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Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia

Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro 
CNPJN° 13.797.188./0001-92 

www.na2are.ba.i0.0rg.br
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CAPA PROCESSO DISPENSA

086/2020

Secretaria
Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Contratagao de empresa para fornecimento de Luva nitrilica para uso dos 
profissionais da Barreira Sanitaria, Unidades de Saude, SAMU e Unidade 
Sentinela para combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria 
Municipal de Saude deste Municipio.

% Objeto:

Orgao / 
Unidade; Elemento da Despesa:Atividade: Fonte

Dotagao
Orgamentaria: 2098/ 2067/ 

2064/2041 3.3.90.3064002 09/14

Data
Ratiflcagao 25 Junho 2020

R$Valor: 9.000,00

LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOP&DICOS LTDA, 
inscrito no CNPJ: 32.927.307/0001-29, localizado Avenida Assis Brasil 
n° 4550 Bloco B Sala 1301 Sdo Sebastiao Porto Alegre - RS

« Contra tado:

r*"

http://www.na2are.ba.i0.0rg.br


Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nazare
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Rua Femao de Ataide, s/n - Bairro Centro - Nazare-BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ:11.354.455/0001-21

©
NAZARE

ooooo:
SOLICITACAO DE DESPESA - SD - 099/2020

Orgao
Interessado: Secretaria Municipal de Saude

Samantha Santana FalcaoResponsdvel: Data: 18/06/2020
Aquisi^ao de EPI - Luva nitrilicaAssunto:

OBJETO: Contratapao de empresas fomecedoras de Luva nitrilica para uso dos profissionais da 

Barreira Sanitaria, Unidades de Saude, SAMU e Unidade Sentinela.
JUSTIFICATIVA:

Justificativa para Aquisicao de EPI’sf Luva Nitrilica') para uso dos profissionais de saude em especial
os que atuam na Unidade Sentinela. SAMU e nas Barreiras Sanitarias no combate a Pandemia do
Coronavirus COVID-19.

E de saber notorio a grave crise do sistema sanitario e de saude publica vivenciada nos ultimos meses 
por diversos paises, decorrente da dissemina^ao e proliferapao de urn novo coronavirus (covid-19), 
inclusive o Brasil;

Diante desse cenario e da rapida velocidade com que o virus se propaga, o Estado brasileiro vem 
adotando algumas providencias a fim de combater a sua transmissao no pais. O nosso Municipio 
atraves de varias estrategias tern agindo no sentido de combater a disseminata© exponencial do virus e 
achatar a curva de contaminatao.

Diante da pandemia do novo coronavirus muitas sao as iniciativas para evitar a propagatao da doenta. 
Uma delas tern sido a montagem de barreiras sanitarias nos principals acessos da cidade e criatao de 
uma Unidade Sentinela, equipamento especifico para absorver a demanda de pacientes sintomaticos 
gripais e preservar em pleno funcionamento as Unidades de Saude.

Considerando as precautoes indicadas para a assistencia aos pacientes suspeitos ou confirmados de 
infecQao pelo SARS-CoV-2, os itens que se pretende adquirir sao indispensaveis para a protetao dos 
servidores e colaboradores que atuam diretamente nas a^oes de combate e controle da Covid-19 e com 
os pacientes, bem como para a paramentatao dos profissionais que atuam nas Unidades de ESF.

Consignamos que a contratatao de empresas fomecedoras legalizadas e que tenham produtos com 
ENTREGA GARANTIDA E IMEDIATA e a via mais adequada e efetiva para eliminar o risco de 
proliferatao da pandemia no municipio e a contaminatao dos profissionais de linha de frente, pois 
presente o perigo da demora, O QUE SUGERE QUE A LICITAQAO DEVE SER DISPENSADA 
PARA IMPRIMIR MAIS CELERIDADE NA CONTRATACAO, seja porque tais itens estao em 
acentuada situa^ao de volatilidade e que a licitacao pode ensejar a contratapao de fornecedores 
de outras capitals o que deve complicar o processo e a rapidez da entrega, ainda que se 
estabeleca prazo, tendo em vista ser publico e notorio o descumprimento de prazos de empresas 
que atuam com insumos e ou materiais ligados ao combate da COVID.

Face ao exposto, com as razoes e justificativas apresentadas, entendemos que esta Prefeitura deve



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Nazar6
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE
Rua Femao de Ataide, s/n - Bairro Centro - Nazare-BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.354.455/0001-21

NAZAfiE
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adquirir, /n continente, para todo nosso sistema de saude municipal, os produtos com caracteristicas 
proprias de forma a suprir as necessidades atuais, aumentando a eficiencia na prote^ao e diminuindo a 
contamina^ao.

Esta Secretaria de Saude, que ora reivindica a aquisipao destes produtos, acredita que um dos trabalhos 
fundamentals da pasta e oferecer, constantemente, em diversas situates e de varias formas, prote^ao e 
assim contribuir para garantir a qualidade de vida, da popula^ao.

PRODUTO E QUANTIDADE:

Samantha Santanlora^pr^c,^9 
Secretaria Munic^^e^cV0

*r

60000/600016rgao / 
Unidade:RSObras ( )

2098/2067/2064/2141Atlvidade:RSServices ( )
3.3.90.30Elemento da 

Despesa:RS 9.000,00Compras ( » )
14/0*?Alugucl 

(Vlr. total) Foote:RS( )
r~.

Custo Mes:Periodo:

l pWClrC&
Visto daiario da t'azljnda itabiiidadeVisto do Sei

Autorizo a Comissao Permanente de Licita^ao a proceder todos os atos administrativos necessaries ao 
atendimento a da solicitapao contida neste documento.

VEunice Soares Barreto Peixoto •>
Prefeita Municipal V. -*K

•*



Prefeitura Municipal de Nazarl
Estodo da Bahia

Prnfa Alexandre Bitiencoun. 07 - Centro 
CNN 13.797.1 &&J000I-92 

nazsre20l7compras@gmail.eoin / Tel: (75) 3636-2497

MARA COMPARATIVO

Consults rcalizada no site: 
WWW.BANCO DE 
PRECO.COM.BR

BIOSEG COM. MAT. MEDICOS 
HOSPITALARES

REPAIR SURGICAL MAT. ODONT. 
MED. HOSP.

LUVISETIO COM. PROD. MED. E 
ORTOPEDICOS LTDA

.Valor UNIT 
(RS)

nValor UN1TV 
IRSl " “

^^mediaB-'*"i yaior Total (RS)^ValorTotal (RS)'Valor* UNIT (RS) •Valor UNITERS)[QUANTV fV»To? Total (RS)ITEM
> • • Valor Total (RS)

Luvas nilricas fabricada com formulaipao nilrica mais fina, 
que aumcnta o conforto e aprimora a flexibilidade, scm 
compromcicr a proie^So, oferece ponia dos dedos 
texturizadas para mclhor aderencia cm divcrsas aplica^cs,

RS 22.050,00 RSRS 11.850.00 RS RS RS RS 13.080.00UNO 3.000 RS 3.95 3,14 9.420,00 RS 3,00 9.000,00 7.351

22.050,00 RS 13.080,00VALOR TOTAL KS 11.850,00 RS 9.420,00 RS 9.000.00 RS

o
C3
CD
CD
CD
j''-*

http://WWW.BANCO


Prefeitura Municipal de Nazare
CNPJ- 13.797.188/0001-92 

Pra9a Dr. Alexandre Bittencourt, n°. 07 - Centro 
Nazare-Bahia

e-mail: nazare2017compras@gmai 1 .com Tel.: (75) 3636-2497
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COTACAO DE PRECOS

EMPRESA: LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
END. COMERCIAL: AV. ASSIS BRASIL 4550 - BLOCO B - SALA 1301 UF: RS
CEP: 91110-000 FONE/FAX: (51) 3062.1808 CONTATO: SR. CARLOS
INSC ESTADUAL: 096/3811320 CNPJ: 32.927.307/0001-29
VALIDADE DA PROPOSTA: 15 DIAS PRAZO PARA ENTREGA: 10 DIAS

DESCRICAO Valor Unit.ITEM UND Qtd. Valor Total (R$)(R$)
Luvas nitricas fabricada com formula^ao nitrica 
mais fina, que aumenta o conforto e aprimora a 
flexibilidade, sem comprometer a prote^o, oferece 
ponta dos dedos texturizadas para melhor 
aderencia em diversas aplica9oes,

01 3000UN 3,00 9.000,00

9.000,00TOTAL R$

Declaramos que no prego ofertado estao inclusas todas as despesas necessarias ao fomecimento do objeto desta 
cota9ao de pre90s, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimenta9ao, 
tributes, emolumentos, contributes sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras nao especificadas e que estamos 
cientes de que nao cabe quaisquer reivindica9oes devidas a erros nessa avalia9ao.

RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA
Porto Alegre,
LOCAL

17/06/2020
DATA ASSIN: ECARIMBO

* ' . 32.927.307/0001t29:
LUVISETTO COM; PROD.- MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA

AV. ASSIS BRAS114550- BLOCO B - SAIA1301 

*’PORTOAIEGRE-RS-BRASIL* ^ "

-1

-r* i

p M N

SSaSiSS.
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Prefeitura Municipal de Nazare
CNPJ- 13.797.188/0001-92 OOQOOt

Prapa Dr. Alexandre Bittencourl, n°. 07 - Centro 
Nazare-Bahia

e-mail: nazare20 1 7coinpras@amaii.eom Tel.: (75) 3636-2497

COTACAO DE PRECOS

EMPRESA: REPAIR SURGICAL MATARIAIS ODONTO-MED1CO-HOSPITALARES E1RELI
END. COMERCIAL: AV. DOS NAVEGANTES, 1599: AREiAO, POR I'O SEGURO UF: BA
CEP: 45810-000 FONE/FAX: (77)98872-9555 CONTATO: RON1ERE
INSC. ESTADUAL: 82532569 CNPJ: 10.747.105/0001-62
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS PRAZO PARA ENTREGA: 2 DIAS

J»E$GRICAO Valor Unit.ITEM UND Valor Total (RS)Qtd. (RS)
Luvas nilricas fabricada com formula^ao nitrica 
mais Ena, que aumenta o conforto e aprimora a 
flexibilidade, sem comprometer a prote^ao, ofcrece 
ponla dos dedos texturizadas para melhor 
aderencia em diversas aplicagoes, 

01 UN 3000 3,14 9.420,00

4r . RS

Declaramos que no prepo ofcrtado estao inclusas todas as despesas nccessarias ao fornecimento do objelo desta 
cotaqao de pre^os, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, como transporte, alimentapSo, 
tributes, emoiumentos, contribuiqoes sociais, fiscais, parafiscais, seguros e outras nao especificadas e que estamos 
cientcs de que nao cabe quaisquer reivindica^oes devidas a erros nessa avaliacao.

RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA

fatedto Hospftalaras Ltda.
, 00^ NAyEGAKTES, N* 1^® AREIAO , 
| TER^O C€P: 4K10.CKX) PORTO SEQURCV BA [

ASSINATURA ECARIMBO
PORTO SEGURO. 18/06/2020.
LOCAL DATA

p M N
Confere Com o Oric

mailto:nazare20_1_7coinpras@amaii.eom


Prefeitura Municipal de Nazar6
CNCJ - l3.797.l88.'(KM)l-92 

Pra^n Dr. Alexandre Rittcncmirt, n*. 07 Ccni/o 
No/art-Ualiio

c-rrmil: na/nn?r.OI7ccmpni»<i mnadAom Tel.: (75) 3636-2497 

cotacAo DE PRECOS

GDOOOi

KMPWESA: BIOSEG COMERCIO PE MATERIA1S MtPICO HOSPITALARES 
END. COMEHC1AL: Raa Hostilbo de Carvalh, 145 _
CEP: 45920-580 f
INST. ENTADUAL: 1&6922099 
VAUDADE DA PROPOST A: 30 dtas

UF: BA
CONTATO: Pablo LcoaeFONE/FAX: 77 99913-2787

CNPJJ2536.411/0001-92
PRAZO PARA ENTRECA: IQdUs

UaM.Vi ViscmcAoITCM Qt4.vm
Luvas nftneas ''abricada com formula^io nitrica 
mais fma. que a amenta o conforto e aprimora & 
flexibilidade, sem com pro meter a prote^So. oferece 
ponta dos dedos texturizadas para meihor aderencia 
cm divmas aplicagOes._____________________

11.850.003,95300001 UN

RSTOTAL

Declaramos que no preps ofertado estflo inclusas tod as as despesas necess&rias ao fomecimento do objeto desta 
cotaqfio dc prevos. sendo de nossa exclusive respensabilidade todas as despesas, como transporte, alhnenta^to, 
tributos, emolumentos, C'^ntribuifdes sociais, fiscais, parafisc&is, seguros e outras nio especificadas e que estaraos 
cientes dc que n8o cabe guaisquer reivindicayOes devidas a erros nessa avaliagflo.__________________

RESPONSAVEL LEGAL DA EMPRESA
18 / 06 / 20Vitdria da Conouista

ASSINATURA E CAR1MBODATALOCAL

^3“ a
-Cess

f i



Prefeitura Municipal de Nazare
Pea. Dr. Alexandre Bittencourt, 07 - Centro
Hazard - BA

oonoof

Relatorio de Cotagao: EPI Luvas

Pesquisa realizada entre 03/06/2020 14:43:52 e 17/06/2020 13:42:53

Relat6rio gerado no dia 17/06/2020 13:46:06 (IP: 201.65.194.216)

UNITARIOITEM PREQOS QUANTIDADE TOTAL

1) Luvas nliricas R$ 22.050,0010 3.000 Unidades 7,35
i

Valor Global: R$ 22.050.00

Detalhamento dos Itens
►

vltem 1: Luvas nftricas RS 7,35

Quantidade OescrigSo Observagao

3.000 Unidades Luvas nltricas fabricada com formulagao nfirica mais fina, Que aumenta o conforto e aprimora a flexibilidade, Sem comprom 
eter a protegao, Oferece ponta dos dedos texturizadas para melhor aderencia em diversas aplicagoes

Prego (Compras Govemamentais) 1: M^dia das 3 Melhores Propostas Finals R$ 7,35

Orgao: PREF.MUN.DE ITAUNA
Objeto: Aquisigao de desinfetante linha canil e luvas nitrdicas para as atividades do 

selor de Vigilancia em Saiide da Secreiaria Municipal de Saude, conforme 
descrigoes constantes no Anexo I deste Edital, tendo como criterio de 
julgamento o MENOR PREQO POR ITEM..

OescrigSo: LUVA BORRACHA • LUVA NITRICA TAMANHO MEDIO, CANO LONGO, DA 
COR VERDE

CatMat: 63320 • LUVA BORRACHA. LUVA DE BORRACHA • USO DOMESTICO NOME

Data: 09/03/2020 08:32 
Modalidade: Pregao Eletronico 

SRP: NAO
Identificagao: N°Pregao:1502019/UASG:984675 

Lote/ltem: /2
Ata: Link Ala

Adjudicagao: 09/03/202014:26 
Homologagao: 16/03/2020 14:50

Fonte: www.comprasgovemamentais.gov.br 
Quantidade: 150 

Unidade: Par 
UF: MG

razAo SOCIAL DO FORNECEDORCNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL

I 08.658.622/0001-13 J. J. VITALLI - ME 
: ‘VENCEDOR*

R$ 6,42 i
j

Marca: VOLK 
Fabricante: VOLK 
Modelo: 106501803
Desorlgfio: LUVA NITRICA TAMANHO MEDIO, CANO LONGO. OA COR VERDE. Cod 1065018 M CA16313

Estado: Cldede:
Ffederico Westphalen

I i

i
Telefone:
(55) 3744-1575

Email:
jaime(S>vitaza.com.br

Enderego:
R MAURICIO CARDOSO. 737

Nome de Contato: 
ElizaneRS

R$ 7,8021.856.981/0001-43 WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA- ME

1/3

http://www.comprasgovemamentais.gov.br


razAo social do fornecedorCNPJ VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: TAIGE 
Fabrlcante: TAIGE 
Modelo: TAIGE
Oesorl$fio: IUVA NITRICA, TAMANHO MEDIO, CANO lONGO, DA COR VERDE

Telefone:
(31) 3786-7322 / (31) 9149-3305/(31) 2108-1985

OOOQQi
Endereiyo:
RUA JACSON PASSOS, 88

Email;
vendas@vnradebrasil.com

22.846.832/0001 -66 ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Marca: nobre 
Fabrlcante: nobre 
Modelo: luva
DesorlQSo: LUVA NITRICA TAMANHO MEDIO, CANO LONGO, DA COR VEROE

EndereQo:
RUA MATUTIN A 310

R$ 7,83

Telefone:
(31)3324-1061

Email:
1rederico@iiameirao.com.br

08.108.696/0001-86 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. LTDA - ME

Marca: plastcor 
Fabrlcante: plastcor
Modelo: LUVA NITRICA TAMANHO MEDIO, CANO LONGO, DA COR 
Descrl5§0: LUVA NITRICA TAMANHO MEDIO, CANO LONGO, DA COR VERDE

Endererjo:
R DOUTOR ARY TEIXEIRA 458

RS 10,00

Telefone:
(31)3521-2470

Email-.
distnbuidoragcr@gmail.com

Nome de Contato: 
Viviane

19.611.064/0001-57 PIZANI & PIZANI CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME RS 29,88

Marca: VOLK 
Fabrlcante: VOLK 
Modelo: CA18182
Oesorlgflo: LUVA NITRICA TAMANHO MEDIO, CANO LONGO, DA COR VERDE

Estado: Cidade: Enderego:
Prtanga R DESEMBARGADOfl ERNANI GUARITA CARTAXO, 303

Telefone: Email:
(42) 3304-2264 comercial@pi2aniltda.com

Nome de Contato: 
ANA PAULAPR

21.767.486/0001-68 R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO • EPP RS 29,93

Marca: DANNY 
Fabrlcante: DANNY 
Modelo: LUVA
Desorigfio: LUVA NITRICA TAMANHO MEDIO. CANO LONGO. DA COR VERDE

Telefone:
(31)3152-7488

Email:
claudiolan2a.mabc@gma1l.com

Enderego:
RCAICARA93

RS 30,0020.883.363/0001-31 EMERSON FITIPALDI VIDA 97999601691

Marca: Volk 
Fabrlcante: Volk 
Modelo: luva punho longo Volk 8
DescrlgSo: LUVA DESENVOLVIDA EM BORRACHA NITRILICA TAMANHO 8, ANTIDERRAPANTEINOICADA P/TRA8ALHOS GERAIS LEVES E MEDIOS. PROTEGEND 
0 DE AGENTES QUIMICOS E SOLVENTES EM LIMPEZA, FRIGORIFICOS, ETC.CA14334, garantia contra defeito de fabricagflo

Email:
emerson.fitipaldi.elv@gmail.com

Telefone:
(31) 2523-2288

Enderego:
R MANOEL JOAO DINIZ CAMARGOS, 376

86.573.904/0001-21 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA RS 32,76

Marca: VOLK 
Fabrlcante: VOLK 
Modelo: NITRICA 
DescrlgSo: LUVA NITRILICA

1

Telefone:
(37) 3351-3043

Email:
contabilidadetm@yahoo.com.br

Enderego:
RUA NOVO HORIZONTE. 500

RS 69,0013.633.230/0001-30 AGROPAULOS PRODUTOS SANEANTES LTDA • ME

Marca: NITRIFLEX 
Fabrlcante: DANNY 
Modelo: LONGA
DescrlgSo: LUVA NITRICA, TAMANHO MEDIO. CANO LONGO, DA COR VERDE

Telefone:
(27) 3334-2000

Cidade: 
Vila velha

Email:
comercial.agropaulos@hotm8il.com

Estado: Enderego:
R ITAOCA, 222ES

RS 85.0028.207.226/0001-87 GEINE H C CUNHA EIRELI

2/3

i
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razAo social do fornecedorCNPJ valor da proposta final
Marca: DANNY 
Fabricante: DANNY 
Motlelo: DANNY
DesoriijSo: LUVA NITRICA, TAMANHO MEDIO, CANO LONGO, DA COR VERDE

•Endere^o:
RUA TRINTA E OITO, 08

GOOQlt
Telefone:
(98) 8841-9643/(98) 8839-0983

Email:
atendiiTieruo@gfxcomercio.com.br

>9

*

•f

3/3
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Minist6rio da Economia 
Secretaria de Govemo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integragao 
Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo

N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)ri} fv

000011NIRE (da sede ou filial, quando a
sodo for em outra UF)

CPdigo da Natureza 
Juridica

N° de Matrfcula do Agente 
Auxiliardo Comercio

2062
1 - KLUUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercialj Industrial^e. Se^i?os do Rio Grande do Sul
LUV1SETTQ COMERCio*DE,pRQDUTOS' MEDimS E ORTOPEDICOS^LTDA ^ ^

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio)

Nome:

N° FCN/REMP

requer a V.Sa o deferimento do seguinte ato:

N° DE C0DIGO C6DIGO DO
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRigAO DO ATO / EVENTO RSP2000101699

090 CONTRATO1
046 1 TRANSFORMACAO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio: 
Nome:___________________________

PORTO ALEGRE
Local

Assinatura:_________

Telefone de Contato:3 Abril 2020
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

| I DECISAO SINGULAR | | DECISAO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 
j | SIM | | SIM Processoem Ordem 

A decisao

J/.
Data

| | nAo | |nAo./i j i Responscivel
Responsavel ResponsdvelData Data

DECISAO SINGULAR

^feocesso em exiggncia. (Vide despacho em folha anexa) 
[Processodeferido. Publique-se e arquive-se.

~~] Processo indeferido. Publique-se.

2a Exigencia 3® Exigencia 4® Exigencia 5® Exigencia

□ □ □□
/ /
Data Responsive!

DECISAO COLEGIADA

~~| Processo em exigincia. (Vide despacho em folha anexa) 
] Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

| Processo indeferido. Publique-se.

5“ Exigencia2® Exigencia 3® Exigencia 4® Exigencia

□ □□ □
J I.

Vogal VogalVogalData

TurmaPresident© da

OBSERVAQOES

§ Junta Comercial, Industrial e Services do Rio Grande do Sul
| Certifico registro sob o n° 43208648106 em 06/04/2020 da Empresa LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, 
-r' Nire 43208648106 e protocolo 204818150 - 03/04/2020. Autenticagao: B3A3D1CC89B3E558ECB23EE118BE1CB8DC2AD5. Carlos Vicente 

Bernardoni Gongalves - Secretirio-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n0 do protocolo 
20/481.815-0 e o codigo de seguranga y89j Esta copia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Caj1os,Vicen^s Bernardoni

http://jucisrs.rs.gov.br/validacao


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIQOS DO 
RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital OOOOII
Capa de Processo

Identificagao do Processo
Ntimero do' Protocolo Numero do Processo Mddulo Integrador Data

20/481.815-0 RSP2000101699 03/04/2020

Identificagao do(s) Assinante(s)
CPF Nome 1
005.523.360-09 CARLOS NEI LUVISETTO

4.V
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Junta Comercial, Industrial e Serviijos do Rio Grande do Sul
.EiSfl Certifico registro sob o n° 43208648106 em 06/04/2020 da Empresa LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, 

Nire 43208648106 e protocolo 204818150 - 03/04/2020. Autenticac8o: B3A3D1CC89B3E558ECB23EE1180E1CB8DC2AD5. Carlos Vicente 
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CARLO NEI LUVISETTO, brasiieiro, solteiro, maior, nascido em 07/08/1985, empresario, 
portador do RG ns 3086026345, expedida por SJS-RS, inscrito no CPF 005.523.360-09, 
residente e domiciliado a Rua: Indiana, ns 30, Bairro Mato Grande, Canoas/RS, CEP 92323-080, 
EMPRESARIO, sob a razao social CARLOS NEI LUVISETTO, com sede na Rua Indiana, 30, 
Bairro Mato Grande, Canoas/RS, CEP 92323-080, inscrito na Junta Comercial do Rio Grande do 
Sul sob o NIRE n? 431096827480 e no CNPJ sob n^ 32.927.307/0001-29 fazendo uso do que 
permite o § 39 do art. 968 da Lei ne 10.406/2002, com sua redagao alterada pelo art. 10 da Lei 
complementar ns 128/08, ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE 
LIMITADA UNIPESSOAL, considerando a disposifio constante do paragrafo unico do art. 1.052 
do Codigo Civil e em obediencia ao contido na Instru^ao Normative DREI n9 63, de 11 de junho 
de 2019, a qual se regera, doravante, pelo presente Contrato Social ao qual se obrigam 
mutuamente o sdcio:

I-NOME COMERCIAL

A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial LUVISETTO*COMERCiO‘ bE.r:-.T 
PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOSiLTOA, r ,

Paragrafo Onico: A empresa adota como nome fantasia: CNL Consultoria em Gest3o 
Empresarial

II-DO ENDEREQO

A sede da sociedade limitada unipessoal sera a Av. Assis Brasil, n5 4550, bloco B, sala 1301, 
Bairro; Sao Sebastiao

III - OBJETO

A empresa ira explorar a atividade de comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos 
comercio atacadista de instrumento e materiais para uso medico, cirurgico, hospital, de 
laboratorios, partes e pecas de maquinas e equipamentos de uso odonto-medico-hospitalar, 
produtos de higiene, limpeza, conserva^ao domiciliar, produtos saneantes e produtos 
alimentfcios, consultoria em gestao empresarial, promopao de vendas, servigos de escritorio 
de apoio administrative, preparacao de documentos e treinamento em desenvolvimerito 
profissional e gerencial.

