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LISTA DE COOPERATIVAS QUE APRESENTARAM DOCUMENTOS

Razão Social Nome Fantasia Habilitada Observações - Etapa 1
Observações - Etapa 2: Recursos 

Apresentados

Cooperativa de Trabalho 

e Produção dos 

Catadores DO Jardim 

Gramacho LTDA

Ambiental Coop

Desistência do 

processo de 

habilitação

1 - Necessita reencaminhar a declaração de 

requisitos de habilitação (Edital de Coleta Seletiva 

Solidária); 2 - Falta entregar cópia da identidade 

do representante; 3 - Falta entregar Licença de 

Operação; 4 -  Entregar declaração de que não 

trabalha com menor de 18 anos.

Houve desistência do processo de habilitação a 

pedido da cooperativa.

Cooperativa de Trabalho 

e Produção dos 

Catadores de Materiais 

Recicláveis Amigos do 

Meio Ambiente LTDA

Amigos do Meio 

Ambiente

Desistência do 

processo de 

habilitação

1 - Necessita reencaminhar a declaração de 

requisitos de habilitação (Edital de Coleta Seletiva 

Solidária); 2 - Falta entregar cópia da identidade 

do representante; 3 - Falta entregar Licença de 

Operação; 4 -  Entregar declaração de que não 

trabalha com menor de 18 anos.

Houve desistência do processo de habilitação a 

pedido da cooperativa.
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Razão Social Nome Fantasia Habilitada Observações - Etapa 1
Observações - Etapa 2: Recursos 

Apresentados

Cooperativa de 

Reciclagem e Serviços 

Mulheres da Baixada 

LTDA - COOMUB

Coomub Inabilitada

1 - Falta enviar  Licença de operação; 2 - Falta 

documento legal que comprove que as entidades 

estejam formal e exclusivamente constituídas por 

catadores de materiais recicláveis que tenham a 

catação como única fonte de renda; 3 -  Entregar 

declaração de que não trabalha com menor de 18 

anos; 4 - Endereço do Estatuto Social diverge com 

o da declaração.

Não apresentou documentação no prazo: 1 - 

Licença de operação; 2 - Documento legal que 

comprove que as entidades estejam formal e 

exclusivamente constituídas por catadores de 

materiais recicláveis que tenham a catação 

como única fonte de renda; 3 - Endereço do 

Estatuto Social diverge com as declarações.

Cooperativa de Trabalho 

Coopquitungo 

Cooperando e Reciclando 

o Rio LTDA.

Coop Quitungo Inabilitada

1 - Não apresentou as declarações necessárias 

(Edital de Coleta Seletiva Solidária e Edital de 

Doação de bens Irrecuperáveis); 2 - Falta entregar 

Licança de Operação atualizada; 3 - Falta 

documento legal que comprove que as entidades 

estejam formal e exclusivamente constituídas por 

catadores de materiais recicláveis que tenham a 

catação como única fonte de renda.

Não apresentou documentação no prazo: 1 - 

Declarações (Edital de Coleta Seletiva Solidária 

e Edital de Doação de bens Irrecuperáveis); 2 -  

Licança de Operação atualizada; 3 -  

Documento legal que comprove que as 

entidades estejam formal e exclusivamente 

constituídas por catadores de materiais 

recicláveis que tenham a catação como única 

fonte de renda.

Cooperativa de Trabalho 

e Produção dos 

Catadores de Materiais 

Recicláveis LTDA

Coop Total

Desistencia do 

processo de 

habilitação

1 - Não apresentou as declarações necessárias 

(Anexo  II - Edital de Coleta Seletiva Solidária e  

Anexo II - Edital de Doação de bens 

Irrecuperáveis); Faltou entregar cópia da 

identidade do representante; 3 - Faltou apresentar 

Licença de Operação; 4 -  Entregar declaração de 

que não trabalha com menor de 18 anos.

Houve desistência do processo de habilitação a 

pedido da cooperativa.



Razão Social Nome Fantasia Habilitada Observações - Etapa 1
Observações - Etapa 2: Recursos 

Apresentados

Cooperativa de Trabalho 

dos Catadores de 

MaterialReciclável da 

Baixada Fluminense 

Cooper Ecológica Habilitada
Foram entregues os documentos dentro do prazo 

legal que comprovaram a habilitação. 

Cooperativa de Trabalho 

de Catadores Nova Era 

de Material Reciclável

Cooper Nova Era Inabilitada

1 - Faltou entregar declaração de cumprimento de 

requisitos de habilitação (Anexo II - Edital Coleta 

Seletiva Solidária); 2 - Providenciar cópia legível 

da Licença Ambiental Simplificada; 3 - O endereço 

da Licença Ambiental Simplificada deve 

correspoder ao endereço da sede. Caso não 

corresponda deverá justificar; 4 - Entregar 

declaração de que não trabalha com menor de 18 

anos.

