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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 6 DA SOCIEDADE 
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

CNPJ n° 09.053.748/0001-27 	 ) 

FRANCIELI BAGATOLI nacionalidade Brasileira, nascida em 2410511989, Solteira, Empresária, 
CPF n° 069.220.449-08, Carteira de Identidade n° 4.935.722-0, órgão expedidor SSP - SC, 
residente e domiciliada na Rua Cecflio Rodrigues, n° 136, Seminário, Taió, SC, CEP 89.190-000, 
Brasil. 

SERGIO BAGATOLI nacionalidade Brasileira, nascido em 1610311963, Casado em Comunhão 
Parcial De Bens, Empresário, CPF n° 474.018.009-00, Carteira De Identidade n° 7R 2.122.174, 
órgão expedidor SSP - SC, residente e domiciliado na Rua Marcos Hosang, n° 18, Apto. 202, 
Seminário, Taió, SC, CEP 89J90-000, Brasil. 

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 
Estado de Santa Catarina, sob NIRE n°42203976872, com sede Rua Marcos Hosang, n° 18, Sala 01, 
Seminário Taió, SC, CEP 89-190-000, devidamente inscrita no CNPJINIF sob o n°09.053.748/0001-
27, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei 
n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

QUADRO SOCIETÁRIO 

Cláusula Primeira - Retira-se da sociedade a sócia FRANCIELI BAGATOLI, detentor de 
110.000 (Cento e dez mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, correspondendo 
a 14$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais). 

• 	 CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS 

Cláusula Segunda - A sócia FRANCIELI BAGATOLI transfere suas quotas de capital social de 
110.000 (Cento e dez mil), no valor nominal de 14$ 1,00 (Um real) cada uma, que perfaz o valor total 
de 11$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), direta e irrestritamente ao sócio SERGIO BAGATOLI, 
da seguinte forma: Por VENDA através de moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável 
quitação. 

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuído: 

PERC. COTISTA COTAS VALOR (R$) 

100% SERGIO BAGATOLI 550.000 R$ 550.000,00 

100% TOTALIZANDO 550.000 R$ 550.000,00 

DA ADMINISTRAÇÃO 

Cláusula Terceira - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio SERGIO 
BAGATOLI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 6 DA SOCIEDADE 
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

00080? 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) 

outro(s) sócio(s). 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

CLÁUSULA QUARTA - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude 4e condenação 

criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 
peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 

CLÁUSULA QUINTA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 

resultantes do contrato social permanece em Taió - SC. 

CLÁUSULA SEXTA - As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não 
foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor. 

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 

10.40612002, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

Cláusula 1 - A sociedade gira sob o nome empresarial: 

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Cláusula II - A sociedade tem a sua sede na Rua Marcos Hosang, n° 18, Sala 01, Bairro 
Seminário, CEP 89.190-000, Município de Taió, Estado de Santa Catarina com NIRE sob n° 
4220397687.2* e CNPJ sob n° 09.053.7481001-27. 

Cláusula III - O objeto social é: Comércio Varejista Especializado de Peças e Acessórios para 
Aparelhos Eletroeletrônicos para Uso Doméstico; Artigos de Papelaria; Artigos do Vestuário; 
Artigos Esportivos; Calçados; Cosméticos, Produtos de Perfumaria e de Higiene Pessoal; 
Ferragens e Ferramentas; Materiais de Construção em Geral; Materiais Hidráulicos; Material 
Elétrico; Móveis; Produtos Saneantes Domissanitários; Tintas e Materiais de Pintura; 
Equipamentos de Áudio e Vídeo; Equipamentos de Telefonia; Equipamentos e Suprimentos de 
Informática; Jornais e Revista; Livros; Tecidos; Vidros; Instrumentos Musicais e Acessórios; 
Cama, Mesa e Banho; Colchoaria; Artigos de Tapeçaria e Persianas; Artigos Médicos e 
Ortopédicos; Bicicletas e Triciclos e Suas Peças e Assessórios; Brinquedos e Artigos 
Recreativos; Disco, CD'S, DVD'S e Fitas; Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal; Maquinas e 
Equipamentos para Uso Industriais; Utensílios Domésticos; Lixeiras; Manutenção e Reparação 
de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação Para Uso Industrial e Comercial. 
Comércio Atacadista de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos para Uso Agropecuário, Partes 
e Peças; Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico; 
Comércio Atacadista de Artigos do Vestuário e Acessórios; Comércio Atacadista de Máquinas 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N°6 DA SOCIEDADE 
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

CNPJ n° 09.053.74810001-27 

e Equipamentos para Uso Industrial; Partes e Peças, Manutenção e Reparação de Máquinas U ti 
Aparelhos de Refrigeração e Ventilação para Uso Industrial e Comercial, Reparação e 
Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico". 

Cláusula IV - O Capital Social é de R$ 550.000,00 (Quinhentos e Cinquenta mil reais) dividido em 
550.000 (Quinhentos e Cinquenta mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, 
integralizadas em moeda corrente do país, assim subscritas: 

PERC. COTISTA COTAS VALOR (R$) 

100% SERGIO BAGATOLI 550.000 R$ 	550.000,00 

100% TOTALIZANDO 	 J550.000 R$ 550.000,00 

Cláusula V - A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Setembro de 2007 e seu prazo é 
indeterminado. 

Cláusula VI - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de 
preferência para a sua aquisição de postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a 
alteração contratual pertinente. 