IV - PRAZO DE DURAgAO E INfCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade limitada unipessoal iniciou suas atividades em 01/03/2019 e seu prazo de dura^ao 
e indeterminado.

V - DO CAPITAL SOCIAL E QUADRO SOCIETARIO

O capital sera de R$ 5.000,00 (cinco reais), divididas em 5.000 (cinco mil) quotas no 
valor de R$ 1.00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato, em moeda 
corrente nacional, distribuindo-se entre os sdcios da seguinte forma:

Junta Comercial, Industrial e Serviijos do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o n° 43208648106 em 06/04/2020 da Empresa LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, 
Nire 43208648106 e protocolo 204818150 - 03/04/2020. Autentica$ao: B3A3D1CC89B3E558ECB23EE118BE1CB8DC2AD5. Carlos Vicente 
Bernardoni Gongalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n0 do protocolo 
20/481.815-0 e o cbdigo de seguranga y89j Esta cbpia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Carlos^Vicer^ Bernardoni
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QUOTAS !

-r $

CARLOS NEI LUVISETTO R$ 5.00,005.000 100,00%

ilfi|R$ s;dod,o6jsliaii5.000

VI - DA ADMINISTRACAO E ATRIBUICOES

A administragao da sociedade limitada unipessoal sera exercida socio CARLOS NEI^LUVISETTO 
com os poderes e atribui^oes de representacao ativa e passiva na sociedade, judicial e 
extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, faz£-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigagoes seja em favor de qualquer dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da sociedade, sem 
autorizagao dos outros socios.

Paragrafo Unico: A titulo de "Pro-Labore", o administrador fixara uma retirada mensal 
observadas as disposigoes regulamentares pertinentes.

VII - DA CESSAO E TRANSFERENCE DAS QUOTAS SOCIAIS

As quotas sao indivisiveis e nao poderao ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a 
terceiros, sem express© consentimento dos outros socios, a quern fica assegurado, em 
igualdade de condigoes e pre?o, direito de preferencia para a siia aquisigao, formalizando, se 
realizada a cessao delas, a altera^ao contratual pertinente.

VIII - DA ABERTURA DE FILIAIS

A empresa podera a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do pais, se 
assim, em conjunto, decidirem os socios em conjunto, mediante altera^ao contratual assinada 
por todos os socios.

IX - DO BALANCO E DESTINACAO DE RESULTADOS

Ao termino de cada exercicio social, em 31 de dezembro, o. administrador prestara contas 
justificadas de sua administra^ao, procedendo a elaborate do inventirio, do baian^o 
patrimonial e do balance de resultado economico, cabendo aos socios, na proporgao de suas 
quotas, os lucros ou perdas apurados.

Pardgrafo unico: Nos quatrd meses seguintes ao termino do exercicio social, os s6cios 
deliberarao sobre as contas e designarao administrador quando for o caso

X - DA DISSOLUCAO DA SOCIEDADE

Falecendo ou sendo interditado qualquer socio, a sociedade continual suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Nao sendo possivel ou inexistindo interesse destes, a 
sociedade sera dissolvida.

XI - DECLARAC&0 DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, que nao esta impedldo por lei especial, e nem 
condenado ou que se encontra sob os efeitos de condena^ao, que proiba de exercer a 
administra^ao desta sociedade unipessoal limitada, bem como nao esta impedido, ou em 
virtude de condenagao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos ou crime falimentar, de prevaricagao.

Junta Comercial, Industrial e Servigos do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o n° 43208648106 em 06/04/2020 da Empresa LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, 
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coooi:
peita ou suborno, concussao, peculate, ou contra a economia popular, contra o sistema 
finapeeiro nacional, contra normas de defesa de concorrencia, contra as relagoes de consume, 
fe publica ou a propriedade. (art. 1.011, § is, CC/2002).

XII - DO FORO CONTRATUAL OU DE ELEigAO

Fica eleito o foro de Porto Alegre/RS para dirimir quaisquer duvidas decorrente do presente 
instrumento contratual, bem como para o exerefeio e cumprimento dos direitos e obriga^Ses 
resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por 
mais privileglado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, assina o presente instrumento particular em via unica.

Viamao, 02 de abril de 2020.

CARLOS NE! LUVISETTO

Testemunhas:

Danielle Martins e Silva 
CPF ns 901.421.360-34

* Junta Comercial, Industrial e Servians do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o n° 43208648106 em 06/04/2020 da Empresa LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, 
Hire 43208648106 e protocolo 204818150 - 03/04/2020. Autenticagao: B3A3D1CC89B3E558ECB23EE118BE1CB8DC2AD5. Carlos Vicente 
Bernardoni Gonsalves - Secretario-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n0 do protocolo 
20/481.815-0 e o cbdigo de seguranga y89j Esta cbpla foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Cajlos^Vicent^
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20/481.815-0 RSP2000101699 03/04/2020

Identificagao do(s) Assinante(s)
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005.523.360-09 CARLOS NEI LUVISETTO

901.421.360-34 DANIELLE MARTINS E SILVA
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM 
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul 
Secretaria de Desenvolvimento Economico e Turismo 
Junta Comercial, Industrial e Serviqos do Rio Grande do Sul

00001'.

TERMO DE AUTENTICAQAO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, de NIRE 4320864810-6 e protocolado sob o nOmero 20/481.815-0 
em 03/04/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o numero 43208648106, em 06/04/2020. O 
ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.
Certifica o registro, o Secret£rio-Geral, Carlos Vicente Bemardoni Gongalves. Para sua validagao, dever£ 
ser acessado o sitio eletronico do Portal de Servigos / Validar Documentos (http:// 
portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o numero de 
protocolo e chave de seguranga.
Capa de Processo

\

Assinante(s)
CPF Nome
005.523.360-09 CARLOS NEI LUVISETTO

Documento Principal
Assinante(s) •

CPF Nome
CARLOS NEI LUVISETTO005.523.360-09

901.421.360-34 DANIELLE MARTINS E SILVA

Porto Alegre, segunda-feira, 06 de abril de 2020

£srm
Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) 
Publico(a), em 06/04/2020, as 15:56 conforms hordrio oficial de Brasilia.

2 A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de servicos da iucisrs 
j informando o numero do protocolo 20/481.815-0.as®
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Registro Digital
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O ato foi deferido e assinado digitalmente por:

ldentifica9ao do(s) Assinante(s)
CPF Nome

193.107.810-68 CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES

A

S.

r ,

Porto Alegre, segunda-feira, 06 de abril de 2020

Junta Comercial, Industrial e Servipos do Rio Grande do Sul
Celifico registro sob o n° 43200648106 em 06/04/2020 da Empresa LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTOA. 
Nire 43208648106 e protocolo 204818150 - 03/04/2020. Autenticapao: B3A3D1CC89B3E558ECB23EE118BE1CB8DC2AD5. Carlos Vicente 
Be'nardoni Gonpalves • Secretdrio-Geral. Para validar este documento. acesse http://jucisrs.rs.gov.br/valldacao e informe n° do protocolo 
20.481.815*0 e o cddigo de seguranpa y89j Esta cdpia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2020 por Carlos^Vicente Bernardoni

http://jucisrs.rs.gov.br/valldacao
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
f

NUMERO DE INSCRIQAO
32.927.307/0001-29
MATRIZ

□ATADEABERTURA
01/03/2019COMPROVANTE DE INSCRIQAO E DE SITUAQAO 

CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
LUVISETTO COMERCtO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CNL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL

PORTE
EPP

CdDIGO E DESCRigAO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comercio varejista de artigos medicos e ortopedicos (Dispensada *)

C60IGO E DESCRigAO DAS ATIVIDADES ECONCmICAS SECUNDARIAS
46.45-1-01 • Comercio atacadista de instrumentos e materials para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratories 
46.49-4-08 • Comercio atacadista de produtos de higlene, limpeza e conservagao domiciliar
46.64-8-00 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-medico-hospitalar; partes e 
pegas
47.29-6-99 - Comercio varejista, de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios nao 
especificados anteriormente (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comercio varejista (de produtos saneantes domissanitarios
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica (Dispensada *)
73.19- 0-02 > Promogio de vendas (Dispensada *)
82.11-3-00 • Servigos combinados de escrit6rio e apoio administrative (Dispensada *)
82.19- 9-99 - Preparagao de documentos e servigos especializados de apoio administrative nao especificados 
anteriormente (Dispensada *)
85.99-6-04 • Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (Dispensada *)

CDDIGO E DESCRigAO DA NATUREZA JURlDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

nOmero
4550

LOGRADOURO
AVASSIS BRASIL

COMPLEMENTO
BLOCO B SALA1301

MUNIClPIO
PORTO ALEGRE

CEP BAIRRO/DISTRITO
SAO SEBASTIAO

UF
91.110-000 RS

ENDERECO ELETRONICO
CARLOS@LUVISETTO.COM. BR

TELEFONE
(51)3062-1808

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)*****
I

SITUAgAO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAgAO CADASTRAL
01/03/2019

MOTIVO DE SITUAgAO CADASTRAL

SITUAgAO ESPECIAL DATADASITUACAO ESPECIAL******** ********

(*) A dispense de alvaras e licengas e direito do empreendedor que atende aos requisites constantes na Resolugao CGSIM n° 51, de 11 de 
junho de 2019, ou da legislagao prdpria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos. nao tendo a Receita Federal qualquer 
responsabilidade quanto ds atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrugao Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/04/2020 as 17:10:42 (data e hora de Brasilia). Pagina: 1/1

mailto:CARLOS@LUVISETTO.COM
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Receita Federal
CERT ID AOmem 000021it

a MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBUGS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DMDA ATIVA DA UNIAO

Nome: LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA 
CNPJ: 32.927.307/0001-29 .

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dfvidas de 
responsabilidade do sujelto passive acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que:

l.nao constam pendencias relativas aos debitos administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) debitos inscritos 
em DMda Ativa da Uniao (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Codigo Tributario Nacional (CTN), ou garantidos mediante 
bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Publics em processos de execugao fiscal, ou 
objeto de decisao judicial que determina sua desconsideragao para fins de certificagao da 
regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa.

;
Esta certidao e valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administragao direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do 
sujeito passive no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas 
nas alineas ‘a’ a ‘d’ do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certidao esta condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderegos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 18:05:28 do dia 14/04/2020 <hora e data de Brasilia>.
Valida ate 11/10/2020.
Codigo de controls da certidao: 4AF4.3AF7.2B07.7A52 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Nova Consulta Prep-arar pagina 
para impressaoI

http://rfb.gov.br
http://www.pgfn.gov.br
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CAIXA ECON6MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF

Inscri^ao: __ _
Razao SOCial^ARLOS NEi LUVISETTO"^ -
Endere^o:

32.927.307/0001-29 .

R INDIANA 30 / MATO GRANDE / CANOAS / RS / 92323-080
' ^

A Caixa Economica Federal, no uso da atribuigao que Ihe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situagao regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Service - FGTS.