Não apresentou documentação no prazo: 1 - 

Declaração de cumprimento de requisitos de 

habilitação (Anexo II - Edital Coleta Seletiva 

Solidária); 2 - Cópia legível da Licença 

Ambiental Simplificada

Cooperativa de Trabalho 

e Produção dos 

Catadores da Cooper 

Vida LTDA

Cooper Vida

Desistência do 

processo de 

habilitação

1 - Necessita reencaminhar a declaração de 

requisitos de habilitação (Edital de Coleta Seletiva 

Solidária e Edital de Doação de bens 

Irrecuperáveis); 2 - Falta entregar cópia da 

identidade do representante; 3 - Falta entregar 

Licença de Operação; 4 -  Entregar declaração de 

que não trabalha com menor de 18 anos.

Houve desistência do processo de habilitação a 

pedido da cooperativa.
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Observações - Etapa 2: Recursos 

Apresentados

Cooperativa de Trabalho 

e Produção dos 

Catadores de Materiais 

Recicláveis Coop Grupo 

Ambiental LTDA

Cooperam

Desistência do 

processo de 

habilitação

1 - Necessita reencaminhar a declaração de 

requisitos de habilitação (Edital de Coleta Seletiva 

Solidária); 2 - Falta entregar cópia da identidade 

do representante; 3 - Falta entregar Licença de 

Operação; 4 -  Entregar declaração de que não 

trabalha com menor de 18 anos.

Houve desistência do processo de habilitação a 

pedido da cooperativa.

Cooperativa de Trabalho 

e Produção dos 

Catadores de Materiais 

Recicláveis de Irajá

Coopfuturo Habilitada
Entregar declaração de que não trabalha com 

menor de 18 anos.

Foram entregues os documentos dentro do 

prazo legal que comprovaram a habilitação. 

Cooperativa de 

Catadores do Aterro 

Mtropolitano do Jardim 

Gramacho LTDA

Prosperar

Desistência do 

processo de 

habilitação

1 - Necessita reencaminhar a declaração de 

requisitos de habilitação (Edital de Coleta Seletiva 

Solidária); 2 - Falta entregar cópia da identidade 

do representante; 3 - Falta entregar Licença de 

Operação; 4 -  Entregar declaração de que não 

trabalha com menor de 18 anos.

Houve desistência do processo de habilitação a 

pedido da cooperativa.

Cooperativa Central dos 

Catadores de Materiais 

Reciláveis Rede Recicla 

Verde LTDA

Rede Recicla Verde Habilitada
Estatuto declara ser uma rede de associações e 

cooperativas

Foram entregues os documentos dentro do 

prazo legal que comprovaram a habilitação. 
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Observações - Etapa 2: Recursos 

Apresentados

Cooperativa de Coleta e 

Reciclagem de Materiais 

Plásticos e Resíduos 

LTDA. 

Rio Coop 2000 Inabilitada

1 - Falta enviar cópia da Identidade do 

representante; 2 - Endereço das declarações 

divergentes da sede no Estatuto; 3 - Falta entregar 

Licença de Operação; 4 - Falta documento legal 

que comprove que as entidades estejam formal e 

exclusivamente constituídas por catadores de 

materiais recicláveis que tenham a catação como 

única fonte de renda; 5 -  Entregar declaração de 

que não trabalha com menor de 18 anos.

Não apresentou documentação no prazo: 1 - 

Cópia da Identidade do representante; 2 - 

Endereço das declarações divergentes da sede 

no Estatuto; 3 - Licença de Operação; 4 - 

Documento legal que comprove que as 

entidades estejam formal e exclusivamente 

constituídas por catadores de materiais 

recicláveis que tenham a catação como única 

fonte de renda.

Cooperativa de 

Recicladores Ambientais 

Transformando

Transformando Pendente

1 - Falta enviar cópia da Identidade do 

representante; 2 - Falta enviar cópia da Licença de 

Operação; 3 -  Falta documento legal que 

comprove que as entidades estejam formal e 

exclusivamente constituídas por catadores de 

materiais recicláveis que tenham a catação como 

única fonte de renda; 4 -  Entregar declaração de 

que não trabalha com menor de 18 anos.

Deverá ser entregue até o final do prazo das 

contrarrazões.: 1 - Declaração ORIGINAL de 

cessão de instalações; 2 - Cópia da licença de 

operação da COMLURB ; 3 - Declaração de que 

não trabalha com menor de 18 anos.