Cláusula VII - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

Cláusula VIII - A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio SERGIO 
BAGATOLI com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas 
ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) 
outro(s) sócio(s). 

Clausula IX - A Responsabilidade Técnica será exercida por profissionais contratados, 
devidamente habilitados e registrados no CREA e no CRMV, que assinarão, cumprirão e farão 
cumprir as Leis erra vigor. 

Cláusula X - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sécios, na proporção de suas quotas, 
os lucros apurados serão lançados na conta LUCROS ACUMULADOS para ser distribuídos aos 
sécios ou o prejuízo apurado serão lançados na conta PREJUIZOS ACUMULADOS para ser 
suportados pelos sécios. 

Cláusula XI - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sécios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 6 DA SOCIEDADE 
BAGATOLI CO1\RCIO DE MOVEIS LTDA 

CNPJ n° 09.053.74810001-27 	 000809 
Cláusula XII - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios; 

Cláusula XIII - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-
labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

Cláusula XIV - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades 
com os herdeiros, sucessores e o incapaz-- Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) 
sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação 
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se 

resolva em relação ao seu sócio. 

Cláusula XV - O(s) Administrador(es) declara( m) sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falirnentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra 
a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, 
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

Cláusula XVI - Fica eleito o foro de Taió SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e 
obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

Taió - SC, 18 de novembro de 2019. 

SERGIO BAGATOLI 
	

FRANCIELI BAGATOLI 
(Cedente) 
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a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE ÉNSCRIÇAO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

CADASTRAL MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 
BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

TILO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

CO
TU

MERCIAL BAGATOLI EPP 

1 000100 E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

1 41.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrânicos para uso 
[oméstico, exceto informática e comunicação 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.59-8-01 -Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
4733-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
47.634-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.82-2-01 -Comércio varejista de calçados 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, COSI, DVDs e fitas 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
47Ã4-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 1 NÚMERO 	COMPLEMENTO 

R MARCOS HOSANG 	 {18 	 SALA 01 

OEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 
89.190-000 	 SEMINARIO 	 TAlO 	 ISC 

ENDEREÇO ELETRÕNICO TELEFONE 
(47) 3562-1878 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 27108/2007 

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

2510512020 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
	 Li 
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a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE AãERTURA 
09.053.74810001-27 

CADASTRAL 
2710812007 

MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
4789M-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.43.1.00 - Comércio varejista de vidros 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de audio e video 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e 
comercial 
9521-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos de uso pessoal e doméstico 

CÓDIGO 

	
IÇÃO DA NATUREZA JURIDICA =R 

206-2 - dade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
RMARCOSHOSANG 	 18 	 SALA 01 

OEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNIO! PIO 	 1 	DE 
89A90-000 	 SEMINARIO 	 TAlO 	 SC 

ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

(47) 3562-1678 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFE) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO GADASTRAL 
ATIVA 	 2710812007 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
*t,*****  

000813 

25/05/2020 

Aprovado pela Instrução Normativa REB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2510512020 às 08:47:11 (data e hora de Brasilia). 	 Página: 212 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

W Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

000814 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 

Nome: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
CNPJ: 09.053.74810001-27 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DALI) junto 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 fundos públicos da administração direta a eis vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://rfb.gov.br > ou <httpi/www.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n ° 1751, de 211012014. 
Emitida às 15:43:31 do dia 0810612020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/12/2020,..- 
Código de controle da certidão: B082.F205.2295.98B9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 	 000815 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS 

Nome (razão social): 	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 
CNPJ/CPF: 	 09.053.74810001-27 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que no constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
divida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: Lei n2  3938166, Art. 154 
Número da certidão: 200140053029936 
Data de emissão: 05105/202015:30:40 
Validade (Lei n' 3938166, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei o 0410712020 
15.510111.); 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: 
http://www.sef.sc.gov.br  

EM 

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 05105/2020 15:30:40 



DADOS DO CONTRIBUINTE 1 

Nome/Razão: 60950- BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - 

CNPJ/CPF: 	09.053.74810001-27 

Endereço: 	Rua MARCOS HOSANO, 18 

Bairro: 	SEMINARIO 	 Cidade: Taió - SC 

Complemento: SALA 01 	 - 

[REQUERENTE] 

Nome/Razão: 

CNPJ/CPF: 

FINALIDADE 

[OBSERVAÇÕES] 

CERTIFICO, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta 
Prefeitura, para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, Imobiliários ou 
Mobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 
Em firmeza do que eu, , passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai por 
mim conferida, visada e assinada. 
Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos 
compreendidos nesta Certidão. Ressalva-se também o direito da Fazenda Municipal em exigir eventuais débitos de ISS 
apurados na forma do CTM n° 033198 artigo 95 e demais regulamentações pertinentes. 
A presente Certidão é válida apenas para o contribuinte acima identificado, sem rasuras. Cópias desta somente terão validade 
se conferidas com a original. 
A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no site https://taio.atende.net . 
Validade: 2010812020. 