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes com o FGTS.

CT“ —
Validade: 16/03/2020 a 13/07/2020

Certificagao Numero: 2020031603070591278064

Informagao obtida em 08/04/2020 12:07:31

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

http://www.caixa.gov.br
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. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

O0OQ24i SECRETARY DA FAZENDA
: RECEITA ESTADUAL

Certidao de Situapao Fiscal n° 0015034901

IdentificaQao do titular da certidao:

Nome. *LUVISETTO COM PROD MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA

Enderego: AV ASSIS BRASIL, 4550, BLOCO B SALA 13
SAO SEBASTIAO, PORTO ALEGRE - RS
32.927.307/0001-29

?.

CNPJ:

Certificamos quo, aos 08 dias do mes de JUNHO do ano de 2020, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situagao:
CERTIDAO NEGATIVA

Descrigao dos D6bitos/Pendencias:

^sta certidao NAO E VALIDA para comprovar;
a quitagao de tributes devidos mensalmente e declarados na Declaragao Anual de Simples Nacional (DASN) 

Programa Gerador do Documento de Arrecadagao do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de invent3rio,de arrolamento, de separagao, de divorcio e de dissolugao de 
uniao estavel, a quitagao de ITCD, Taxa Judiciaria e ITBl, nas hipoteses em que este imposto seja de competencia 
estadual (Lei n° 7.608/81). . . . r
No caso de doagao, a Certidao de Quitagao do ITCD deve acompanhar a Certidao de Situagao Fiscal.

Esta certidao constitui-se em meio de prova de existencia ou nao, em nome do interessado, de debitos ou pendencias 
relacionados na Instrugao Normative n° 45/98, Titulo IV, Capftulo V, 1.1.

A presente certidao nao elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificagoes e vir a cobrar, a qualquer tempo, cr6dito que seja assim apurado.

^Estaceiiidad evalida'at6 6/8/2020?

Certidao expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Titulo IV, Capftulo V.

e no

Autenticagao: 0024795400
A autenticidade deste documento devera ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br.

https://www.sefaz.rs.gov.br


PREFEITURA DE PORTO ALEGRE 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA O0OO2E
>?!

I CERTIDAO GERAL NEGATIVA DE DEBUGS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS '

1

^ Esta certidao 6 vdlida at6: 07/07/2020

Nome: LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA
CNPJ: 32.927.307/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Publica Municipal cobrar quaisquer creditos tribut£rios que 
vie re m a ser apurados, e certificado que, para o contribuinte acima especificado nao constam 
debitos vencidos referentes a tributes municipals, langados ate 2 de abril de 2020.

r
Certidao emitida em 08/04/2020 as 12:05:39, conforme Decreto 14.560 e Instru^oes Normativas SMF 

^01/2019 e 04/2020.™

A autenticidade desta certidao deverS ser verificada no sitio da Secretaria Municipal da Fazenda 
(http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando CNPJ: 32.927.307/0001-29 e o codigo de 
autenticidade C1AE650BD816

http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf
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ooqo2t
PODER JuDICIARJO 

JUSTICA DO TPABALHO
/ ■

CERTIDAO NEGATIVA DE“DEBITOS^TRABALHISTAS

Nome: LUVISETTO-,'COMERGIO..DE;'PRODUTOS- MEDICOS. E ORTOPEDICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.927.307/0001-29 
Certidao n°: 13224668/2020 
Expedigao: 08/06/2020,_as^l0:00:30 
Validade.^04/12/2020?- 180 {cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedigao.

• *

Certifica-se que LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E; ORTOPEDICOS 
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 32.927.307/0001- 
29, NAO CONSTA do Banco Naciohal de Devedores Trabalhistas.
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrative n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunals do Trabalho e estao atualizados ate 2 (doish dias 
anteriores a data da sua expedigao.
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relagao 
a todos. os seus estabelecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente.

INFORMAQAO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessaries a identificagao das pessoas naturals e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judicials trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

C.nd'cQ . ! 'JU . h'Duvidab ?.■ sug&3r.6c{>:

http://www.tst.jus.br


C00Q2'
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIARIO

CERTIDAO JUDICIAL CIVEL NEGATIVA

A vista dos registros constantes nos sistemas de Informatica do Poder Judicterio do Estado do 
Rio Grande do Sul e expedida a presente certidao por nao constar distribuigao de agao 
falimentar, concordataria, recuperagao judicial e extrajudicial em tramitagao contra a seguinte 
parte interessada:

LUVISEtTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, CNPJ 
32927307000129, Enderego - AV ASSIS BRASIL, 4450, BLOCO-B.- SALA .tSOJ, (PORTO 
ALEGRE. '•■•"TV

. 28 de Abril;de.2020, as. 10:41:32

OBSERVAQ0ES:

A aceitagao desta certidao esta condicionada a conferencia dos dados da parte interessada 
contra aqueles constantes no seu documento de identificagao, bem como a verificagao de sua 
validade no site do Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, enderego 
http://www.tjrs.jus.br, menu Servicos > Alvara de Folha Corrida / Certid5es Judicials, 
informando o seguinte codigo de controle: 0b7f80cce27dea97fd235aa78e4e98c8

http://www.tjrs.jus.br


Consulta Publica ao CGCTE RS000.Q2£.
RECEiTA Estadual RS

Situagao na data: 07/04/2020
Identificagao

CAD ICMS 096/3811320

32.927.307/0001-29
LUVISETTO COMERCIO.DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOSllDA , , 

■CNlTCONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL

CNPJ
Razao Social
Nome
Fantasia

Enderego
Logradouro
Numero

AVASSIS BRASIL 

4550 Complemento BLOCO B SALA 13

SAO SEBASTIAO 

Porto Alegre 

91110-000

Bairro/Distrito
Munici'pio

CEP

U.F. RS

Telefone

Informagoes Complementares
1a DRE- PORTO 
ALEGRE

Delegacia da Receita 
Estadual

Enquadramento SIMPLES NACIONAL 
Empresa

Natureza 
Juridica

CNAE Fiscal 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS ^
Principal G^-*-*-*™**—

CNAE Fiscal 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

CNAE Fiscal 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
Motive INCLUSAO 

Inclusao

2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA UMITADA

06/04/2020Data Abertura

Motivo BaixaW Data Baixa

Situagao
Cadastral
Vigente*1*

Data desta 04/2020 
Situagao

HABILITADO

EMPRESA OBRIGADA A EMISSAONota Fiscal 
Eletronica

CAE
832000000 - ARTIGOS HOSPITALARES E INSTRUMENTOS CIRURGICOS 
899000000 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTO NAO ESPECIFICADO 
823050000 - PRODUTOS DE LIMPEZA

OBSERVAQAO: Os dados acima estao baseados em InformagSes fornecidas pelos proprios contribuintes 
cadastrados. Nao valem como certidao de sua efetiva existencia de fato e de direito, nao sao oponiveis a 
Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributaria derivada de operagoes com eles ajustadas.

Situagao Cadastral Vigente refere-se tao somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio 
Grande do Sul (Inscrigao Estadual).



0122 CARLOS NEILUVISETTO - Matriz 
CNP.I: 32.927.307/0001-29

08,
Periodo:

00002v‘
DEMON STRAT1VO DOS INDICES

Valores expresses em Reais (R$)

Liquidez Corrente

7.631,57
= R$ 2.90

2.631,57

Conclui-se que a empresa dispoe de R$ 2,90 em dinheiro ou conversfveis a curto prazo em dinheiro, para cada R$ 1,00 de dividas a cui

Liquidez Geral

7.631.57
= R$ 2,90f

2.631.57

Obseivamos nesle fndice que a empresa possui R$ 2.90 para saldar cada R$ 1,00 de suas dfvidas venci'veis a longo prazo.

Indice de Endividamenteo Geral

2.631,57
= R$ 0,53

5.000,00

Observamos neste fndice que a empresa comprometimento de R$ 0,53 para cada R$ 1,00 de seu patrimonio a longo prazo.

Indice de Endividamenteo de Curto Prazo

2.631.57
= R$ 0.53

5.000.00

Observamos neste fndice que a empresa comprometimento de R$ 0.53 para cada R$ 1.00 de seu patrimonio a curto prazo.

Indice de Solvencia Geral

7.631.57
= R$ 2,90

2.631.57

Conclui-se que a empresa dispoe de R$ 2,90 em ativos, para cada R$ 1,00 de suas obriga^ues totals.



0122 CARLOS NEILUVISETTO - Malriz 
CNPJ: 32.927.307/0001-29

08,
Perfodo:

C0003GDEMONSTRAT1VO DOS INDICES

Vaiores espressos em Reais (R$)

Liquidez Tnstantanea

3.423,56
= R$ 1,30

2.631,57

Observamos neste mdice que a empresa possui R$ 1,30 para saldar cada R$ 1,00 de suas di'vidas instantaneas

CARLOS NEI LUVISETTO 
Empres6rio 

CPF: 005.523.360-09

ANA PAULA SIQUEIRA RBE 
CRC: l-RS-082091/0-2 - Conta<

CPF: 004.187.600-80 !



DEMONSTRAQAO DE rSuLTADO DO EXERCICIO

Entidade: CARLOS NEI LUVISETTO

CNPJ: 32.927.307/0001-29Penodo da Escrituragao: 01/03/2019 a 31/12/2019 

Numero de Ordem do Livro: 1 

Perfodo Selecionado: 01 de Marsode 2019 a 31 de Dezembro de 2019 •

Valor Inicial Valor FinalDescripao Nola
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00

R$ 40.200,00 
R$ 40.200,00 
R$ (2.412,01) 
R$ (2.412,01) 
R$ (2.412,01) 
R$ (1.996,00) 
R$ (1.996,00) 
R$ (1.996,00) 
R$ 35.791,99

Receita Operacional Bruta 
Services a Prazo 

(•) (-) Deduces da Receita Bruta 
(-) Impostos Incidentes sobre Vendas 
(-) Simples s/Faturamento 

(•) (•) Despesas Operacionais 
(•) Despesas com Pessoal 
(-) Pro-Labore

( = ) RESULTADO DO EXERCiCIO

Este documento e parte integrante de escritura^ao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero 
8D.CD.59.CC.AE.29.6D.DE.AD.AC.4C.82.D4.6B.E2.C5.39.9B.9D.9B-2, nos termos do Decreto n9 8.683/2016.

Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped 

Versao 7.0.1 do Visualizador Regina 1 de 1
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0122 CARLOS NEILUVISETTO - Matriz 
CNPJ: 32.927.307/0001-29

08,
Periodo:

00,0032NOT AS EXPLTCATIVAS

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa CARLOS NEI LUVISETTO, localizada na Rua INDIANA n“ 30,, na cidade de Canoas - RS e uma individu

Atividadcs dc consultoria cm gcstao empresarial. cxccto consultoria t^cnica especifica

NOTA 02 - APRESENTAC AO DAS DEMONSTRATES CONTABEIS

As demonstra^oes contdbeis foram elaboradas em conformidade com a Resolufao CFC 1.255/2009.

NOTA 03 - CRIT6RIOS CONTABEIS

a) Apura^ao do Resultado: A empresa esta enquadrada no Sisteina TributArio pelo Simples Nacional, com demonstra9ao do

regime de competencia.

b) Ativo Circulante e Realizavel a Longo Prazo: Apresentados pelos valores de realiza^ao. em moeda corrente do Pals, e

as atualizagdesaplicavel, os rendimentos e

c) Tmobilizado: Os bens incegrantes do imobilizado estao demonstrados pelo custo de aquis^ao, com reconhecimento da depreciaf

pelo metodo linear

d) Demais Informa^oes: A empresa nao possui informafoes relevantes a declarer, referente a demais termos da Resolu^So CFC 1.2

referente aos itens: 3.8, 3.9, 3.18. 3.24, 4.9,4.10, 8.2, 8.4, 8.7. 17.31, 21.17,23.30, 32.9.

NOTA 4 - APRESENTA£OES CONTABEIS

As demonstra^oes contdbeis foram elaboradas com observancia aos princlpios de contabilidade emanados da lei das socicdadcs po

que face ao advento da Lei n° 9.249/95, as mesmas nao contemplam o reconhecimento dos efeitos inflacionarios do periodo.

