú registrada e filiada à ocB/MA - sindicato e organização

das Cooperativas Brasileiras no Estado do Maranhão'

Magalhães de Almeida I I de março de 2017
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CooPERATIVA DoS PRoDUToRES RURAIS DO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO-

COOPRODUTASB

CN PJ : 29.644.575 / O0O1-29

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DOATENDIMENTO
DO LIMITE INDIVIDUAL DE VENDA DOS COOPERADOS/ASSOCIADOS (GRUPOS
FORMAIS)

A COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS DE SÃO
BERNARDO- COOPRODUTASB CNPJ n' 29.644.57510001-29 DAP jurídica n" SDW
2964457500011402200936 com sede DT CUSTODIO LIMA SN - ZONA RURAL, CEP:

65.560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, neste ato representado(a) por ANA
LETICIA LOPES DA SILVA PONTES, po(ador (a) da Cédula de Identidade RG n"

2.948.133 SSPPI, CPF n' 049.606.743-50, nos termos do Estatuto Social, DECLARA que

seresponsabilizará pelo controle do limite individual de venda de gêneros alimentícios dos

Agricultores e Empreendedores de Base Familiar Rural que compõem o quadro social desta

Entidade, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/ANO CML/ ENTIDADE
EXECUTORA referente à sua produção, considerando os dispositivos da Lei n" 11.947 /2009
e da Resolução CD/INDE no 2612013 que regem o Programa Nacional de Alimentação
Escolar - PNAE e demais documentos normativos, no que couber.

Magalhães de Almeida-MA,2l de setembro de 2021

Cuao- LoLo,- .(r. po, d.o ó*t Yr" P enfr'
ANA LETICIA LOPES DA SILVA PONTES

Presidente

centro Administrativo do Perímetro lrrigado Tabuleiros de são Eernardo - Povoado Alto Alegre,

Zona Rural, s/n, CEP: 65.560-000, Magalhães de Almeida - MA
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO-

COOPRODUTASB

CNP ) : 29.64 4.51 5 / 0007-29

DECLARAÇÃO DE PRODIJÇÃO PROPRIA

CHAMADA PÚBLICA N" OIi2O2I

Eu, ANA LETICIA LOPES DA SILVA PONTES, portador (a) da Cédula de ldentidade

RG n" 2.948.133 SSPPI, CPF n' 049.606.743-50 representante da COOPERATIVA
DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO-
COOPRODUTASB, CNPJ no 29.644.57510001-29, DAP jurídica no SDW

2964457500011402200936 com sede DT CUSTODIO LIMA SN - ZONA RURAL, CEP:

65.560-000, MAGALHÃES DE ALMEIDA-MA, eclaro, para fins de participação no

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que os gêneros alimentícios
relacionados no projeto de venda são oriundos de produção dos cooperados/associados que

possuem DAP fisica e compõem esta cooperativa/associação.

Magalhães de Almeida-MA, 2l de setembro de 2021

Cn* énÍr*. Íoo1xc do õ&V* Qo,"fi't
ANA LETICIA LOPES DA SILVA PONTES

Presidente

centro Administrativo do Perímetro lrrigado Tabuleiros de são Bernardo - Povoado Alto Alegre,

Zona Rural, s/n, CEP: 65.560-000, Magalhães de Almeida - MA
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