Taió/SC, 2210512020 

Emitido via Portal 

11 
Avenida Luiz Bertoli, 44-Centro - CEP: 89.190-000 - CNPJ: 82.766.48810001-02 

Telefone: (47) 3562-83001 Fax: (47) 3562-8300 



25103/2020 Consulta Regularidade do Empregador 

LiNT1 	000817 

ÇÂ^kICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRE 

Inscrição: 	09.053.746/0001-27 

Razão Social:BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME 

Endereço: 	RUA MARCOS NOSANO 18 SALA 01 / SEMINARIO / TAXO / SC 1 89 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de 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: 15/0312020 a 1 2102/2020 

Certificação Número: 2020031502454722102651 

Informação obtida em 25/03/2020 15:33:02 

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

https:Ifconsulta-crf.oaixagov.br/consultacrflpageslimpressao.jsf 	 111 



la 0~ ,  
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 1 de 1 

000818 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 09.053.748/0001-27 

Certidão n°: 4232273/2020 
Expedição: 11/02/2020, às 12:56:08 

Validade: os/o8L2c2o - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

09.053.748/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br ). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúvidas e sugestões: cndtest.jusbr 



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO - PR 

000819 

PREGÃO ELETRÔNICO N°  31/2020 

DECLARAÇÃO CONJUNTA 

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS: 

> Declaro (amos), sob as penas da Lei, que preenche plenamente os 
requisitos de habilitação estabelecidos no presente Edital, assim como 
tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências 
constantes do Edital e seus anexos. 

> Declaro (amos) para todos os fins de direito, especificamente para 
participação de licitação na modalidade de Pregão, que estou (amos) 
sob o regime de EPP, para efeito do disposto na LC 12312006, alterada 
pela LC 14712014. 

> Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Eletrônico n° 
03112020, instaurado por este município, que não estamos impedidos de 
licitar ou contratar com a Administração Pública,em qualquer de suas 
esferas. 

> Declaro (amos), sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem 
fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

> Declaro (amos) sob as penas da Lei, que os sócios da empresa 
supracitada, não são servidores públicos municipais que ocupam cargo 
de provimento em comissão ou efetivo; não são membros da comissão 
permanente de Licitação e/ou da Equipe de Pregão; e não possuem 
parentesco por consanguinidade ou afim até 3 0  grau com qualquer 
servidor público ou membro da administração do Poder Executivo e 
Legislativo do Município deCRUZ MACHADO, Estado do PARANJA, que 
ocupem tais funções. 

> Declaro (amos) que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos, em observância à Lei Federal n°. 9854, de 27.10.99, 
que altera a Lei n°. 8666/93. 

> Declara que os materiais e produtos a serem entregues são de primeira 
qualidade e atendem plenamente as especificações contidas no edital e 
nas demais normas de fabricação, manuseio, embalagens, 



armazenamento e envio, nos termos da lei especifica para cada caso e 
produto; bem como produtos com prazos de validade dentro do 	 000820 
solicitado. Declara ainda que so materiais e produtos então dentro das 
normas vigentes. 

1 



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM 

SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

& 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - .JUCESC 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página 1 de 1 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 

na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP 

Natureza Jurídica: 	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data do Arquivamento do Data de inicio 
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 

42 20397687-2 09.053.74810001-27 27/0812007 01/0912007 

Endereço completo (Loilradouro, N° e complemento, Bairro, Cidade, UF, CEPI 
RUA MARCOS HOSANG, 18-SALA Dl, SEMINÁRIO, TAÍÓ, SC, 89,190-000 

Objeto social 

COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÕNICOS PARA USO DOMÉSTICO; 
ARTIGOS 	DE 	PAPELARIA; 	ARTIGOS 	DO 	VESTUÁRIO; 	ARTIGOS 	ESPORTIVOS; 	CALÇADOS;. COSMÉTICOS, 	PRODUTOS 	DE 	PERFUMARIA 
E 	DE 	HIGIENE 	PESSOAL; 	FERRAGENS 	E 	FERRAMENTAS; 	MATERIAIS 	DE 	CONSTRUÇÃO 	EM 	GERAL; 	MATERIAIS 	HIDRÁULICOS; 
MATERIAL 	ELÉTRICO; 	MÓVEIS; 	PRODUTOS 	SANEANTES 	DOMISSANITÁRIOS; 	TINTAS 	E 	MATERIAIS 	DE 	PINTURA; 	EQUIPAMENTOS 	DE 
ÁUDIO E VIDEO; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA; 	EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; JORNAIS 	E REVISTA; 	LIVROS; 
TECIDOS 	VIDROS INSTRUMENTOS 	MUSICAIS 	E ACESSÓRIOS 	CAMA 	MESA 	E 	BANHO 	COLCHOARIA 	ARTIGOS 	DE TAPEÇARIA 	E 
PERSIANAS; 	ARTIGOS 	MÉDICOS 	E 	ORTOPÉDICOS; 	BICICLETAS 	E 	TRICICLOS 	E 	SUAS 	PEÇAS: E . ASSESSÓRIOS; 	BRINQUEDOS 	E 
ARTIGOS 	RECREATIVOS; DISCO, C5; OVOS E FITAS; 	EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 	DE USO PESSOAL;. MAQUINAS 	E EQUIPAMENTOS 
PARA 	USO 	INDUSTRIAIS; 	UTENILIOS 	DOMÉSTICOS; 	LIXEIRAS; 	MANUTENÇÃO 	E 	REPARAÇÃO 	DE 	MÁQUINAS 	E 	APARELHOS 	DE 
REFRIGERAÇÃO 	E 	VENTILAÇÃO 	PARA 	USO 	INDUSTRIAL E 	COMERCIAL 	COMÉRCIO 	ATACADISTA 	DE 	MÁQUINAS 	APARELHOS 	E 
EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO 	PARTES E PEÇAS 	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO 
PESSOAL 	E 	DOMESTICO 	COMÉRCIO 	ATACADISTA 	DE 	ARTIGOS 	DO 	VESTUÁRIO 	E 	ACESSÓRIOS 	COMERCIO 	ATACADISTA 	DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS 
DE 	REFRIGERAÇÃO 	E 	VENTILAÇÃO 	PARA 	USO 	INDUSTRIAL 	E 	COMERCIAL, 	REPARAÇÃO 	E 	MANUTENÇÃO 	DE 	EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRÕNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. 