ANA PAULA SIQUEIRA RIBE 
CRC: l-RS-082091/0-2 - Conta< 

CPF: 004.187.600-80

CARLOS NEI LUVISETTO 
Empresdrio 

CPF: 005.523.360-09



MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAQAO DIGITAL - Sped Versao: 7.0.1

00093:
RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAQAO CONTABIL DIGITAL

!IDENTIFICAQAO DO TITULAR DA ESCRITURAQAO
CNPJ
32.927.307/0001*29

NIRE
43109682748

NOME EMPRESARIAL 
CARLOS NEI LUVISETTO

•i

IDENTIF1CAQAO DA ESCRITURAQAO
jPERIODO DA ESCRITURAQAO 
01/03/2019 a 31/12/2019
NUMERO DO UVRO

FORMA DA ESCRITURAQAO CONTABIL
Livro Di6rio
NATUREZA DO LIVRO
Livro Di5rio 1
IDENTIFICAQAO DO AROUIVO (HASH)

CD.59.CC.A6.29.6D.OE. AD. AC.4C.82.04.6B.E2.C5.39.9B.9D.9B

_ JlESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:
j ' •••; ' ^ - ‘Tr..........^' •'
1 OUALIFICAQAO DO SlGNATARIO ' CPF/CNPJ

i - ...............-i-T- • .-i
responsAvel*

LEGAL I
N9 SERiE DO 
CERTIFICADONOME VAUDADE

:LUVlSETTO COMERCIO 
DE PRODUTOS 

iMEDICOS E ORTOPEDI:’
_i . 32927307000129 .1

I ANA PAULA SIQUEIRA '490248487126069481 
RIBEIRO:00418760080 ^

i 490248487107704344 14/04/2020a ,
14/04/2021

• i
Pessoa Jurldica (e-CNPJ ou e-PJ) 32927307000129 Simt2 t

X.

14/04/2020 a 
14/04/2023Contador 00418760080 Nao9,u

NUMERO DO RECIBO:
8D.CD.59.CC. AE.29.6D.DE. AD. AC.4C. 

82.D4.6B.E2.C5.39.9B.9D.9B-2

Escrituragao recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/04/2020 as 20:47:19

F7.B7.22.CB.15.21.59.3A 
98.58.0E.46.E5.A0.2A.C1

Considera*se autenticado o livro cont&bil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticasao de que trata o art. 39 da Lei n9 8.934/1994. 
Este recibo comprova a autentica?§o.

BASE LEGAL: Decreto nfi 1.800/1996, com aalteragaodo Decreto n9 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei n9 8.934/1994 com a altera^ao da 
Lei Complementar n9 1247/2014.



r

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO
Entidade: CARLOS NEI LUVISETTO
Periododa Escrituragao: 01/03/2019 a 31/12/2019 

Numero de Ordem do Livro: 1 
Perlodo Selecionado: 01 de Margo de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 32.927.307/0001-29

C0003<

TERMODE ABERTURA?

Nome Empresarial CARLOS NEI LUVISETTO

NIRE 43109682748

CNPJ 32.927.307/0001-29

Numero de Ordem hi
i

^tureza do Livro Livro Didrio

Municipio

Data do arquivamento dos atos
constitutivos______ • ______
Data de arquivamento do ato de 
conversao de sociedade simples em 
sociedade empres^ria___________

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2019

Canoas

*01/03/2019

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

750

llz: TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial CARLOS NEI LUVISETTO

^^tureza do Livro 

Numero de ordem

Livro Didrio

1

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital

Data de inicio

750

01/03/2019

Data de termino ■ 31/12/2019

Este documento e parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero 
8D.CD.59.CC.AE.29.6D.DE.AD.AC.4C.82.D4.6B.E2.C5.39.9B.9D.9B-2, nos termos do Decreto nB 8.683/2016.

Este relatbrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped 

Versao 7.0.1 do Visualizador PSgina 1 de 1



BALANCO fllRIMONIAL

CARLOS NEI LUVISETTOEntidade:

Periodo da Escrituragao: 01/03/2019 a 31/12/2019 

Numero de Ordem do Livro: 1 

Periodo Selecionado: 01 de Margo de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

CNPJ: 32.927.307/0001-29

L Saldo Inicial Saldo FinalDescrigao Nota
R$ 7.631,57R$ 0,00 

R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00

ATIVO

R$ 7.631,57CIRCULANTE

R$ 3.423,56DISPONIBILIDADES

R$ 3.423,56CAIXA

R$ 4.208,01 
R$ 0,00

CREDITOS

CLIENTES 
CREDITOS DE

FUNCIONARIOS/DIRETORES
PASSIVO

R$ 0,00 R$ 4.208,01

R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00

R$ 7.631,57 
R$ 2.631,57 
R$ 2.631,57 
R$ 2.412,01 

R$ 219,56 
R$ 0,00 

R$ 5.000,00 
R$ 5.000,00 
R$ 5.000,00

CIRCULANTE

OBRIGACOES DIVERSAS

OBRIGACOES FISCAIS

OBRIGACOES SOCIAIS

OBRIGACOES TRABALHISTAS

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL

R$ 0,00 
R$ 0,00

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

LUCROS/PREJUIZOS ACUMUUDOS

Este documento § parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de numero 
8D.CD.59.CC.AE.29.6D.DE.AD.AC.4C.82.D4.6B.E2.C5.39.9B.9D.9B-2, nos termos do Decreto nfi 8.683/2016. O

(ZD
Este relatdrio foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped 

Versao 7.0.1 do Visualizador
CD
ooRegina 1 de 1



000031
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL •

PODER JUDfCfARIO

CERTIDAO JUDICIAL CIVEL NEGATIVA

A vista dos reglstros constantes nos sistemas do informatics do Poder Judiciario do Estado do 
Rio Grande do Sui e expedida a presente certicao por nao constar distribuigao de agao 
falirner.tar, concortiataria, recuperagao jodiciai e extrajudiciai em tramitagac contra a segninte 
parte interessada:

LUVISETTO COMERCSO DE PRODUTOS NIEDiCOS E ORTOPED1COS LIDA, CNPJ 
3292730?000123, Enderego ~ AV ASSIS BRASIL, 4450, BLOCO B, SALA 1301. PORTO
ALEGRE.

28 de Abrii de 2020, as 10:41:32

OBSERVANCES:

A aceitagao desta certidao ests. condicionada a conferencia dos dados da parte Interessada 
contra aqneies constantes no seu docomento de identificagao, bern corrio a verificagao de soa 
vaiidade no site do Tribunal de Justiga do Estado do Rio Grande do So! na Internet, enderego 
http://www.ijrs.jus.br, menu Servicos > Aivara de Foiha Corrida ! Certidoes Judiciai-s. 
informondo o seguinte codigo de controle: 0b7f80cce2.7dea97fd235aa7J3e4e98cS

http://www.ijrs.jus.br


Prefeitura Municipal de Nazare 
Secretaria Municipal de Saude de Nazare 00003-
Estado da Bahia
CNPJ N° 11.354.455/0001-21
Rua Dr. Milton Costa, s/n° - Bairro Muritiba
Nazare - Bahia

Termo de Decisao

Encaminha ao setor de Licitagoes, para realiza^ao de dispensa de procedimento licitatorio para a aquisigao de luvas 
nitrica, por meio de dispensa de licitagao, objetivando, de forma emergencial, a compra de itens sao necessarios 
para as equipes de saude do municipio e para a populagao, em meio as agoes de combate ao coronavirus (COVID-
19).

E de saber notbrio a grave crise do sistema sanitario e de saude publica vivenciada nos ultimos meses por diversos 
pafses, decorrente da disseminagao e proliferagao de um novo coronavirus (covid-19), inclusive o Brasil;

Diante desse cenario e da rapida velocidade com que o virus se propaga, o Estado brasileiro vem adotando algumas 
providencias a fim de combater a sua transmissao no pais. O nosso Municipio atraves de varias estrategias tern 
agindo no sentido de combater a disseminagao exponencial do virus e achatar a curva de contaminagao.

Diante da pandemia do novo coronavirus muitas sao as iniciativas para evitar a propagagao da doenga. Uma delas 
tem sido a montagem de barreiras sanitarias nos principais acessos da cidade e criagao de uma Unidade Sentinela, 
equipamento especifico para absorver a demanda de pacientes sintombticos gripais e preservar em pleno 
funcionamento as Unidades de Saude.#

Considerando as precaugoes indicadas para a assistencia aos pacientes suspeitos ou confirmados de infecgao pelo 
SARS-CoV-2, os itens que se pretende adquirir sao indispensaveis para a protegao dos servidores e colaboradores 
que atuam diretamente nas agoes de combate e controls da Covid-19 e com os pacientes, bem como para a 
paramentagao dos profissionais que atuam nas Unidades de ESF.

Consignamos que a contratagao de empresas fornecedoras legalizadas e que tenham produtos com ENTREGA 
GARANTIDA E IMEDIATA b a via mais adequada e efetiva para eliminar o risco de proliferagao da pandemia no 
municipio e a contaminagao dos profissionais de linha de frente, pois presente o perigo da demora, O QUE 
SUGERE QUE A LICITAQAO DEVE SER DISPENSADA PARA IMPRIMIR MAIS CELERIDADE NA 
CONTRATAQAO, seja porque tais itens estao em acentuada sltuagao de volatilidade e que a licitagao pode 
ensejar a contratagao de fornecedores de outras capitals o que deve complicar o processo e a rapidez da 
entrega, ainda que se estabelega prazo, tendo em vista ser publico e notorio o descumprimento de prazos de 
empresas que atuam com insumos e ou materials ligados ao combate da COVID.

Face ao exposto, com as razoes e justificativas apresentadas, entendemos que esta Prefeitura deve adquirir, in 
continents, para todo nosso sistema de saude municipal, os produtos com caracteristicas prophas de forma a suprir 
as necessidades atuais, aumentando a eficiencia na protegao e diminuindo a contaminagao.

# Esta Secretaria de SaCide, que ora reivindica a aquisigao destes produtos, acredita que um dos trabalhos 
fundamentals da pasta e oferecer, constantemente, em diversas situagoes e de varias formas, protegao e assim 
contribuir para garantir a qualidade de vida, da populagao

Por fim, elenco os itens cuja compra deseja realizar: 
3000 Und Luva nitrilica

O valor da compra e Totalizando R$ 9.000,00 (nove mil reais), conforms cotagoes em anexo. Solicitagao de 
Despesa n0 99/2020, cotagoes, documentos da empresa escolhida e certidoes negatives.

Nazare - Bahia, 18 de junho de 2020

Secretaria Municipal g"-''
Samantha Santana*



ODOOStPREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Comprovante de Autenticidade de Certidaio Geral Negative de Debitos

Nome: LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LIDA 
CNPJ: 32.927.307/0001-29 
Codigo tie Autentlcidade: C1AE650BD816

Certidao emitjda am 08/04/2020 as 12:05:39, vaiida ate 07/07/2020 
"validade de 90 dsas conforme Art. 2° da IN SMF 04/2020, pubiicada no DORA 
de 30/03/2020.
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1

j Certidso de Situagao Fiscal n° 001503490'?

(dentificagao do titular da certidao: 

Nome:

Eridtire^o:

LUViSETTO COW PROD MEDICOS E ORTOPEDICOS LIDA {
[ :

AV ASSIS BRASH.,. 4550, 8LOCO B SALA 13 
SAO SEBASTIAO, PORTO ALEGRE * RS

32.977.307/0001'29

;
i CMPJ: !

Certiticamos que, aos OB dias do mes de JUNHO do ano de 2020. revernio os bancos de dados da Secretaria da Fazeoda, o titular 
acirna enquadra-se na secuinte situagao.
CERTJDAO NEGAT8VA “{

i ^jp^escdgao dos Dabitos/Pendencias:

i

{

>

i

i

itfcista certidao HAG E VALIDA para comprovar;
a) a quitagao de tributes tievidos rnensalrr.ente e declarados na Decfaraqao Anual de Simples Nacionai (DASN) e no 
Pragrarna Gerador do Documento de Arrecadapdo do Simples Nacionai (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simpies Nacionai;
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventario.de arrolamento, de separagao, de divbrcio e de dissciuqac de 
uniao estavel. a quitagao de tTCD, Taxa Judiciaria e ITBI, nas hipoteses em que este imposto seja de competencia 
estadual {Lei n° 7.608/81).
No case de doacao, a Certidao de Quitagao do (TCD deve acompanhar a Certidao de Situagao Fiscal.

