
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHcA^l
AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/N°, CENTRO - SOBRADINHO-BA %

CNPJ. 16.444.804/0001-10 ,-

Sobradinho/BA, em 04 de dezembro de 2020.

Circular Interno n° 202/2020

Vossa Excelência,

Dr. Luiz Vicente Berti Torres Sanjuan

Exmo. Senhor Prefeito,

Informamos que o Termo Aditivo n° 01 ao Contrato n°. 146/2018, proveniente do resultado da

Dispensa de Licitação n* 033/2018, que trata da prestação de serviço de dosimetria pessoal,

para atender a demanda da sala de Raios-X do Hospital Municipal, tendo como contratada a

empresa PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA, vencerá seu prazo de

vigência em 13/12/2020.

No entanto, não podemos ter a sua descontinuidade, haja vista a necessidade de monitoração

individual externa de dose absorvida durante a jornada de trabalho por indivíduos

ocupacionalmente expostos à radiação íonizante em níveis maiores que a radiação de fundo. A

radiação ionizante absorvida fora dos limites admissíveis poderá acarretar danos biológicos e,

portanto deve ser precisamente monitorada.

Face a relevância da continuidade dos serviços cujo contrato n°. 146/2018, trás em seu objeto,

solicitamos com brevidade a viabilização dos procedimentos destinados a não interrupção dessa

prestação de serviços durante o exercício de 2021.

Na certeza de sermos atendidos, antecipamos os nossos mais sinceros agradecimentos.

Mayaafllaria TorTes Sanjuan

Secretaria Municipal de Saúde
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PODE?

JUSTIÇA DO Tr_-.3A1H

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 87.389.086/0001-74

Certidão n°; 15031244/2020

Expedição: 30/06/2020, às 09:17:05

Validade: 26/12/2020 - 180 {cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito a) no CNPJ sob o n° 87.389.086/0001-74, NÃO CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida cem base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior'do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



r ..^ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -Mldt C'* >>

^^ <h SECRETARIA DA FAZENDA Jj
-**1f RECEITA ESTADUAL * _. ^

Certidão de Situação Fiscal n° 0015682519

Identificação do titular da certidão:

Nome: PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Endereço: RUA RUY BARBOSA, 118, TÉRREO ED MICH
JD AMÉRICA, CACHOEIRINHA - RS

CNPJ: 87.389.086/0001-74

™^sLaS do ano de 2020' revend° °s
CERTIDÃO NEGATIVA

Descrição dos Débitos/Pendências:

Jj-sta certidão NÃO É VÁLIDA para comprovar:

fe^rl^Hn1^ devid°s^ensAalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional {DASN) e no
Simples^NacS D°CUment° de ArrecadaÇão d° Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo

b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventário.de arrolamento, de separação, de divórcio e de dissolução de

esladull (Lei n )
No caso de doação, a Certidão de Quitação do ITCD deve acompanhar a Certidão de Situação Fiscal.

Esta certidão constitui-se em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado de débitos ou pendências
relacionados na Instrução Normativa n3 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1. penaencias

~ "!° eNde ° d,ÍreÍt° dG a Fa2enda d0 Esíad0 d0 Rio Grande ^ Sul proceder a posteriores
ões e vir a cobrar, a qualquer tempo, crédito que seja assim apurado.

Esta certidão é válida até 21/12/2020.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

Autenticação: 0025491638

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA ' |f F|f
Secretaria da Receita Federal do Brasil =5 v :

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 4

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo para
todos os orgaos e fundos públicos da administração direta a eie vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas a a d do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751 de 2/10/2014
Emitida às 08:24:04 do dia 09/11/2020 <hora e data de Brasília>
Válida até 08/05/2021. ' ,

Código de controle da certidão: 9AE8.A5C0.0DA0.5C90
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



*
Estado da Bahia | ^ ^ %

Prefeitura Municipal de SobradinKè»,

DESPACHO: AUTORIZOo atendimento do pedido realizado pela
Secretaria Municipal de Saúde, constante na Cl. SAÚDE n°. 202/2020 de 04
de dezembro de 2020, objetivando a manutenção das condições incialmente
avençadas entre as partes que celebraram o Contrato n°. 146/2018 desde que
atendidos os pressupostos legais, que serão analisados pela Procuradoria
Geral do Município, devendo essa Administração atender o rito pertinente da
matéria para que surta os seus efeitos. Assim, que seja encaminhado a PGM
os autos da Dispensa de Licitação n°. 033/2018.

Sobradinho (BA), 04 de dezembro de 2020.