Capital R$ 	550 DOO DO Mlcroempreea ou Prazo de Duração 
(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 	 . Empresa de Pequeno Pode 

(Lei n°12312006) 

Capital Integralizado: R$ 	550.00000 

(QUINHENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) Empresa de pequeno porte Indeterminado 

SõcioslParticipação no Capital/Espécie de SõciofAdminlstradorlTérmino do Mandato 
Término do 

Nome/CPF ou CNPJ 	 Participação no capltallR$) 	Espécie de Sócio 	Administrador 	 Mandato 

SERGIO BAGATOLI 	 . 	 550.000,00 	SOCIO 	 Administrador 	XX.XYXXXXXX 

474.018.009-00 	 . 

Administrador NomeadolTénnino do Mandato 
Nomo/CPF 	 Término do Mandado 

CLEUZA ANOERLE BAGATÓLI 	 XXXXXXXXxX 
030.835.87910 

JHONATAN BAGATOLI 	 X.XXXXXXXXX 
078.670.219-22 	 .. 

Ultimo Arquivamento situação 

Data: 2511112019 	 Numero 	20195211588 REGISTRO ATIVO 
Ato; ALTERAÇÃO 

Evento(s): Status 

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) XXXXXXXXXXXXX 

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 

Florianópolis - SC, segunda-feira, 27 de abril de 2020 

'nferi e assino. 

RI ASCO RORrFS RARCPI 1 flS 
Ceruslgn - Autoridade cerniLadom 
Gartificado pelo InstIrutoNacionul deTecnologia de Informática 

Presidência da República' Documento Assinado Digitalmente 2710412020 

Casa Civil 
Junta Comercial de Santa Catarina 
CNPJ; 83,565.648.0001-32  

Medida Provisória N°2 200-2, 
Para verificar a autenticidade ecesse vnAv.jucesc.sc.gov ,br Vocõ deve instalar o certificado da JUCESC 

de 24 de agosto de 2O1. e informe o número 148709/2020-01 na consulta de processos. .jucasc,sc.gov.br/ceflificado  



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ 
SECRETARIA DA FAZENDA 	 1) O822 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

A SECRETARIA DA FAZENDA, CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA 

CÃO. ECONÔMICO DATA DE ABERTURA CONTROLE DE EMISSÃO PRAZO DE VALIDADE 

697079 1 0110912007 3712020 3010612020,- 

NOME! RAZÃO SOCIAL 

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - 
NOME FANTASIA! SOBRENOME 

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - 

LOGRADOURO NÚMERO 

Rua MARCOS HOSANG 18 

CEP BAIRRO COMPLEMENTO 

89190-000 SEMINARIO SALA 01 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

4754701 	000000827 	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

ATIVIDADE(S) SECUNDARIA(s) 

000000785-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETR000MESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 
000000837- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
000001053- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
000000856- REPARACAO E MANUTENCAO DE MAQUINAS E DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS, EXCETO APARELHOS TELEFONICOS 
000000565- INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGER.ACAO 
000000685- COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 
000003218 -COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 
000003209 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ALICIO E VIDEO 
000000774-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 
000003388- COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO 
DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇAO 
000000403- MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USOS INDUSTRIALE 
COMERCIAL. 
000003351 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA 
960920802-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 
000000740-COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO AGROPECUARIO; PARTES E PEÇAS 
000000739 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS PARA OUSO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS 
000000689 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 
000000720- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 
000003272 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 
000000719- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
000000783- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 
000000691 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
000000817- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 
000000780- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 
000000831 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 
000000663- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 
000000795- COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 
000000836 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DETAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS 
000003361 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 
000000770 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 
000000769- COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS 
000000768- COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDs, DVDs E FITAS 
000000803- COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 
000000767- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
000000787- COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS 
000000772- COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 
000000851 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 
000000788- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 
000000830 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 

CPF!CNPJ 

09.053.74810001-27 
RO ! INSCRIÇÃO ESTADUAL! CPF / CNPJ 

255464118 CPF/CNPJ; 
09.053,74810001-27 

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL 

[CONTABILIDADE SANTA CRUZ 

[OBSERVAÇAO: 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÕ 
SECRETARIA DA FAZENDA 

000823 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

A SECRETARIA DA FAZENDA, CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA 

CAD. ECONÓMICO DATA DE ABERTURA 	 • CONTROLE DE EMISSÃO PRAZO DE VALIDADE 

L 697079 1 0110912007 3712020 L 	3010612020 
NOME  1 RAZÃO SOCIAL 

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - 

NOME FANTASIA / SOBRENOME 

BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME - 

O presente Alvará autoriza a exploração de negócios conforme acima descrito, enquando satisfazer as exigências que legitimaram sua concessão, de 
acordo com a Legislação vigente. 