Esta certidao constitui-se em meio de prova de existencia ou nao, em nome do interessado, de debltos ou pendencias 
reiacionadcs na InstrugSo Normativa n° 46/S8, Tituto IV, Capituio V, 1.1.

A presente certidao nao elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a postsricres 
veriflcagoes e vir a cobraq a qualquer tempo, credito que seja assim apurado.

Esta certidao e valida ate 6/8/2020.

i
!

{

CertidSo expedida gratuitamente e com base na IN/ORP n0 45/98.Titufo IV, Capituio V.

Autenticaqao: 0024795400
A aulenticidade deste documerrto devera ser confirmada. em bttps;//www.sefaz„rs»giov.b5'..
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIyA DO TRABALHC

CERTIDAO NEGATIVA BE DEBITOS TRABALHXSTAS

Nome: LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S ORTOPEDICOS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)
:NPJ : 32,927 . 307/0001-2.9 
ercidao n° : 132.24668/2020 

Expedigao: 08/06/2020, as 10:00:30 
Validade: 04/12/2020 
de sua expedicao.

r'

180 (cento e oitenta) dias, contadcs da data

ertlfica-se que luvisetto comercio de produtos medicos b ortopedicos 
LTDA (MATRIZ b riliais) f inscrito(a) no CNPJ sob O n° 32.927.307/0001- 
2.9, nao consta do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
ertidao emitida com base no art. 642•• A da Consolidacao das Lets do 

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na. Re sol ugao A d m 1 n i s t r a t i. va n° 14.70/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
T i- i b u n a. .1. s d o T r a b a 1 h o e e s t a o a. t u a. 1 i z a d o s a. t e 2 (d o :.i. s ) d .1 a s 
anteriores a data da. sua expedigao.
No case de pessoa jurldica, a Certidao atesta a ermpresa ern relagao 
a todos os seus estabeiecimentos, agencias ou filiais.
A aceitagao desta certidao condiciona-se a verificagao de saa 
autent.lcidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
I n t e r r. e t (h 11 p : / / w w w . t s t . jus . b r) . 
ertidao emitida gratuicamente.

/***

L.<

INPORMAglo IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constarn os dados 
n e c e s s a r .1 os a identificagao das p e s s o a s n a t u r a i s e j u r 1 d i c a s 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
est.abe.lec.idas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou etn 
acordos judiciais trabalhistas, .1 nclusive no concernent;e aos 
reco 1 himentos previd.enciarios, a honor^rios , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Publico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa.

Duvidas g sagescoes : cndtiatst. j uss. br



hrtp://servicos.receila.fazenda.gov.br/Servico«Vce;tidao/csrtaiitCjh.jnnnacao ce AutentiCidade da Certidao

000041
Legisia^ao CanaisParticipe ServicesAcesso a informa^aoBRASJL

7a?s
<-.s- yj.'_ / .....411. , CERTIDAO

Conflrma^ao de Autenticidade das Certidoes
Resultatio da Confirma^ao de Autenticidade da Ceriidao

CNPJ ; 32.927.307/0001-29 
Data da Emissao : 14/04/2020 
Hora da Emissao : 18:05:28
Cddigo de Control© da Certidao : 4AF4.3AF7.2B07.7A52 
Tipo da Certidao : Positiva com Efeitos de Negative

Certidao Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 14/04/2020, com vaiidade ate 11/10/2020.

23/06/2020 n;0<n
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Duvidas rnais pyeouentes | i '

Historic© do Empregador

O Hfstorux do E^pregador apresenta os registros dos CRF concedfdos nos ultimos 24 mesas, conforme Msnua! de 
Orie-nta^oes Reguisridsde do Empregador.

Inscr^do: 32.927.307/0001-29 
RoeSo social: CARLOS NEi LUVISETTO

Data de
Eroissao/Leitisra

16®>2020

Numero do CRFData de Validade

16/03/2020 a 13/07/2020 

26/02/2020 a 24/06/2020

,2020031603070591278064 

2020022601575194865071 

;2020020701211936188957 

i2020011709284414668353

26/02/202.0

07/02/2020 07/02/2020 a 07/03/2020
17/01/2020

14/12/2013

20/09/2019

17/01/2020 a 15/02/2020
14/12/2019 a 12/01/2020 2019121420051317606488 

2019092905080512519324 

2019090904282821671480
29/09/2019 3 28/10/2019 

0S/09/2019 a 08/10/201909/03/2013

12019081905012093022303 

;2019073104384526754807
19/08/2019 a 17/09/2019 

31/07/2019 a 29/08/2019 

12/07/2019 a 10/08/2019 

22/06/2019 a 21/07/2019

19/03/2019
31/07/2019
12/C7/201S 2019071205403273349296 

:2019062205013759293680 

20190603035118^30075956 

2019051505231783186070 

2019042605284409887206 

2019040703551588409690

22/06/2019
03/06/2019 a 02/07/2019 

15/05/2019 a 13/06/2019

03/06/2018

•■15/2013

2.5/04/2019 a 25/05/2019 

07/04/2019 a 06/05/2019
26/04/2019
07/04/2013

ResiMado ds consuita errs 23/06/2020 13:09:27
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ESTADO DA BAHIA 
MUNICIPIO DE NAZARE 

iflifl ' SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAgAO E SERVIQOS PUBLICOS

!'

, C00G4^;•

lit
‘•I ■ CNPJ: 29?.250Bi.

COMPROVANTE DE ABERTURA DO PROCESSO
s:.

N° processor 955/2020 Data de Abertura: 19/06/20205Jn.
Nome do Requerente: SECRETARIA DE SAUDE 
Enderego:

Bairro:

Cpf: 16617239857u
Municipio:fS
UF:ti

ii; .
5

Assunto: AQUISigAO DE EPI-LUVA NITRILICA
;

Sumula: CONTRATACAODE EMPRESAS FORNECEDORAS DE LUVA NITRILICA PARA USD DOS 
PEOFISSIONAIS DA BARREIRA SANITARIA )

Historico dos Tramites

Data Status Cod. Ug. Departamento Origem Cod. Ug. Departamento Destine

^^9/06/202 _ ENVIADO . . 02030 ' ■ SETOR.DE PROTOCOLO 02040 SETOR DE LICITACAO

>Cl
Ci r

\xoro \
Coordenador

Pag : 1 / i[2922508:99999:GovNet versao:20061702) Sistema de Informa^ao do MUNICIPIO DE NAZARE



00fiG4<.
Prefeitura Municipal de Nazare
Estado da Bahia
CNPJ N° 13.797.188./0001-92
Pra^a Alexandre Bittencourt, 07 - Centro Nazare - Bahia 
Tel.: (75) 3636-2711 - Fax: 3636-2215

.2?

AUTORIZACAO

A Prefeita Municipal de Nazar6, Estado da Bahia, Sr®. Eunice Soares Barreto Peixoto, no uso de suas atribui?6es. e

CONSIOERANDO o levantamento Secretaria Municipal de Saude atravSs da SO e orgamentos, em que 
justificadamente solicita autorizagSo para realizagdo da licitacdo, visando atender a demanda da secretaria;

CONSIOERANDO que a existSncia de DotagSo Orqamentdria e satdo suficiente para execupao do objeto;

CONSIOERANDO que a modalidade de licitapcio 6 a forma especifica de conduzir o procedimento licitatdrio;

CONSIOERANDO que em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 13979 de 06/02/2020, 
posteriormente alterada pela Medida Provisdria 926, de 20 de margo de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 
por meio do Ato n° 31 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a realizagdo de dispensa de 
licitag3o, para aquisigSo de bens e insumos destinados ao combate do Covid-19.#

CONSIOERANDO, portanto, a prbpria conveni§ncia publica,

1-ACOLHE o pedido, acima referenciado;

2 - CONSIOERANDO O parecer Jurldico opinativo para realizagSo do process© de dispensa de licitagao, 
AUTORIZO o setor de licitagSo para formalizagao do processo a fim de que possa executar suas atribuigOes, 
conforme Legislagao especifica em vigor, conforme descrigao abaixo:

Objeto: Contratagao de empresa para fomecimento de Luva nitrilica para uso dos profissionais da Barreira 
Sanitaria, Unidades de Saude, SAMU e Unidade Sentinela para combate a pandemia do COVID-19, atrav6s da 
Secretaria Municipal de Saude deste Municlpio, especificados na Tabela prevista na Clausula Segunda deste 
Contrato, conforme especificagfies constantes na Dispensa de Licitagao 086/2020 e quantitativos constantes da 
tabela a seguir:

Valor UNIT Valor TotalQUANTUND (R$) (R$)DESCRIQAOITEM
Luvas nitricas fabricada com formulagSo 
nltrica mais fina, que aumenta o conforto e 
aprimora a flexibilidade, sem comprometer a 
protegao, oferece ponta dos dedos 
texturizadas para melhor aderSncia em 
diversas aplicagdes,

R$R$3.000UND1 3,00 9.000,00

R$ 9.000,00VALOR TOTAL

3- AUTORIZA o Setor de LicitagSes a viabilizar as devidas providancias, necessaries;
4- CUMPRA-SE, dando cifincia.

Nazar6, 25 de junho de 2020.

Atenciosamente

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal

i



C00Q-4J
Prefeitura Municipal de Nazare

Estado da Bahia
Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro 

CNPJ N° 13.797.188./0001-92 
www.nazare.ba.io.org.br

TERMO DE RATIFICAQAO

DISPENSA DE LICITAQAO N° 086/2020
Processo Administrative N° 955/2020

Pica dispensada a licita^ao, em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 
13979 de 06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisoria 926, de 20 de 

marqo de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do Ato n° 31 do 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a realizaqao de dispensa de 

licitaqao, para aquisiqao de bens e insumos destinados ao combate do Covid-19.

A Prefeita Municipal de Nazare, vem no uso de suas atribuigoes legais, e de acordo com o 
que determina o Artigo 26 da Lei Federal n° 8.666/93, com suas alteragoes posteriores, e 

atualizadas pela Lei n° 9.648/98 e considerando o que consta do presente Processo 
Administrative de Dispensa de Licitagao acima citado, RATIFICA a declaragao de Dispensa

Contratagao de empresa para fornecimento de Luva nitrilica para 
uso dos profissionais da Barreira Sanitaria, Unidades de Saiide, 

SAMU e Unidade Sentinela para combate a pandemia do COVID-19 
atraves da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio.

Objeto:

LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E 
ORTOPEDICOS LTDA, inscrito no CNPJ: 32.927.307/0001-29, 
localizado Avenida Assis Brasil n° 4550 Bloco B Sala 1301 Sao 

Sebastiao Porto Alegre - RS

Contratado:

R$Valor Total: 9.000,00

Determinando que se proceda a publicagdo do devido extrato.

junhoNazare, 25 2020

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal

http://www.nazare.ba.io.org.br
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DIARIO OFICIAL Quarta-feira 
01 de Julho de 2020 

Ano IV-N'102PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazare - BA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAgAO 086/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO 955/2020

A Presidente da Comissao Permanente de Licita9ao da Prefeitura Municipal de Nazare, em 
cumprimento a ratifica^ao procedida pela Ex.a Prefeita Municipal, pela emissao da DECLARA^AO DE 

DISPENSA DE LICITAgAO, faz publicar o presente extrato.
Contrata^ao de empresa para fornecimento de Luva nitrilica para uso dos 

profissionais da Barreira Sanitaria, Unidades de Saude, SAMU e Unidade Sentinela 
para combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de Saude

deste Municipio.