Luiz Vicente

Prefeito M

rres banjuan

y, vcipal

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 Li Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia I Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PARECER

Ref.: Contrato n°. 146/2018

Assunto: Continuidade dos serviços objeto contratual.

^ onn ° Ch6fe d° P°der Executivo- real'zou despacho em 04 de dezembro
de 2020, encaminhando os autos da Dispensa de Licitação n° 033/2018 a
Procuradoria Geral do Município, objetivando a efetiva análise e elaboração de parecer
relativo ao pedido expresso na Cl. n*. 202/2020, da lavra da Secretaria Municipal de
Saúde. r

Ao analisar o processo licitatório em tela, constatamos que em seu
tramitar foram atendidos as exigências legais; a realização do 1o Termo Aditivo ao
Contrato n°. 146/2018; a Cl. SAÚDE n°. 202/2020 justificadamente, de forma
tempestiva, solicita a realização dos procedimentos destinados a manter a prestação
dos serviços objeto do Contrato n°. 146/2018 nos termos da lei 8.666/93 e alterações.

É o relatório, passo a decidir:

Em princípio, a duração dos contratos regidos pela Lei n° 8 666/93 fica
adstrita à vigência dos créditos orçamentários, ou seja, à anualidade, conforme o caput
de seu art. 57. Contudo, a própria lei abre exceções. Entre elas, figura a prestação de
serviços executados de forma contínua. Nesse caso, a duração está limitada a

sessenta meses, devendo ser dimensionada com vistas à obtenção de preços e
condições mais vantajosos á Administração.

Segundo Marcai Justen Filho (in "Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos1, Ed. Aide, 4a Edição, págs. 362/364), os serviços contínuos
estão enquadrados nos contratos de execução continuada os quais impõem à parte o
dever de realizar uma conduta que se renova ou se mantém no decurso do tempo.

Já Jessé Torres (in "Comentários à Lei de Licitações e Contratações
da Administração Pública', Ed. Renovar, 1994, págs. 349/351) se pronuncia sobre a
matena. afirmando que a prestação de serviços de execução contínua é aquela cuja
falta paralisa ou retarda o serviço de sorte a comprometer a correspondente função
estatal ou paraestatal. Acrescenta, ainda, que cabe à Administração diante das
circunstâncias de cada caso e do interesse do serviço, decidir pela prorrogação dos
serviços contínuos por até 60 meses

CNPJ n.° 16.444.804/0001-10 i. Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia L: Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia /^

Prefeitura Municipal de

Diante do exposto, e desde que respeitadas as observações deste
Parecer, principalmente no que tange à instrução processual, que seja realizada um
levantamento de preços no mercado, uma vez constatado que os preços e condições
contidas no Contrato n". 146/2018 é a mais vantajosa para a Administração, poderá ser
realizado a prorrogação do prazo mediante celebração de Termo Aditivo bilateral
devendo ainda ser elaborada uma justificativa, apontando sobre a conduta da
Contratada. Necessário ainda destacar, a ausência das Certidões de Débitos
Municipais e Regularidade do FGTS da empresa, devendo ser emitida antes da
realização do termo aditivo. Caso ao final, seja comprovada a inviabilidade da
prorrogação, deverá a Administração realizar abertura de processo administrativo com
fins hcitatórios destinados a contratação dos serviços ora necessários.

É o parecer, s.m.j.

Sobradinho (BA), em 07 de dezembro de 2020.

Hélder Luiz Freitas Moreira

Procurador-Geral do Município



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOBRINHA

SECRETARIA DA FAZENDA

*c

V

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL
N° 20027/2020

Razão Social/Nome : PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CPF/CNPJ : 87.389.086/0001-74
Endereço : A,enida GENERAL FL0RES DA CUNHA 580 ^ ^^^^^ Cachoeirinha

Cadastro Geral : 49033

qualquer dívida'de
O referido é verdade e dou fé.

Cachoeirinha, 08 de dezembro de 2020

A presente certidão tem validade de 90 dias,



08/12/2020
Gmail - Renovação de Contrato da Entidade U147 " £ _

Gmaii
iLicitação Sobradinho <sobrattfirtjo.licitacaG@gmail.com>

Renovação de Contrato da Entidade U147
2 mensagens

Janine Noronha <renova5@proracl.com.br>
15:42 Para: sobradinho.licitacao@gmail.com 8 de dezembro de 2020

FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SOBRADINHO

REÇA^SA
CNPJ: 11340977/0001-74

Prezado(a) Senhor(a): MAYSA MARIA TORRES SANJUAN

UF:BA

I.E.:
CEP: 48.925-000

n°ssa
Dosímetros de Tórax: R$ 16 3g

Despesa de Expedição: CORTESIA DA PRORAD
Perfil Área do Cliente: r$ n,00 - Perfil básico
Preço Total Mensal: DE ACORDO Co-i A QUANTIDADE DE DOSÍMETROS UTILIZADOS