Taiô, 20 de fevereiro de 2020 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade. 

ID: WFC141 1O1-062-MSSATK-292074576 

EMITIDO VIA PORTAL 

IMPORTANTE: 
1) Qualquer alteração cadastral inerente a este Alvará, deverá ser comunicado em prazo inferior a IS (quinze) dias, junto ao setor de Tributação da 
Prefeitura e regulamentação do novo Alvará. MANTER 

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO 
2010212020 - 08:15:16 

L~ 



1910512020 	0055105 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

'WW 	 ComarcadeTaió 

CERTIDÃO 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

CERTIDÃO N°: 7400992 
	

FOLHA: 1/1 

Avista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa 
Catarina da Comarca de Taió, com distribuição anterior à data de 1810512020, verificou-se NADA CONSTAR em 
nome de: 

BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA EPP, portador do CNPJ: 09.053.14810001-21. 

OBSERVAÇÕES: 

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça; 

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou 
destinatário; 

c)a autenticidade deste documento poderá serconfirmada noendereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal,  opção 
Certidões/Conferência de Certidão; 

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da 
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente; 

e) certidão é expedida em consonância com a Lei n°11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128-
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial. 

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros 
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https://certeproclg.tjsc.jus.br  

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas. 

Esta certidão foi emitida pela Internet e sua validade é de 60 dias. 

Taió, terça-feira, ig de maio de 2020. 

LI 
0055105 

PEDIDO N°: 

1 

o 



aISa,,  
BAGA1'OLI COMÉRCIO DE .MÓVEIS L'rDA EPP 

AO MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - PR 

09053 7481oogj.27s 

.ANEXO 
tiÕ,sc 

PREGÃO ELETRONICO. N°, 3112020 -, 

PROCESSO N° 7412020 
PROPOSTA 

Empresa: BAGATOLI COMÉRCIO DE.MÓVEIS LTDA EPP 	 .. 
CNPJ 09053 74810001-27 	 Inscrição Estadual 25548411 8 
Endereço Rua Marcos Hosang n 018 - sala 01 bairro Seminário, Taió - Se 
Fone (47) 3562-18781(47) 98406-7947 	 E-mail comercial baqatollvNioo com br ou baaatclutatounook com 
E-mail para envio de Atas e/ou Contratos iiferline comerdalbpSwnail com 
Banco n° Banco do Brasil SÂ 01 	 Agência n° 0809-5 	 Conta-corrente n° 15307 9 
Representante e Cargo Liferline Strulz (representante legal) 
Carteira de Identidade:. 5.613.923 	 CPF e°: 067.472.849-11 

OBJETO É objeto desta licitação a seleção de sociedade empresária especializada objetivando a aquisição de mobiliários e equipamentos destinado ao 
CMEI 	Creche Pó Infância do Distrito de Santana de acordo com o Termo de Compromisso PAR n° 201801611 	entre o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação - ENDE/MEP a o município de Cruz Machado /PR. . 	. 

1DFNTIFICACÂO DÓS ITENS- 
ITEM QUANT UNIO DESCRIÇÃO MARCAI VALOR j 	VALOR 

MODELO UNIT, 3 	TOTAL 
12 02 UNIU Carros coletores de lixo - Cap 1201- CL (PROINFANCIA) DESCRIÇÃO: Coletores tipo LAR 239,00 478,00 

contêineres para área externa com capacidade de 12011 50kg, para coleta de resíduos PLÁSTICOS/ 
orgânicos e resíduos recjcláveís DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 950 1201 

- mm; o Largura m áxima: 480 mm; o Profundidade máxima: 555 mm; o Capacidade! -- - 
Ruu'Mart$44osang, n 1a —Sala O1,5emiflárXTió—SC, CEP 89191P000,'C4pi: 09053.7481,0001.27, 
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carga: 12011 50kg CARACTERISTICAS o Corpo e tampa em pçiétIeno de alta 
densidade 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao 
Impacto e a tração o Adltivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de 
proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. o 
Supeitícies internas polidas e cantos arredondados o Disponibilidade nas cores 
vermelho verde amarelo azul cinza conforme normas da CONAMA e adesivados 
conforme o tipo de lixo o Roda de borracha maciça vulcanizado, com núcleo injetado 
em polipropileno, com tratamento antiflirto incorporado com medida de 200mm x 2 o 
Eixo em aço com tratamento anticõrrosão o Passível de ser reciclado mecanicamente 
ao fim de sua vida útil. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, 
contra defeitos de fabr icação.  

19 01 UNID Fogão 06 bocas de uso doméstico 	FG2 (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO 	Fogão BRASLARI 80000 $00 ,00 
comercial central de seis queimadores com um forno alimentado por GLP (gás SIRIUS 
liquefeito de petróleo) ou gás natural DIMENSÕES BÁSICAS FOGÃO Dimensão PLUS 
condicionada ao projeto de arquitetura no que diz respeito ao espaço disponível para a 
instalação do equipamento Obs A largura de vão lNre da pata do ambiente para 
passagem deste fogão é de. 1 metro. "Largura máxima': 1200 mm; "Profundidade 
máxima*: 850 mm 	Grelhas mínimo 300 mm x 300 mm Obs.: O design das grelhas oo 5 deve garantir a possibilidade de apoio adequado de panelas com diâmetro a partir de 

tipo 	SQmm +/ 
748/Qc % «-27 300 mm 	Diâmetro do queimador 	cachimbo 	 lOmm 	Diametro do 

