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ANEXO II

CARTA DE CREDENCIAMENTO-REPRESENTAQAO
A Tratortins Pegas Ltda, CNPJ: 26.637.801/0001-56, com enderego a Av.Sergipe 1335, centra Gurupi -TO, CONSTITUI como seu representante no
certame licitatdrio - modalidade PREGAO PRESENCIAL N. 001/2021 a ser
realizado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA
NATIVIDADE-TO o senhor Joao Pereira do Rego Filho, portador do RG n
133.674/SSP-TO, CPF n. 800.579.851-20, brasileiro, solteiro, residente a av.
Sergipe 1335, Gurupi - TO, que poderci formular ofertas e lances de prego e
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da
representada, inclusive renuncia ao direito de interpor e desistir de recursos.

26.637.80 i/0001-56
TRATORTINS PF.QAS LTDA

Sergipe n° 1335 - Centro
CEP: 77403-120

Gurupi

- .

Gurupi-TO, 21 de Junho de 2021 \y.
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TRATORTINS PEQAS LTDA
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA
SOCIA/ADMINISTRADORA
CPF: 211.839-961-87 RG.749687
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CNPJ (MF ) sob n.° 26.637.801/0001-56

SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA , brasileira, casada no regime de
Comunhao Parcial de Bens, empresaria, residente a Rua Uruagu, s/n.° Jardim das
Palmeiras, Gurupi/TO, CEP.: 77.413-320, portadora da Cedula de Identidade RG n.°
749.687 SSP/GO expedida em 03/04/1985 e do CPF. n.° 211.839.961-87. natural de
Itaguaru/GO.

Socia da empresa sob o nome empresarial TRATORTINS PEQAS LTDA -
EPP, com sede na Av. Sergipe, n.° 1335 - Centro, CEP.: 77.403-120, na cidade
de Gurupi/TO, inscrita no CNPJ (MF) sob n.° 26.637.801/0001-56, com seus atos
arquivados na Junta Comercial do Estado do Tocantins - JUCETINS, NIRE n.°
172.0002310.6 em 11/01/1991, e alteragoes n.° 171919.0 em 28/01/1991, n.°
1713105.2 em 26/11/1992, n.° 1724781.2 em 09/01/1995, n.° 1790003149.7 em
13/06/1995, n.° 17411482 em 03/02/1998, n.° 17412618.0 em 24/03/1998, n.°
1743189.3 em 26/03/2001, n.° 1743701.3 em 21/12/2001, n.° 1746304.7 em 14/01/
2004, n.° 1750716.4 em 20/01/2009, n.° 1752216.2 em 05/04/2010 E n.° 17568980
de 20/09/2013, resolve alterar seu Contrato Social com as seguintes modificagoes:

1a - a socia SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA , sede e transfere a titulo
de venda, 7.500 (sete mil e quinhentas) quotas no valor de R$ 1,00 (urn real) cada,
perfazendo o valor total de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), ao novo Socio
ora admitido SAULO PATREZE SILVA PEREIRA , brasileiro, solteiro, empresario,
nascido na cidade de Goiania/GO, em 10/07/1987, filho de Paulo Roberto Pereira
e Sandra Regina da Silva Pereira, residente a Rua Uruagu, s/n.° Jardim daa^
Palmeiras, Gurupi/TO, CEP.: 77.413-320, portador do RG/CI n.° 818.274 SSP/TO e
do CPF. 015.864.561-80.

U'

2a - Em razao da alteragao havida, o capital social, que permanece inalterado no
valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) representado por 150.000
(cento e cinquenta mil) quotas de valor unitario R$ 1,00 (urn real) cada, totalmente
integralizadas em moeda corrente do pais passa a ser dividido entre os socios na
seguinte proporgao:

SOCIOS QUOTAS % VALOR
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA 142.500 95 142,500,00
SAULO PATREZE SILVA PEREIRA 7.500 05 7.500,00

150.000 100 150.000,00TOTAL

2° TABELSONATO D̂EJXOTAS5 Gorat (63) 3351 2226 Fax- 3312-7740 fcma
56 C«ntro - CEP 77410-020 - Gump» TO

SelO 128785AAA608602-'
Certifico e dou 16. que esfi
termos do art 7* "V* daiCel
RS 4.02 /

lotocOpia
883!B4



Face as modificagoes ajustadas, consolida-sc o .contrato social, que passa a
ter a seguinte redagao:

cc
PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial TRATORTINS PEQAS LTDA
- EPP.