Condições de Pagamentos: Mensal conforme o número de usuários
Esta Proposta e válida até: 11/12/2020

^^ responsava! {deve-se
P i J ti™LT^ ^(tnnta) dias da oonflrmacaa Para agi.izar o pJesso, se postei * «**>

dados incorretos. Os Dados corretosTeguem abaTxo
CNPJ: 87.389.086/0001-74

Razão Social: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
Logradouro: RUA RUI BARBOSA, 118-TÉRREO ^^'^liua
Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
CEP: 94.920-510

Cidade: CACHOEIRINHA - RS

esteíam ^.
**» ™o será aceito empenho ou contrato com estes

d™Ssa°sS

Atenciosamente,

R&D
£PROTEÇÃO RADIOLÔGICA

tom°S ™ guardo de seu contrato assinado, para evitar a

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA
Setor de Renovação de Contrato.

Nome do Responsável: Janine Noronha

E-mail: renova5@prorad.com.brou renova@prorad com br
Telefone'(51)3287-3500
WhatsApp- (51) 99679-0202

Acesse o nosso Site: www.prorad.com.br

2 anexos

m RQ-3049 - Ficha de Atualização Cadastral.odt
—* 20K

https://mail.goo9lexom/mail/u/0?ik=f8ebfe5b40&View=p,&search=al,&permthid=thread-f%3A1688163923220009296&:simpl=msg-f%3A168816392322... 1/2



08/12/2020 ^ \
*,*, _ . Gmail - Renovação de Contrato da Entidade U147 ■£ OQ* v
13 Contrato ProRad U147.pdf « F!~ _.^. j— &

117K í= vi-- ^' "

\V /'
Protocolo HMMA <protocolo.hmma@gmail.com>
16:00 Para: sobradinho.licitacao@gmail.com 8 de dezembro de 2020

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos ~"~™

|j RQ-3049 - Ficha de Atualização Cadastral.odt
20K

m Contrato ProRad U147.pdf
^ 117K
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^•efeitura Municipal de Sobradlnho-8A ~
Sjfecretarla de fazenda e Administração f*t*

ITEM

01

- {medidores de
ae ambiente), totalizando um total de 36 (\tm\n *.'J<*7©\

ESPECIFICAÇÃO UND

execução dos S©rviÇcS de Õo^emTtíè
Racítaçâo com fornecimento de 02 ídofS)
dosímetros fotográficos ^medidores de
fad.açào) e 01 {um) dosimetros padrão
fdostmetro de ambientei, lotaiizando 03
(ífès) desímetros / mês e 36 (trinta e seis)
dsimetfos / ano para os servidores da área
úe imagem do Hospital Municipal Mana
Auxiliadora de Carvalho Torres

Mès

QT.

12

VALOR

UNIT^IO TOTAL

Ac

S3

VAUDADE

tottidcs

OBS: Â presente íõtaçãa devêTrier enviada ao
Setor de Compras do munícip.o localizado na |
f>etretarta de Fazenda e Admm.straçâo «sediada

na Rua Av José Baíbino de Souza. S/N, Centro,

Ou atra/é, do e-maíí:

^taçôo vísaatender:oS^

S5/I8995/WW7

V. Odsíí , CEP 06321-2»



COTAÇÃO DE PREÇO <•;Q(\(\ \prefe!tura Municipal delS^dmhíiÃ
-yr. I decretaria de Fazenda e Administração

! LSetor de Compras e Suprimentos

(um) dosfmeiros nnrirSn m^* u^/°*a^iapsimetros fotográficos (med dores de radiarü^ o n-i
^ y wuBiniBugi, paorao (dosimetro de amhipnio\ i^i^r j ^^^uica uc idoiaçao; e 01

^m^oMj^^^Z^ 36 (trinta e seis>
ESPEC.F,CAÇÃO HTnrTTII^I^tÕR
•tonsr^TdT^ssasTr*-----J Dímiarioj^ total
^J°ZTmen[Q de 02 (dois)

ÍTEM

01

(

Medidores

Mês 12

?

VALOR TOTAL:

vaudadFíaprõpõstãT
corridos. dias

r16.656.144/0001-301
ojji imagem comércio de produtor
hospitaureseserumeqK
Av. Opinas, 04, Bairro Feíicia. Ji Gean^a»

CEP:450SS-200
L Vitória da Conquista -SaMa ,

Página! dei



1.

Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho

ANALISE DA VIABILIDADE DA MANUTENÇÃO DO PREÇO CONTIDO NO
CONTRATO N». 146/2018

Pesquisa de Mercado:

■—

c

sob o ...

„„ C»P,/MF!0l „

Média dos três

orçamentos

Valor total

da proposta

12 meses
R$ 1.461,48

Diferença da média dos

três orçamentos com o

valor contratual

R$871,44

R$ 871,44

Permanece como sendo o menor valor cotado a do Contrato Atual- Ri Wfí ru
(quinhentos e noventa reais e quatro centavos) global $ °'°4

Sobradinho/BA, em 10 de dezembro de 2020.

Brenda Oliveira Lemos

Matrícula n°. 11456

CNPJ n.° 16 44004/0001-10 i J Av. José Balbino de Souza, S/N
Sobradinho - Bahia U Fone: (074) 3538-3030



^■MP"HjB -
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 87.389.086/0001-74

Razão SocialiPRo rad consultores em radioprotecao ss ltda
Endereço: ^^barbosa n8 térreo / vila santo angelo / cachoeirinha /

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

Validade:26/ll/2020 a 25/12/2020

Certificação Número: 2020112622372896735155

Informação obtida em 11/12/2020 10:37:49

e5te Certíficado P^a os fins previstos em Lei esta
a verificação de autenticidade no site da Cala

www.caixa.gov.br a



Estado da Bahia 3

Prefeitura Municipal de Sobradinho I Vkú

ContraAtoHõA
awmpanh

°'fÇã°
e

^ do Se9undo Temo Aditivo ao
Parte «"tratada, e

dede Gestão de

e adoção das

Sobradinho (BA), 11 de dezembro de 2020.

° f?06880 a° DeP^amento
'b d° Term° Aditivo

r\

Luiz Vicent
resSánjuan

Prefeito Mòòicipa!

- Bahia G Fone: (074) 3538-3030



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradinho
n víí-.o

recursos constantes em

MuniciPal de

Fonte: 02
rdo Fundo Municipai de sTerceir°s - Pessoa Jurídica

Sobradinho (BA), 11 de dezembro de 2020.

Wanderlan Ribeiro da Silva
Matrícula 10465

Departamento de Finanças e Contabilidade



Estado da Bahia

Prefeitura Municipal de Sobradintó^ ^l

TERMO AD.T.V0N.0 02 AO CONTRATO N.» 146/2018 í" "

c,

■ Q"

.6

Termo ^d/í/Vo ao Contrato n\ m/2018, ÍUe
entre si fazem o MUNICÍPIO

EM RADIOPROTEÇÃO S/S

^
8.666/93; CONS-DERANDO a previsão legal contida

da necessidade ^L^
que compõem a Dispensa de Licitação n»

no ar,. 57, inc. II, da Lei Federa, n°.

^ 202l2020'^E, em virtude

P8' 6 demaiS documentos

RESOLVEM aditá-lo mediante as condições seguintes:

\D °B^T0J PRORR°GAÇÃO DE PRAZOS

Municipal, objeto do Contrato Princioal fenrinnt f manda da Sala de Rai°«-X do
o de 2021 nos mesm tSl^tfT

p, objeto do Contrato Princioal fenrinnt f
dezembro de 2021, nos mesmos termoSl^Contfo
2. DO VALOR

2-1 • O valor do presente termo é de R$ 590,04 (quinnentos

até 11

serve de objeto ao

e noventa reais . quatro centavos)

"° 146/2018' «""• « se

em 03 (três) vias de

MUNICÍPIO DE SOBRA
Contratante

Testemunhas-

Sobradinho/BA, 11 de dezembro de 2020.

pçãftSfíit(ja

PRCTRAD CONSULTORES EM
■" IOPROTEÇÃO S/S LTDA

Contratada

Pro-Rarf Tons
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Prefeitura Municipal de Sobradinho - Bahia

Sexta-feira, 11 de Dezembro de 2020 -Pag.192- Ano VIII- N«
1439

■-> \.r. ■ '" '.'■■=— -

MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA

na pessoal, para atender a áeZZ!tslT^ÍTu * PreStaçâo de se^°
Contrato Pnncipal, ficando, desta forma o prazo omrrnnLT í ^$P'tal MuniciPal^ obJ«'° do
Cláusula Segunda - DO VALOR- O vaio? de7ZSZ ? ate 11 de deze"""-o de 2021
noventa reais e quatro centavos) CMwuíCSÍ TZ* "? R$ 590'04 «Mnhentos e
Contrato Pnndpa,. Luiz Vicente Berírj^^^^^ de™is ciausulas do

Imprensa Oficial