" ATc queimador tipo coroa 1 80mm +1- 10 mm PRESSÃO DE TRABALHO PREVISTA 20 IJCoMn 
KPa (quilopascal) no caso de gás natural 	2,8 d'a (quilopasqal) no caso de GLP MC»,, IS LTja" lO DE 
CARACTERISTICAS "Fogão comercial central de seis queimadores (bocas) 	Com RtMii,q0 tE 
um forno e torneiras de controle no lado frontal fixada em tubo de alimentação mia 
(gambiarra) 	Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo — se 
demanda) "O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação gravada de 
formai indelével em local vísivel junto à conexão com a rede de gás, através de uma 
dâs seguintes expressões; 'UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR GLP'Y" Coni 
queimadores dotados de dispositivo supervisor de chama 	Quatro pós em perfil L 
de aço inox de abas iguais de 1 1/2 x 118' de espessura 129 	Sapatas regulâveis 
constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polirnénco fixadas de 
moda que o equipamento fique a aproximadamente 50 mm do piso 	Quadro inferior 
composto por travessas em perfil U' de aço inox em chapa 16 (1 5Qmm) com 60 mm 
de altura e dobras estruturais soldadas entre si formando um quadro rígido fixado aos 

- pés atraves de parafusos e porcas de aço Inox 	Quadro superior composto por  
o.  
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r - travessas em perfil 	ti 	de aço lnox em chapa 18 (1 25mm) tendo as travessas 
longitudinais GO mm de altura e as transversalsloomm de altura soldadas entre si 
formando um quadro rígido fixado aos pés através de parafusos e porcas de aço inox 
As travessas transversais constituem se no painel de fechamento lateral do fogão 
Tampo (tenipre) constituído em chapa de aço mcx chapa 14 (1 9Omm) obtida através 
de corte a laser,  em urna peça única ,  onde se encaixam aa grelhas em número de seis 

Reforços estruturais do tampo em aço Inox constituídos por perfil L em chapa 14 
(1 9Omrn) de abas Iguais de 114 1  x 11113 de espessura fixados por solda a ponto na 
forma de V ao longo da superfície inferior do tampo Os reforços devem ser aplicados r 
no perímetro do tampa bem como em suas divisâes internas 	Fixação do tampo aos 
pés através de quatro cantoneiras de aço nox saldadas à face Inferior do tampo e  09.05 a.  48/Og O 1-27 
fixadas aos pés através de parafusos e porcas de aço mnox 	Conjunto de apoio dos BAG LI COMÉ fixação queádores em aço inox com 40 mm de largura e 1/8 de espessura com CIO DE 
para encaixe 	Bandejas coletaras em aço inox chapa 20 (090 mm) com puxador •YiU EIS LTDA IMa 
desenvolvido na própria peça 	Conjunto de guias corrediças em aço mnox para as RUA MAR 
bandejas coletoras chapa 18 (125 mm) 	Grade inferior em aço inox para panelas SEI Asio 

TA 
Ç 401  

constituídos por perfil 	Li' em chapa 20 (090 mm) com 70 mm de largura 	e - 

espaçamento máximo de 130 mm. "Grelhas de ferro fundido para apoio de panelas, - 
removíveis em numero de seis. ,

" Apoio e fixação do forno através de cantoneiras de 
114 x 10 e de parafusos auto atarraxantes de aço inox 	Tubo de distnbuiçao em aço 
inõx com diâmetro interno de 1', fixado ao fogão por meio de 4 suportes effl ferro 
fundido fixados à estrutura através de parafusos sextavados e porcas em aço mnox O 
tübÕ de detrlbuiçâa:deVSà ser instalado na parte frontal do fogão e a.entrada do gás 
se fará através de conexão tipo L (cotovelo) de 1 	com redução para 1/? situada no 
ponto médio da lateral do fogão Ao cotovelo deverá ser acoplado um nlple duplo de 
112 que por sua vez deverá ser conectado ao terminal de acoplamento quando da 
instalação do fogão.  

92 -  01 DÍi5 Ereezer vertical 	FZ (PROINFÂNCIA) DESCRIÇÃO o Ereezer vertical comercial com CONSUI.) 258900 2 55900 
capacidade mínima de 450 litros 	com sistema frostfree (degelo automático) CVIJSO 
Temperatura de operação entre O te +T DIMENSÕES BÁSICAS- E CAPACIDADE 
-Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura no que diz respeito ao espaço 
disponível para a instalação do equipamento 	o Largura máxima 	750 mm 	o 
Capacidade total mínima. 450 litros 	CARACTERISTICAS o Congelador (freezer) 
vertical 	era 	aço 	inox 	com 	sistema 	de 	degelo 	trostfree# 	(que 	no 	precisa 

., 	 . desçàngêlamento),comflalma poda. oTemperatura de operação para congelamento de .•. .. 