SEGUNDA - A sede da sociedade e na Cidade de Gurupi/TO, Av. Sergipe, n.°
1.335, Centro, CEP.: 77.403-120.

TERCEIRA - O capital social e de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
constituido de 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00
(urn real) cada, e subscritos e totalmente integralizados pelos socios em moeda
corrente do pais, e distribuido da seguinte forma:

SOCIOS QUOTAS % VALOR
^

142.500
'

95 142,500,00
7.500 05 7.500,00

150.000 100 150
~

000,00

SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA
SAULO PATREZE SILVA PEREIRA

TOTAL

QUARTA - A sociedade tern duragao por tempo indeterminado. Iniciou suas
atividades em 20 de janeiro de 1991.
QUINTA - A responsabilidade de cada socio e restrita ao valor de suas quotas, mas
todos respondem solidariamente pela integralizagao do capital social.

SEXTA - Os objetos da sociedade sao: Comercio a varejo de pegas e acessorios
novos para veiculos automotores (45.30-7/03); Comercio a varejo de pegas e
acessorios usados para veiculos automotores (45.30-7/04); Servigo de manutengao
e reparagao mecanica de veiculos automotores (45.20-0/01); Manutengao e
reparagao de tratores agricolas (33.14-7/12) Manutengao e reparagao de tratores
(33.14-7/16) e Depositos de mercadorias para terceiros (52.11-7/99)

SETIMA - Os socios poderao nomear administrador nao socio especialmente
contratado, nos termos do art. 1.012 CC.

OITAVA - A Administragao da sociedade cabe a Socia SANDRA REGINA
DA SILVA PEREIRA, com poderes e atribuigoes unica e exclusivamente para
assuntos de interesse da sociedade, o qual se incumbira de todas as operagoes
da sociedade, representando a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicial,
autorizado o uso do nome empresarial, vedado o uso do nome empresarial, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagoes seja em favor dex
qualquer dos quotistas ou de terceiros, como onerar ou alienar bens ircfdveis a
moveis da sociedade, sem autorizagao do outro socio. ^
NONA - A Socia SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA tern direito a uma
remuneragao mensal, a titulo de “pro-laboreu; fixado de comum acordo pelos socios,

inicio de cada exercicio social, resp^ftel^ as normas fiscais vigentes e os seus
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limites.

DECIMA - Os socios participam dos lucros e perdas na proporpao’das respectivas
quotas.
§ unico: Os sbcios sao obrigados a reposipao dos lucros e das quantias retiradas,
a qualquer titulo, mesmo aquelas autorizadas no contrato, quando tais lucros ou
quantias se distribuirem com prejuizo do capital.

DECIMA PRIMEIRA - As deliberates dos socios serSo tomadas, obedecido ao que
determina o art. 1.076 do CC.

§ unico - As deliberates tomadas de conformidade com o presente contrato e ao
amparo da lei vinculam todos os socios, ainda que ausentes ou dissidentes.
DECIMA SEGUNDA - O falecimento de qualquer dos quotistas nao dissolvera a
sociedade, que podera continuar com os herdeiros do de cujus, salvo se o socio
remanescente optar pela dissolupao da mesma.
§ 1° Ate que se ultime, no processo de inventario, a partilha dos bens deixados pelo
de cujus, incumbira ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representapao
ativa e passiva dos interessados perante a sociedade.

§ 2° Os herdeiros, atraves de seu inventariante ou representante legal, poderao
retirar-se da sociedade.

DECIMA TERCEIRA - A sociedade pode a qualquer momento abrir filiais, e outros
estabelecimentos no pals ou fora dele, por ato de sua administrapao ou por
deliberapao dos socios.

DECIMA QUARTA - A retirada, exclusao ou morte do socio, nao o exime, ou a seus
herdeiros, da responsabilidade pelas obrigates sociais anteriores, ate dois anos
apos averbada a resolupao da sociedade.
§ unico: A retirada ou exclusao de socio, nao o exime tambem da responsabilidade
pelas obrigapoes sociais posteriores e em igual prazo como o prevista nesta
Clausula, enquanto n§o se requerer a averbapao da resolupao.