Objeto:

LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, inscrito
no CNPJ: 32.927.307/0001-29, localizado Avenida Assis Brasil n° 4550 Bloco B Sala 

1301 Sao Sebastiao Porto Alegre - RS
Contratada:

R$ 9.000,00Valor Total:
Fica dispensada a licita^ao, em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 

13979 de 06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisoria 926, de 20 de 
margo de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do Ato n° 31 do 

Presidente da Mesa do Congress© Nacional, que permite a realizagao de dispense de 
licitagao, para aquisigao de bens e insumos destinados ao combate do Covid-19,

Fundamentagao
Legal:

RECURSOS ORQAMENTARIOS:
Orgao / Unidade:SECRETARIA Atividade: Elemento da Despesa: Fonte

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

SAUDE
2098/ 2067/ 206464002 3.3.90.30 09/14

Nazare 25 Junho 2020

Maiane Almeida Caldas Barreto 
Presidente Comissao Permanente de Licitagao

RESUMO DE CONTRATO N° 093/2020
DISPENSAMODALIDADE: N°086/2020

MUNICIPIO DE NAZARECONTRATANTE:

LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDACONTRATADO:

CNPJ/CPF: CNPJ: 32.927.307/0001-29

OBJETO: Contratagao de empresa para fornecimento de Luva nitrilica para uso dos 
profissionais da Barreira Sanitaria, Unidades de Saude, SAMU e Unidade Sentinela 
para combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de Saude 
deste Municipio

R$VALOR TOTAL: 9.000,00 (nove mil reals)

VIGENCIA: 06 (seis) meses

ASSINATURA: 25/06/2020

DOTACAO
ORCAMENTARIA:

Unidade Projeto/Atividade Elemento de Despesa Fonte
64002 2098/ 2067/ 2064 3.3.90.30 09/14

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal de Nazare

Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro - Nazare - BA Tel.: (75) 3636-2711

Esta edi^ao encontra-se disponivel no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital ICP-BRASIL

http://www.diariooficialba.com.br
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Ano IV-N* 106PREFEITURA MUNICIPAL DE Nazare - BA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITACAO 086/2020
955/2020PROCESS© ADMINISTRATIVO

A Presidente da Comissao Permanente de Licita^ao da Prefeitura Municipal de Nazare, em 
cumprimento a ratiflcagao procedida pela Ex.u Prefeita Municipal, pela emissao da DECLARACAO DE 

DISPENSA DE LICITACAO, faz publicar o presente extrato.
Contrata^ao de empresa para fornecimento de Luva nitrilica para uso dos 

profissionais da Barreira Sanitaria, Unidades de Saude, SAMU e Unidade Sentinela 
para combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de Saude

deste Municipio.
Objeto:

LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, inscrito
no CNPJ: 32.927.307/0001-29, localizado Avenida Assis Brasil n® 4550 Bloco B Saia 

1301 Sao Sebastiao Porto Alegre - RS
Contratada:

R$ 9.000,00Valor Total:
Fica dispensada a licitagao, em conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 

13979 de 06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisoria 926, de 20 de 
mar^o de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do Ato n° 31 do 

Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a realiza^ao de dispensa de 
licitacao. para aquisicao de bens e insumos destinados ao combate do Covid-19.

Fundamentafao
Legal:

RECURSOS ORCAMENTARIOS:
Orgao / Unidade: Elemento da Despesa: FonteAtividade:SECRETARIA

SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

SAUDE
2098/ 2067/ 
2064/2141 3.3.90.3064002 14

Junho 202025Nazar 6,

Maiane Almeida Caldas Barreto 
Presidente Comissao Permanente de Licitagao

RESUMO DE CONTRATO N0 093/2020
N°086/2020DISPENSAMODALIDADE:

I
MUNICIPIO DE NAZARECONTRATANTE:

i

LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDACONTRATADO:

CNPJ/CPF: CNPJ: 32.927.307/0001-29

Contrata^ao de empresa para fornecimento de Luva nitrilica para uso dos 
profissionais da Barreira Sanitaria, Unidades de Saude, SAMU e Unidade Sentinela 
para combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de Saude 
deste Municipio

OBJETO:

R$ 9.000,00 (nove mil reais)VALOR TOTAL:

VIGENCIA: 06 (seis) meses

25/06/2020ASSINATURA:

DOTAQAO
ORCAMENTARIA:

Elemento de Despesa FonteUnidade Projeto/Atividade
2098/ 2067/ 
2064/2141 3.3.90.3064002 14

Eunice Soares Barreto Peixoto 
Prefeita Municipal de Nazare

Praga Alexandre Bittencourt, 07 - Centro - Nazare - BA Tel.: (75) 3636-2711

Esta edi?3o encontra-se disponlvel no site www.diariooficialba.com.br e garantido sua autenticidade por certificado digital !CP*BRASIL

http://www.diariooficialba.com.br


COO04£Prefeitura Municipal de Nazare
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE
Estado da Bahia
CNPJ N° 11.354.455/0001-21
Rua Dr. Milton Costa, s/n° - Bairro Muritiba
Nazare - Bahia

CONTRATO N° 093/2020 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICIPIO DE NAZARE, ATRAVES DA 
SECRET ARIA MUNICIPAL DE SAUDE E 
LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
E ORTOPEDICOS LTDA, INSCRITO NO CNPJ: 
32.927.307/0001-29, LOCALIZADO AVENIDA 
ASSIS BRASIL N° 4550 BLOCO B SALA 1301 SAO 
SEBASTlAO PORTO ALEGRE - 
FORNECIMENTO DE LUVA NITRILICA.

TERMO DE

RS, PARA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZARE Estado da Bahia, CNPJ.: 11.354.455/0001-21 Rua Dr. 
Milton Costa, s/n° - Bairro Muritiba Nazare - Bahia, por sua Prefeita Sra. Eunice Soares Barreto 
Peixoto, brasileira, casada, inscrita no CPF sob no 385.634.525-68, residente e domiciliado Nazare - 
Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa LUVISETTO COMERCIO DE PRODUTOS 
MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, inscrito no CNPJ: 32.927.307/0001-29, localizado Avenida Assis 
Brasil n° 4550 Bloco B Sala 1301 Sao Sebastiao Porto Alegre - RS, representado atraves do Sr. Carlos 
Nei Luvisetto, portador RG 3086026345 SJS/RS CPF 005.523.360-09, de acordo com a representapao 
legal que Ihe outorgada por com base: Fica dispensada a licitagao, em conformidade com o que 
fundamenta o Art. 4 da Lei 13979 de 06/02/2020, posteriormente alterada pela Medida Provisoria 
926, de 20 de marpo de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do Ato n° 31 do Presidente 
da Mesa do Congresso National, que permite a realizaqao de dispensa de licitaqao, para aquisiqao de 
bens e insumos destinados ao combate do Covid-19 Dispensa de Licita^ao n°. 086/2020 em 
conformidade com o que fundamenta o Art 4 da Lei 13979 de 06/02/2020, posteriormente alterada 
pela Medida Provisoria 926, de 20 de marpo de 2020, prorrogada em 07 de maio de 2020 por meio do 
Ato n° 31 do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, que permite a realizaqao de dispensa de 
licitapao, resolvem celebrar o presente contrato de fornecimento, instruido no Processo Administrative 
n° 0955/2020, mediante as clausulas e condipoes que se seguem:

CLASULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente contrato tem como objeto a Contratapao de empresa para fornecimento de Luva 
nitrilica para uso dos profissionais da Barreira Sanitaria, Unidades de Saude, SAMU e Unidade 
Sentinela para combate a pandemia do COVID-19, atraves da Secretaria Municipal de Saude deste 
Municipio, especificados na Tabela prevista na Clausula Segunda deste Contrato, conforme 
especificapoes constantes na Dispensa de Licitapao 086/2020 e quantitativos constantes da tabela a 
seguir:

Valor Total 
|R$)

Valor UNITUND QUANT (R$)DESCRICAOITEM
fabricadaLuvas

formulapao nitrica mais fina, que 
aumenta o conforto e aprimora a 
flexibilidade 
protepao, oferece ponta dos dedos 
texturizadas para melhor aderencia em 
diversas aplicapoes,

nitricas com

R$ R$1 UND 3.000sem comprometer a 3,00 9.000,00

R$ 9.000,00VALOR TOTAL

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1. O valor total deste contrato e de R$ 9.000,00 (nove mil reals)
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CLAUSULA TERCEIRA - DA DESPESA E DOS CREDITOS ORQAMENTARIOS

3.1. A despesa orpamentaria decorrente da execugao deste contrato correra a conta das dotagoes1 
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta dispensa, a saber:

Organ / Unidade: Atividade: Elemento da Despesa: Fonte
2098/ 2067/ 2064 09/1464002 3.3.90.30

3.2. A despesa para o exercicio subsequente, quando for o caso, sera alocada a dotagao orgamentaria 
prevista para atendimento da finalidade, a ser consignada aos Orgaos Interessados da Prefeitura 
Municipal de Nazare pela Lei Orgamentaria Anual.

CLAUSULA QUARTA - DOS PRAZOS DE EXECUQAO

4.1 O prazo para entrega do objeto da dispensa, e de 03 (tres) dias uteis a contar da data do 
recebimento da Autorizagao de Fornecimento que sera emitida via e-mail, com numeragao especifica 
para registro do envio e acompanhamento de prazo de entrega.

4.2. A aquisigao sera por demanda, mediante apresentagao de formulario proprio, emitido por uma 
das Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal em papel timbrado e assinado por responsavel 
previamente identificado, encaminhado ao CONTRATADO no prazo de no minimo 05 (cinco) dias uteis.

4.3. Em caso de urgencia justificada, podera ser autorizado o fornecimento do material mediante 
contato telefonico pelo responsavel identificado pelo CONTRATANTE.

clAusula quinta - da execuqAo

5.1. O fornecimento devera ser executado na forma prevista na autorizagao de fornecimento e de 
acordo com as necessidades e conveniencias do Contratante:

5.1.1. O prego contratado devera incluir todos os custos diretos e indiretos da proponente, inclusive 
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto licitado, e constituira a unica e 
completa remuneragao pelo fornecimento do material, incluido frete ate os locais de entrega.

5.1.2. Os pregos cotados deverao ser referidos a data de recebimento das propostas, 
considerando-se a condigao de pagamento a vista, nao devendo por isso computar qualquer custo 
financeiro para o periodo de processamento das faturas.

5.1.13. £ vedada a cessao ou transferencia total do contrato, bem como a fusao, cisao ou incorporagao 
da contratada, nao se responsabilizando o contratante por nenhum compromisso assumido por aquela 
com terceiros.

5.1.14. E possivel a subcontratagao parcial do objeto desde que devidamente autorizada pela 
Contratada.

clAusula sexta - da vigencia

6.1. O prazo de vigencia deste contrato e de 06 (seis) meses (quantidade por extenso), contado da data 
da sua assinatura, para o fornecimento dos materiais especificados nas Clausulas Primeira e Segunda
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deste Contrato, excluidos o dia do comego e incluido o do vencimento, estando a sua vigencia adstrita 
art. 57, § 1°. da Lei 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DAS PARTES

7.1. As partes devem cumprir fielmente as clausulas avengadas neste contrato, respondendo pelas 
consequencias de sua inexecugao total ou parcial.

7.2. O CONTRATADO deve:
a) fornecer os bens de acordo com as especificagdes tecnicas constantes no instrumento 
convocatorio e no presente contrato, nos locals determinados, nos dias e nos tumos e horarios de 
expediente da Administragao;
b) zelar pela boa e completa execugao do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a 
ampla agao fiscalizadora dos prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente as 
observagdes e exigencias que Ihe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do 
contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuizo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e 
terceiros, por sua culpa, ou em consequencia de erros, impericia propria ou de auxiliares que estejam 
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisagao ou interrupgao do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer por exigencia do 
CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou forga maior, circunstancias que deverao ser 
comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) boras apds a sua ocorrencia;
e) manter durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas, 
todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas no contrato
f) providenciar e manter atualizadas todas as licengas e aivaras junto as repartigoes competentes, 
necessarios a execugao do contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir 
sobre as suas atividades e/ou sobre a execugao do objeto do presente contrato, bem como 
observar e respeitar as Legislagoes Federal, Estadual e Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatorio e pelos quais se obriga, visando 
a perfeita execugao deste contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transports dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificagdes 
e/ou norma exigida, utilizando ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe 
tecnica necessaria a sua execugao;
k) trocar, as suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisao, diregao e mao de obra para 
execugao completa e eficiente do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislagao, contendo descrigao dos bens, 
indicagao de sua quantidade, prego unitario e valor total.
a) Manter durante a execugao dos contratos, em compatibilidade com as obrigagoes por ela 
assumidas, todas as condigdes de habilitagao e qualificagao exigidas no cntrato, bem como apresentar 
a cada fatura, comprovagao de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.° 8.666/93).
b) observar e adotar todas as normas de seguranga e prevengao a incendio, recomendadas por Lei.
c) cumprir outras exigencias constantes ao contrato.