18— Sala 01rSeminkiÕ.1ait—dc;CEP 

Ç 	
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alimentos no mínimo entre -18°C e -24°C o Gabinete tipo monobloco revestido 
interna e externamente em aço inox em chapa 22 (0,70 mm) o Isolamento do gabinete 
de poburetano injetado o Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de 
borracha resistente o Portas revestidas interna e externamente em aço inx em chapa 
22 (0,79 mm) o Isolamento da porta de poliuratano injetado com espessura mínima de 
45 mm e densidade mínima de 36 k91m3 o Vedação hermética em todo o perímetro 
das portas 	conslituida de gaxeta magnética sanfonada o Puxadores, trincos e 
dobradiças em aço inox Trincos com travamento automático, ou sistema de imã 
resistente ao peso da porta o Barreira térmica em todo a perímetro dos batentes das r 
portas para evitara condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência 09 4153 748 'WM 
intercambiável o Sistema de controle de temperatura por meia de termostato regulável 
dotado de termómetro digital 	com posicionamento frontal de fácil acesso 	123 o 
Sistema 

BAGATOU coa tA ".10 DE de refrigeração com unidade compressora selada o Compressor hermético M %'Ets 
de no mínimo, 113 HP monofásico 127 V ou 220 V (conforme tensão local) o t ME 
Temporizador para degelo dotada de compressor hermético monofásico de 127 V ou RUA Pjf W10fi 
220 V (conforme tensão local), com sistema de ar forçado e degelo automático 
(sistema"frost fres') 	Obs.: O compressor deve ser instalado na parte superior do 
equipamento 	o Gás refrigerante R800a 	R134a ou R290 	a Quatro prateleiras 
removíveis em grade de aço inox perfil de seção circular tom diâmetro de 114 
Distancia máxima de 25 mm entre arames o As paredes internas do gabinete devem 
ser dotadas de dispositivos em aço ínox que possibilitem o ajuste de altura das 
prateleiras a cada 70 mm (+/ 10 mm) o Piso interno do gabinete revestido em aço 
inox em chapa 22 (0 7Qmm) A base deve ter formato de bandeja com rebaixo para o 
direcionamento de qualquer liquido derramado no interior do gabinete para o dreno 
com vistas ao seu escoamento o Painel superior em aço inox em chapa 22 (0 l9mm) 
para proteção do sistema de refrigeração e elétrico do equipamento com comando 
automatizado programador, termômetro digital e controla de temperatura o Conexões 
de fiação com bornes dotados de parafusos para compressão dos fios. o Todo o 
sistema elétrico deve ser fixado ao gabinete por meio de braçadeiras o Devem ser 
utilizados componentes (sistema de refngeraçao) que permitam a otimização no 
consumo de energia durante a sua vida útil. o Dimensionamento da fiação, plugue e 
conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação o Voltagem 110V e 
220V 	conforme demanda 	o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO com indicação da voltagem o Cordão de alimentação com no mínimo 2,0 

- 
ei de comprimento GARANTIA o Mínima de dois anos a partir da data da entrega de 1 
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cobertura integral do equipamento 	O fabricante/contratado é obrigado a dar 
assistência técnica gratuita na sua rede credenclada de assistência durante o período 
da garantia substituindo as peças com defeito 

25 01 UNID Llqulctficador industrial t 	LQt (PROINFÁNCIA) Descrição: o Uquiditicador inckjshial .JL 57000 51000 
de 8 litros fabricado em conformidade com a Norma Regulamefltaclora do Ministério do COLOMBO! 
Trabalho e Emprego NR12 - Segurnça no Trabalho em Máquinas e Equipamentos GOL BR 
Capacidade o Copo com capacidade útil de 8 litros 62 Características construtivas o 
Capo removível confeccionado em chapa de aço inox em peça única, sem soldas, com 
espessura de 1 mm o Flange do copo em material plástico Ilietado em cor clara. ° 
Alças em aço inox espessura de chapa de 1 25mm com bordas rebatidas para o lado 

Fixação das alças ao copo com soldas lisas uniformes e sem frestas de modo a evitar 
o acumulo de residuos o Tampa do copo em aço inox espessura mínima de chapa de 
O Qmm com dobras estruturais 	 a limpeza interna o Gabinete do motor que pernlitam ". O537,.g fonnd 

interno e soldadas em toda extensão 4e modo á não • haver retenção de resíduos.. 

em aço inox espessura mínima de chapa de O 6rnm flange superior e ao da base em 
A 

wu 
material plástico injetado em cor clara Dreno da tlange posicionado de modo a não ATOj C( 
haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o Sapatas antivibratonas em mamaterial 

fixadora 	da 
7ÓtJEIS L 

RCiø0 
ME aderente o Facas eixo, buchas porca 	do eixo 	faca e pino elástico de 

tração da faca em aço inox o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de uis SitA5i 
fixação deve ser removível para limpeza 	sem a necessidade de utilização de MCEP ?r 
ferramentas o Plange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de 
fixação em aço inoX o Interruptor ligaitsliga o Interruptor para pubar. o Motor 
monofásico de 14  HP o Dimensionamento e robustez da fiaçao plugue e conectores 
elétricos compatíveis tom a corrente de operação o Voltagem do aparelho comutavel 
110 VI 220 V por meio chave comutadora o lndicaçaq da voltagem na chave 
comutadora o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. 63 
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos 	o As matérias primas utilizadas na 
fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas especificas para cada 
material a Copo tampa alças e gabinete em aço mmc AISI 304 com acabamento BB 
N 7 do lado externo e 28 do lado Interno conforme padrões ASTM o Range do copo 
base e flange dó gabinete em polipropileno injetado virgem em cor clara o Facas cru 
aço inox AISI 420 temperado o Eixo buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço 
inox ÃlSt 304 o Pino elástico de tração da faca em aço noz AO304 o Flange de 
acoplamento pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AlSI 304 o O 

],equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas arestas cortantes ou 

r . 
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elementos  ___ 
29 01 UNID Máquina de lavar roupa capacidade de 8kg 	MQ (PROINFÀNCIA) Descrição o MULLERF 1 03__4,00 1,034,00 

Capacidade de roupa seca 8K9 o Consumo de energia 024 kWh (110V) / 0.;iS 0.;i 	 kWh ENERGY 
(220V) o Consumo de energia mensal 8 16 kWblrnés (110V) /783 icYJhlmés (220V) o 
Corr branca o Potência 5500W (110/220V) o Rotação do Motor Centnftigaçâo. 750 
rpm o Dimensões aproximadas 103 5x62x67cm (AxLxP) o Peso aproximado 40 5Kg 
22 Ferro elétrico a seco- (FR) Descrição o Potência 1000W o Consumo 1 OIÇWh o 
Cor branco o Voltagem 110V ou 220V (não é bivolt) Dimensões ereso o Dimensões 
aproximadas 25x10 5x12 cm (AxLxP) o Peso aproximado 750g _______  

31 01 UNID Processador de alimentos/centrifuga (doméstico) - MT (PROINFANCIA) DESCRIÇAO SRIT4ANIAI 380,00 38000 
o Multiprocessador de alimentos com laminas multifuncionais modelo doméstico BMP 900 
DIMENSÕES E CAPACIDADE o Diâmetro/ largura máxima 400 mm o Altura máxima 
420 	mm; 	o 	Profundidade máxima: 420 mm; 	o Volume mínimo. 	1,6 	litros. 
CARACTERÍSTICAS o Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável o Tigela 
extragrando aço inõx o 	acrílico, com capacidade mínima para 1,51 litros de 
Ingredientes líquidos. o Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas legumes 

Com 	 de 09 O e verduras inteiras o 	dois ajustes 	velocidade e função pulsar que permita o 3.74814 V controle preciso da duração e frequencia do processamento o Trava de segurança o I 	( 
Cabo com armazenamento integrado o Base firme com pés antideslizantes ventosa) 

"'40-4' 0L1  C0M o Motor com potência mínima de 700W o Dimensionamento e robustez da fiação MÓ 'Eis LT DE 
plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação o Voltagem: "fl  -ME 
110V e 220V conforme demanda o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 7OSmrn S4j 
INMETRO com indicação da voltagem ACESSÓRIOS o Batedor para mistura de O) 

massas leves e pesadas ,.,o Uma faca de corte em aço Inoxidável para carnes legumes 
e verduras o Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios 1480 
Uquidificador «ana) com tampa com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e 
mexer ingredientes variados o Um disco emulsificador para preparar alimentos como 
clara em neve e maionese GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da 
entrega de cobertura integral do equipamento O fabncahteicontratado é obrigado a 
dar assistência técnica gratua na sua rede credenciada de assistência durante o 
penodo da garantia substituindo as peças com defeito 

12 TiFIW CONJUNTO DE COLCHONETE PARA REPOUSO —COS (PROINFJINCIA) Descrição. SONHOS 13800 165600 
"Colchonete de lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantil certificado COLCHÕES 
polo INMETRO e em conformidade com a norma ABNT NBR 13579-1 Dimensões " 185X65 

______ - £oniptimento:.íBScm.....Largura: .65cm.Espessura: 05cm 	Características: 	... ....... ,... 
k.- 	Rua Marcas UosantflS -'Sala 
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Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxic&, ref. "CORINO', na cor AZUL 7 Cio I.TDA. ME - 
REAL, Impermeável, com acabamento em costura simples e acabamento em cadarço RUAUÇCOSRo61 

O! impermeável; 	Espuma com densidade nominal Kg/m': D-20. Norma ABNT NBR 8537 6R1o.ctPr9r 
— 	 ttiÓ SC RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável atender As especificações 

técnicas especificas para cada material. 
1 	 VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 7.507.00 

PROPOSTA: R$ 7.507,00 (Sete mil, quinhentos e sete reais). 

CONDIÇÕES GERAIS 
Declaramos conhecer os termos do, instrumento convõcatórloque rege a'  presente .licitaçáo. 

PRAZO DE GARANTIA 
Para todos os Lotes de no mínimo 12 (doze) meses a contar da recebimento definitivo do objeto pela Contratante 
DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de- obra e todos os tributos e encargos fiscais sociais trabalhistas 
previdencianos e comerciais do produto a ser entregue conforme Edital de Pregão Eletrônico NO 31/2020 

Prazo de validade da proposta: 80 (sessenta).di'as contados da sua abertura. 
Condições de pagamentos Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o recebimento de Nota Fiscal pelo setor competente 
Prazo de entrega 20 (vinte) dias i  contados a partir do recebimento pelo fomecedor, de cada solicitação 

Obs.: E-mail geral para envio de pedidos, dúvidas e demais questionarnentos: comerclaI.banatolic&voliob.combrIoU bagatàílctoutiek.cam.. 
E-mail destinado somente ao envio de Atas, Contratos, Aditivos e duvidas sobre documentações: luferline comercialbqtalgmail com 

Peço por gentileza para atentar-se aos e-mails para .que não ocorram divergências. 

TAIÕ SC 23Dt JUNHO DE 2020. 

Lierlt 
S3l$Ai$t:NTÁ72M,.i, 

i%epS.einte Lóci 
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