DECIMA QUINTA - O exercicio social coincidira como o ano civil.
Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestara
contas justificadas de sua administrapao, procedendo a elaborapao do inventario,
do balanpo patrimonial e do balanpo de resultado economico, dos lucros llquidos
ou prejulzos do exercicio, feitas as necessarias amortizapoes e previsoes, o saldo
porventura existente, tera o destino que os socios houverem por bem determinar.

DfrCIMA SEXTA - A administradora SANDRA REGINA DA SILVA PEREiRA
declara formalmente, sob as penas da lei, de que nao esta impedido de exercer
a administrapao da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenapao
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos publicos; ou por crime falimentar, de
prevaricapao, peita ou suborno, concussao, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da con
contra as relapoes de consumo, fe publicajjq propriedade. y

encia,
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DECIMA SETIMA - Os casos omissos serao tratadbs pelo qus r-egufa a Lai L0.406/
02 - Livro II - Codigo Civil E Legislagao complementer. - -: ; ; „ ; ;

DECIMA OITAVA - As partes, de comum acordo, elegem o Foro da Comarca de
Gurupi/TO, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir
qualquer duvida que possa emergir deste documento.

DECIMA NONA - As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro socio, a quern fica
assegurado, em igualdade de condigoes e prego direito de preference para a sua
aquisigao se postas a venda, formalizando, se realizada a cessao delas, a alteragao
contratual pertinente.

VIGESIMA - Cabe ao socio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se da
sociedade comunicar ao remanescente, por escrito com prazo de 60 (sessenta) dias,
garantindo a este o direito de preference na aquisigao das mesmas.
§ unico: Se o socio remanescente nao usar do direito de preference, no prazo
maxirmo de 60 (sessenta) dias apos o recebimento do aviso de que trata este artigo,
tern o socio cedente a liberdade de transferir a sua quota a terceiro.

E por estarem, assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (tres)
vias de igual teor e forma, na presenga das testemunhas abaixo, para que produza
efeitos legais.

Gurupi/TO, 12 de margo de 2014.

Testemi/n

1 -
CARLESJ©
CPF>626.026.911-00
,RG/CI: CRC/Tno©©5

GOMES

7/0-3
2 - /

JOAO PAULO MARQUES/REITAS
CPF: 028.708.821-90
RG/CI: 861.428 SSP/T

JUNTA COMERCI.-U.DO ESTADO DO TOCANTINS
CERTIRCO O REGIS PRO EM
SOB N“ 17575034
Rrotocolo. 14/007553-4, DE 13/03/2014
k /nm ^na: 1 7 ?, 0002 CO r,.‘KA3'Wl*S i>k(>V5 Li'UA

& 14/03/2014
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SEGUNDO l-Edgar Pereira da Rocha-Esc. Aul
TABELIOMATO DE MOTAS

OURUai • ESTADO DO TOCAWTIMS .aK.
.lvro n.° 190 Folhas: 154 Primeiro Traslado j

PROCURA(^AO BASTANTE QUE FAZ; TRATORTINS PE£AS LTDA - EPP, na forma
abaixo:

i£>aibam quantos este publico instrumento de procuraqao bastante virem ou dele conhecimento
tiverem que ao(s) vinte e sete dia(s) do mes de maio do ano de dois mil e treze (27/05/2013) nesta
cidade e em Cartorio, perant.e mim Valter Batista de Oliveira - Tabeli<Jo, compareceu como
outorgante: TRATORTINS PECAS LTDA - EPP, sociedade empresaria limitada, com sede na Avenida
Sergipe, n.° 1.335, centro, CEP: 77.403-120, Gurupi, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob o n.°26.637.801/0001-56, representada neste ato por sua soda, Sandra Regina da Silva Pereira. Cl.
RG. 749687-2.aVIA-DGPC-GO, CPF-MF n.° 211.839.961-87, brasileira, casada, empresaria, residente e
domiclliado na Rua Uruaqu, s /n.°, Jardim das Palmeiras, nesta cidade, conforme clausula terceira da
Decima Primeira Alteraqao Contratual datada de 23 /03 /2010, registrada na JUCETINS sob o n.°17522162, em 05 /04/ 2010, que me foi exibido neste ato; a vista de seus documentos pessoais. Entao
pela outorgante me foi dito que por este instrumento e na melhor forma da lei nomeia e constitui seu
procurador: PETRONIO DALBERTO PEREIRA. Cl. RG. 1472982-SSP -GO, CPF-MF n.° 440.819.791-20,
brasileiro, casado, auxiliar administrative, residence e domiciliado na ACSU-SE, Lote 32, Avenida LO-19,
quadra 806-Sul, centro, Palmas - TO; e/ou JOAO PEREIRA REGO FILHO, CNH n.° 391.677.312,
registro n.° 01307080662, na qual consta a Cl. RG. 133.674-SSP-TO e o CPF-MF n.° 800.579.851-20,
brasileiro, divorciado, vendedor, residente e domiciliado na Alameda Central, quadra 03, lote 16,
Parque das Acacias, nesta cidade; a quern confere poderes amplos, gerais e ilimitados para em coniunto
e/ou isoladamente, Independente da ordem em que foram nomeados, representar a empresa
outorgante em quaisquer LICITA0ES, PREG0ES, nas repartiqoes publicas Federais, Estaduais,
Municipais, Autarquias, Sociedades de Economia Mista, Cooperativas e Empresas Privadas, em todo
Territ6rio Nacional; podendo para tanto concordar com todos os seus termos; assistir a abertura de
propostas; fazer ofertas, lances de preqos, impugnaqoes, redama^oes, protestos e recursos; fazer novas
propostas, rebaixos e descontos; prestar cauqoes, levanta-las, receber as importances caucionadas ou
depositadas; transigir, desistir, aceitar e assinar os contratos necessarios; efetuar vendas e pagamentos;
receber os valores competentes, dar e aceitar recibos e quita<;oes; constituir, se necessario, procurador
com a clausula “AD-JUDICIA”; representa-la ainda, em todo o territorio nacional nas repartiqoes
publicas federais, estaduais, municipais e autarquias,nelas alegando, promovendo, requerendo e
assinando o que for necessario e conveniente aos interesses da outorgante; enfim, praticar todos os
demais atos necessarios ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. Podendo, inclusive,
substabelecer , o que ela outorgante darct tudo por bom, firme e valioso. E, de como assim o disse,
pediu-me que Ihe fizesse esta procuraqao, que apos lida em voz alta, aceita, outorga e assina
dispensando a nomeaqao das testemunhas nos termos da Lei n.° 6.952, dep6/11/1981, dou fe. Selo de
Fiscaliza^ao ANB 232824.
=> TRATORTINS PE£AS LTDA - EPP:

L
Sandra Regina da Silva Pereira

Nada mais, dou fe. Eu, Dagmar Pereira Batista - 1.* Notaria Subsiituta do/ 2.° Servi<;o Notarii
dj[gitar, subscrevi e assino. que a fiz
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TratortinsPepas Ltda.
Caterpillar - Komatsu - Fiat-Allis -Michigan- Case - DresserCNPJ:26.637.801/0001-56 - Insc.Est.29.035.604-0

Telefax: xx63-3313.2300 -GURUPI -TO.
E-MAIL- tratortins@tratortins.com.br.

ANEXO III

DECLARAQAO EXIGIDA PELO INCISO VII, ART. 4° DA LEI FEDERAL N°10.520/2003

Ao
Pregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DANATIVIDADE/TO

Ref.: PREGAO PRESENCIAL N° 001/2021

Tendo examinado o Edital, nos, abaixo-assinados, declaramos junto aoPregoeiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO DA NATIVIDADEque cumprimos plenamente os requisitos de habilitagao, com os documentosdevidamente atualizados na forma da legislagao vigente, que se encontramdentro do Envelope de n° 02 - Documentos de Habilitag3o, em conformidadecom o inciso VII, Art. 4° da Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2003, paraparticipagao no Pregao Presencial de n° 001/2021, que realizar-se-a no dia
22/06/2021, as 09:00HS. Declaramos ainda, estar ciente que a falta de
atendimento a qualquer exigencia para habilitagao constante do edital, ensejar£
aplicagao de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos aos
Declarantes. ....