7.3. Sao expressamente vedadas ao CONTRATADO:
a) a veiculagao de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver previa autorizagao do 
contratante;
b) a subcontratagao total para a execugao do objeto deste contrato.
c) a contratagao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE, durante a vigencia 
deste contrato.
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7.4. O CONTRATANTE deve:

a) Efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.

b) Proceder a publicagao resumida do instrument© de contrato e de seus aditamentos na 
imprensa oficial, condigao indispensavel para sua validade e eficacia, no prazo de 10 (dez) dias corridos 
da sua assinatura;

c) Fiscalizar e avaliar a execugao do contrato, atraves de agente previamente designado, podendo, 
para tanto, vistoriar, solicitar a emissao de relatorios gerenciais e auditar os relatorios de fornecimento 
elaborados pela Contratada;

d) Proporcionar a Contratada o acesso as informagdes e documentos necessaries ao fornecimento dos 
materiais, bem como aos locais onde os bens serao entregues;

e) Comunicar a Contratada, imediatamente e por escrito, toda e qualquer irregularidade, imprecisao 
on desconformidade verificada na execugao do contrato, assinalando-lhe prazo para que a regularize 
sob pena de serem-lhe aplicadas as sangdes legais e contratuais previstas;

f) Indicar o local onde os materiais serao entregues para atendimento da demanda e recolhidos.

g) Efetuar os pagamentos devidos de forma tempestiva, de acordo com o estabelecido em contrato.

h) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues, caso os mesmos afastem-se das 
especificagdes e seus Anexos e da Proposta da contratada.

i) Manifestar-se formalmente em todos os atos relatives a execugao do contrato, em especial quanto a 
aplicagao de penalidades pelo descumprimento total ou parcial do contrato.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO

8.1. O objeto desta dispensa sera recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/ 1993. 
I - em se tratando de obras e servigos:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que 
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69 desta Lei;

II - em se tratando de compras ou de locagao de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificagao da conformidade do material com a 
especificagao;
b) definitivamente, apos a verificagao da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagao.

8.2. No ato de entrega do objeto, o CONTRATADO deve apresentar recibo ou documento fiscal valido 
correspondente ao material fornecido.

8.3. A Administragao rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em 
desacordo com o contrato.

CLAUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZApAO
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9.1. Durante a vigencia deste contrato, a execufao do objeto sera acompanhada e fiscalizada por 
servidor ou por representante do CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a 
assistencia de terceiros.

9.2. Durante a vigencia deste contrato, o CONTRATADO deve manter preposto, aceito pela 
Administragao do CONTRATANTE, para representa-lo sempre que for necessario.

9.3. A atestagao de conformidade da execugao do objeto cabe ao titular do setor responsavel pela 
fiscalizagao do contrato ou a outro servidor designado para; esse fim.

9.4. A fiscalizagao do fornecimento de que trata este ato licitatorio sera exercido pelo Executor do 
Contrato, designado pelo Orgao Gerenciador.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTXA DE EXECUQAO DO OBJETO

10. Nao sera exigida garantia da execugao do contrato, mas o CONTRATANTE podera reter 5% (cinco 
por cento) de cada montante a pagar, para assegurar o pagamento de multas, indenizagoes e 
ressarcimentos devidos pelo CONTRATADO, retengao esta que sera paga ao CONTRATADO quando do 
ultimo pagamento devido, deduzida, se for o caso, das multas, indenizagoes e ressarcimentos.

10.1.
obrigagoes contratuais e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, conforme dispoe o §4° 
do art. 56 da Lei 8.666/93.

A garantia prestada sera restituida (e/ou liberada) apos o cumprimento integral de todas as

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA LIQUIDA<?AO E DO PAGAMENTO

11.1. O Pagamento sera efetuado mensalmente, ate 30° (trigesimo) dia do mes subsequente ao do 
fornecimento realizado, por meio de ordem bancaria (deposito ou transferencia eletronica) na conta 
corrente do licitante vencedor, mediante a apresentagao de Nota Fiscal e/ou Fatura correspondente, 
devidamente atestada pelo Orgao de Competente.

11.2. Em havendo alguma pendencia impeditiva do pagamento, o prazo fluira a partir de sua 
regularizagao por parte da CONTRATADA.

11.3. A CONTRATADA deve apresentar a nota fiscal/fatura relativa ao fornecimento realizado, em 02 
(duas) vias, emitidas e entregues na Tesouraria da Prefeitura Municipal de Nazare, para fins de 
liquidagao e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovagoes de regularidade trabalhista e 
fiscal para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal e perante o FGTS.

11.4. A nota fiscal/fatura nao devera conter arredondamentos de valores. Quando o resultado da 
operagao final apresentar 03 (tres) casas decimals ou mais, deverao ser eliminadas as casas decimals 
a partir da terceira, considerando para valores em centavos, apenas as duas primeiras casas decimals.

11.5. Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, a nota 
fiscal /fatura sera devolvida a Contratada pela Fiscalizagao e o pagamento ficara pendente, ate que a 
mesma providencie as medidas saneadoras.

11.6. O Contratante nao fica obrigado a tomar os produtos/servigos na totalidade do valor e das 
quantidades estimados para a contratagao, realizando o pagamento de acordo com o 
fornecimento/servigo efetivamente realizado.

11.7. O Contratante pode deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 
indenizagoes devidas pela Contratada, nos termos deste contrato.
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CLAUSULA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO, DA REVISAO E DA ATUALIZA^AO DOS DEBITOS

12.1. O pre^o unitario considerado para o fomecimento/execugao dos servigos sera o prego ofertado 
na proposta vencedora.

12.2. No prego contratado ja se encontram computados todos os impostos, tarifas, fretes e demais 
despesas que, direta ou indiretamente tenham relagao com o objeto deste contrato, isentando o 
CONTRATANTE de quaisquer onus por despesas decorrentes.

12.3. Transcorridos 12 (doze) meses da contratagao e, caso haja prorrogagao do contrato, os pregos 
poderao ser reajustados, tendo por base a data da apresentagao da proposta, tendo como limite 
maximo a variagao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor (INPC) do IBGE.

12.3.2. Para a efetiva aplicagao do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora devera 
apresentar sua solicitagao por escrito, contendo os demonstratives e seus comprovantes, para analise 
e negociagao a Prefeitura Municipal de Nazare.

12.4. A revisao de pregos dependera de requerimento do interessado quando visar recompor o prego 
que se tornou insuftciente, instruido com a documentagao que comprove o desequilibrio economico- 
fmanceiro do contrato, devendo ser instaurada pela propria administragao quando colimar recompor o 
prego que se tornou excessive.

12.5. A atualizagao monetaria dos pagamentos devidos pela Administragao, em caso de mora, sera 
calculada considerando a data do vencimento da obrigagao e do seu efetivo pagamento, de acordo com 
a variagao do INPC do IBGE pro rata tempore.

12.6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratorios devidos pelo Contratante, 
entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota fiscal/fatura, a serem 
incluidos na fatura do mes seguinte ao da ocorrencia, sao calculados por meio da aplicagao da 
seguinte formula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratorios;
N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
1 = Indice de compensagao financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = 0,000164386/100iI = I =365 365
Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA ■ DA alteraqAo DO CONTRATO

13.1. Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que 
haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentagao das devidas justificativas.

13.2. O CONTRATADO ficara obrigado a aceitar nas mesmas condigoes contratuais, acrescimos ou 
supressoes de ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14. Constituem motive para rescisao do contrato:
O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagoes, projetos ou prazos;14.1.
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O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagoes, projetos e prazos;
A lentidao do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade da

14.2.
14.3.
conclusao do fornecimento, nos prazos estipulados;

O atraso injustificado no inicio do fornecimento;14.4.

14.5.
14.6.
transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas neste 
contrato;

A paralisagao do fornecimento, sem justa causa e previa comunicagao a Administragao;
A subcontratagao total do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a cessao ou

A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da Administragao, e14.7.
autorizagao expressa no contrato;

O desatendimento das determinagoes regulares da autoridade designada para acompanhar e14.8.
fiscalizar a sua execugao, assim como as de seus superiores;

14.9.
Lei n° 8.666/93;

O cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 67 da

14.10. A decretagao de falencia ou a instauragao de insolvencia civil;

14.11. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

14.12. A alteragao social ou a modificagao da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique 
a execugao do contrato;

14.13. Razoes de interesse publico de alta relevancia e de ample conhecimento justificadas e 
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante 
e exaradas no processo administrative a que se refere o contrato;

14.14. A supressao, por parte da Administragao, dos servigos/materiais, acarretando modificagao do 
valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93;

14.15. A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior a 120 
(cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem interna ou 
guerra, ou ainda por repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigatorio de indenizagoes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobilizagoes e mobilizagoes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito 
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigagoes assumidas ate que seja normalizada a 
situagao;

14.16. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao decorrentes 
do servigo/fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de calamidade publica, grave 
perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao 
do cumprimento de suas obrigagoes ate que seja normalizada a situagao;

14.17. A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execugao do contrato;

14.18, Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n0 8.666/93, sem prejuizo das 
sangoes penais cabiveis.
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14.19. A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento administrative, 
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS SANQOES
15.1.0 atraso injustificado na execugao do contrato sujeitara o contratado as seguintes penalidades:

15.1.1. Advertencia por escrito;

15.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, ate o limite de 30 (trinta) 
dias, apos o qual sera caracterizada a inexecuqao total do contrato;

15.1.3. Multa compensatoria de 10% sobre o valor do contrato;

15.1.4. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

15.1.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administra<pao Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a 
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administragao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

A inexecugao total ou parcial do contrato sujeitara o contratado as seguintes penalidades: 
15.2.1. Advertencia por escrito;
15.2.

15.2.2. Em caso de inexecugao parcial, multa compensatoria de 0,3% sobre o valor do contrato por 
ocorrencia, ate o limite de 30%;

15.2.3. Em caso de inexecugao total, multa compensatoria de 20%sobre o valor do contrato;

15.2.4. Suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a 
Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

15.2.5. Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a 
propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administragao pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo de 02 (dois) anos.

15.3.
de entregar ou apresentar documentagao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execugao de seu objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, 
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o 
Municipio e, sera descredenciado no Cadastre de Fornecedores do Municipio pelo prazo de ate 05 
(cinco) anos, sem prejuizo da aplicagao de multa em percentual equivalente a multa prevista para 
inexecugao total do contrato e das demais cominagoes legais.

Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar

As sangoes de suspensao temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar15.4.
e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que

15.4.1. Tenham sofrido condenagao defmitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributes;

15.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;
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15.5. 
ilicitos praticados.

Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao em virtude de atos

As penalidades serao aplicadas apos regular processo administrative, em que seja assegurado15.6.
ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, com os meios e recursos que Ihes sao inerentes.

A multa sera descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela15.7. 
Administragao.

A sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.com a Administragao Publica 
e de competencia exclusiva da Prefeitura Municipal.
15.8.

15.9. 
Planejamento.

As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Secretario Municipal de Administragao e

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FUNDAMENTAgAO LEGAL E DA VINCULA<?AO DO CONTRATO

O presente contrato fundamenta-se na Lei n° 8.666/1993 e vincula-se a Dispensa de 
Licitagao 086/2020, constante do Processo Administrative n° 0955/2020, bem como a proposta do 
CONTRATADO.

16.

CLAUSULA DECIMA SETIMA • DO FORO

As questoes decorrentes da execugao deste Instrumento, que nao possam ser dirimidas 
administrativamente, serao processadas e julgadas no foro da Cidade de Nazare, com exclusao de 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas) vias de igual 
teor e forma, para que surtam um so efeito, as quais, depois de lidas, sao assinadas pelos 
representantes da parte, CONTRATANTE e CONTRATADO, e pelas testemunhas abaixo.

Nazare - BA, 25 de junho de 2020

MUNICIPIO DE NAZARE 
Eunice Soares Barreto Peixoto
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