26.637.801/0001-56?
"RATORTINS PECAS LTDA

Gurupi-TO, 21 de Junho de 2021

' n° 1330 - Centro
CEP: 77403-120

^Gurupi “ - " -a\ t d aT r a t o r t i n s P e p a s
TRATORTINS PEQAS LTDA
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA
S6CIA/ADMINISTRADORA
CPF: 211.839-961-87 RG.749687



Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Industria, Com^rcio e Servigos
Junta Comercial do Estado do Tocantins

TJUCETINS

CERTIDAO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informaq&es abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e s5o vigentes na data da sua expedi<p5o.

Nomo Emprosarial: TRATORTINS PE<?AS LTDA - EPP

Natureza Juridical Sociedade Empresdria Limitada

Prolocolo: TOC2100850006

NIRE (Sede)
17200023106

CNPJ
26.637.001/0001-56

Data de Ato Constitutivo
11/01/1991

Inlcio de Atlvidade
20/01/1991

Enderego Completo
Avenida SERGIPE, N° 1335. CENTRO - Gurupi/TO - CEP 77403-120

Objeto Social
COMSRCIO A VAREJO DE PEQAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VElCULOS AUTOMOTORES; COM£RCIO A VAREJO DE PEQAS E
ACESS0RIOS USADOS PARA VElCULOS AUTOMOTORES; SERVIQO DE MANUTENQAO E REPARAgAO MECANICA DE VElCULOS
AUTOMOTORES; MANUTENQAO E REPARApAO DE TRATORES AGRlCOLAS;MANUTENQAO E REPARAQAO DE TRATORES; DEPOSITOS DE
MERCADORIAS PARA TERCEIROS.
Capital Social
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reals)
Capital Integrallzado
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reals)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de DuragSo
Indeterminado

Dados do S6clo
Nome CPF/CNPJ
SANDRA REGINA DA SILVA 211.839.961-87
PEREIRA
Nome
SAULO PATREZE SILVA
PEREIRA

Particlpac
R$ 142.50

Admlnlstrador TGrmlno do mandato
S

T6rmino do mandatoCPF/CNPJ
015.864.561-80

AdmlnlstradorParticipagao no ca
R$ 7.500,00

de sOcio
S6cio N

* Jttfl-rDados do Admlnlstrador
Nome
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA

Xi TGrmlno do mandato

i—
P

& .
~MB

Ultimo Arquivamento
Data
14/03/2014

Situag§o
ATIVA
Status

SEM STATUS

Numero
17575034

itos
jCAO DEkCONSi:STV

,

Me em 07/05/2I lig;55 (horSrio de Brasilia).
[Ov.br, com o cddigo 5RIHCS17.Esta certidSo foi emitida- aCjl

Se impressa, verificar sua aulehti<
Io

1 •*.

Y\TOC2100850006

Erlan Souza Milhomem
Secret4rio Geral



TratortinsPegas ltda.
Caterpillar -Komatsu - Fiat-Allis - Michigan -Case - Dresser

CNPJ:26.637.801/0001-56 - Insc.Est.29.035.604-0
Telefax: xx63-3313.2300-GURUPI -TO.

E-MAIL- tratortins@tratortins.com.br.

ANEXO IV

DECLARAQAO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

A empresa TRATORTINS PEQAS LTDA, inscrita no CNPJ: 26.637.801/0001-
56, para fins de participagao no processo licitatorio, Pregao na Forma
Presencial n° 001/2021 - ADM, cujo objeto 6 CONTRATAQAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA MANUTENQAO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM
COMO, O FORNECIMENTO DE PEQAS, ACESSORIOS E COMPONENTES
DOS VEICULOS QUE COMPOE A FROTA DO MUNICIPIO DE SAO
VALERIO, COMPREENDENDO PREFEITURA E FUNDOS MUNICIPAL,
constantes no Anexo I do Edital, por intermedio de seu representante legal a
Senhora Sandra Regina da Silva Pereira, portadora da Carteira de Identidade
n°.749.687 SSP/GO, CPF n° 211.839.961-87, DECLARA, para fins legais, ser
Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislagao vigente.

'’6.637.801/0001-561
W0RTINS PECAS LTDA

Sergipe. n° 1335 - Centro
CEP: 77403-120

Gurupi

Gurupi-TO, 21 de Junho de 2021

Trsitortins Po 92 s Lids
TRATORTINS PEQAS LTDA
SANDRA REGINA DA SILVA PEREIRA
SOCIA- ADMINISTRADORA
RG: 749.687/SSP-GO


